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Kadangi atvejo metodas (AKTA) yra meno (kūrybos) ir gebėjimų mišinys, šio metodo mokymasis vyksta 
bandymų ir klaidų keliu, per patirtinį mokymąsi ir realistišką požiūrį į savo buvusią patirtį. Šis patirtinis reflek

syvus mokymasis gali būti stebimas kitų mokytojų mokantis, diskutuojant, analizuojant įvairius požiūrius bei 
mokymo(si) technikas ir technologijas su kitais į šį procesą įsitraukusiais mokytojais. 

(Benson P. Shapiro, Harvardo verslo mokyklos profesorius�) 

PRATARMĖ

Inovatyvaus mokymo(si) metodo „Praktinės AKTA metodo taikymo galimybės“ vadovas 
parengtas vykdant projektą „Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių 
universitete (SOMID)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-100), kuriuo siekiama gerinti studijų pro-
gramų kokybę ir didinti jų tarptautiškumą, integruojant inovatyvius studijų organizavimo ir 
mokymo(si) metodus bei formas. 

Vadovas aktualus kiekvienam dėstytojui, ketinančiam savo dalyko / modulio studijose 
diegti atvejų kūrimo, taikymo, analizės metodą. Šiuo vadovu aukštosiose mokyklose dirbantys 
dėstytojai galės naudotis kaip metodine medžiaga, kurios paskirtis – padėti kokybiškiau planuo-
ti, organizuoti, koordinuoti, vertinti bei kurti ugdymo(si) procesą, grindžiamą aktyvia paties 
studijuojančiojo veikla, realizuojama mokymosi visą gyvenimą paradigmos kontekste. Todėl 
tikėtina, kad vadovas bus naudingas visų pakopų studijų programose dirbantiems dėstytojams, 
kurie siekia ugdyti studentų aktyvumą mokymo(si) procese, plėsti ir turtinti jų socialinę-kognity-
vinę patirtį nuolat evoliucionuojančio mokymosi aplinkos sąlygomis bei tobulinti savo kaip dės-
tytojo didaktines kompetencijas, labiau atliepiančias šiandieninei ugdymo teorijai ir praktikai 
kylančius iššūkius. Atvejo analizės metodas labai plačiai taikomas rengiant vadybos, medicinos, 
teisės specialistus ir neturi taikymo tradicijų rengiant pedagogus (mokytojus), todėl, šio vadovo 
autorių nuomone, pateikta medžiaga bent iš dalies padės užpildyti šią spragą. Klausimų forma 
pateikti kai kurių skyrių ir poskyrių pavadinimai skirti aktyvinti skaitytoją, paskatinti, atkreipti 
dėmesį, sužadinti jo mintį. 

Vadove pristatyta teorinė atvejo kūrimo, taikymo, analizės (AKTA) metodo koncepcija ir 
praktinės šio metodo taikymo studijų procese galimybės yra labiau orientuotos į pedagoginio, 
edukologinio profilio specialistų rengimą, tačiau vadovas taip pat gali būti naudingas ir aktualus 
rengiant ir kitų (pvz., socialinių, humanitarinių) studijų sričių specialistus. 

Remiantis Vakarų ir Rytų Europos autorių darbais, teorinėje vadovo dalyje pristatoma atve-
jo kaip mokymo(si) metodo esmė, pagrindžiamas jo aktualumas šiuolaikiniame studijų procese, 
privalumai, palyginus su tradiciniu mokymu(si), dėstytojo ir studentų vaidmenų kaita ir kt., taip 
pat aptariamos AKTA metodo taikymo ir valdymo studijų procese galimybės. Pakankamai pla-
čiai pristatyta atvejo „anatomija“ dėstytojams padės pasirinkti ar paskatins pačius kurti atvejus, 
skirtus konkretiems studijų tikslams įgyvendinti. Daug dėmesio vadove skiriama praktinėms re-
komendacijoms: aptariami bendrieji metodo taikymo ypatumai, jų valdymas, pristatomi atvejo 
taikymo etapai, metodai, aktyvinantys mokymą(si) dirbant atvejo metodu. Remiantis užsienio 
šalių patirties, taikant atvejų metodą studijų procese, analize, apibendrintos ir, atsižvelgiant į 
sociokultūrinį kontekstą bei konkretaus studijų proceso (t. y. socialinių mokslų edukologijos 
krypties studijos) specifiką, adaptuotos praktinės rekomendacijos bus ypač naudingos pradedan-
tiems taikyti šį metodą dėstytojams. Šiuo tikslu vadovo pabaigoje pateikiama keletas konkrečių 
atvejų ir jų taikymo studijų procese instrukcijų pavyzdžių. 
1 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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Vi sos mo ky mo įstai gos su si du ria su tuo pa čiu sun ku mu, iš šū kiu: kaip pa reng ti stu den tą 
re a liai prak ti kai. Lai kas au di to ri jo je kaž ko kiu bū du tu ri trans for muo tis į re a laus pa sau lio 

(gy ve ni mo) veik las: kaip diag no zuo ti, nu spęs ti, veik ti. 
(Gar vin2, 2003)

1. KODĖL ORIENTUOJAMASI Į INOVATYVIUS 
MOKYMOSI METODUS?

In for ma ci jos kie kis, be si for muo jan tys dar bo rin kos po ky čiai, su dė tin gos eko no mi nės są-
ly gos rei ka lau ja as me ny bės pa(si)ren gi mo ak ty viam sa va ran kiš kam gy ve ni miš kų klau si mų / 
pro ble mų spren di mui. To kio pa(si)ren gi mo dė me sio cen tre tu ri bū ti as me ny bė, o edu ko lo gi jos 
moks lo dė me sio cen tre – į as me ny bę orien tuo tos mo ky mo si tech no lo gi jos, ku rios ap ima pa čio 
be si mo kan čio jo ap mąs ty mus / re fl ek si jas, sa vęs val dy mą, sa vior ga ni za ci ją, sa vęs pa tei ki mą so-
ciu me, in ten sy vią sa viak tu a li za ci ją, sa vi re a li za ci ją.

Aukš to ly gio spe cia lis tų ne įma no ma pa reng ti, at lie pian čių eko no mi nius rin kos rei ka la vi-
mus, tra di ci nių mo ky mo si me to dų pa gal ba. Tai ak cen tuo ja ma Bo lo ni jos pro ce so iki 2020 me-
tų stra te gi niuo se iš šū kiuo se (Liu ve no ir Lou vain-la-Neu ve mi nist rų ko mu ni ka tas, 2009), ku rie 
ap ima mo ky mą si vi są gy ve ni mą, aukš to jo moks lo ins ti tu ci jų ir stu den tų da ly va vi mą ku riant ir 
for muo jant Eu ro pos aukš to jo moks lo erd vę. Vi si Bo lo ni jos pro ce so re zul ta tai ir dar bai su si ję su 
aukš to jo moks lo re for ma, kuri pabrėžia mo ky mo si baig ties re zul ta tus (angl. out co mes-ba sed ap-
pro ach). Tai tu rė tų iš es mės pa keis ti vi sus pa grin di nius aukš to jo moks lo di dak ti kos dė me nis: stu-
di jų pro gra mų ren gi mą, mo ky mo ir mo ky mo si or ga ni za vi mą tai kant ak ty vius me to dus ir ge ro-
kai dau giau dė me sio ski riant stu den tų sa va ran kiš kam dar bui, po ky čiams ver ti ni mo sis te mo je.

Ug dy mo pro ce se, iš es mės pa ki tus mo ky mo ir mo ky mo si sam pra tai, aki vaiz dų pri ori te tą 
tei kiant mo ky mui si, pa si kei čia ir be si mo kan čio jo vaid muo. Iš ug dy mo pro ce so ob jek to ar tik 
de kla ruo ja mo jo kaip ug dy mo sub jek to be si mo kan ty sis tam pa re a liu ir ak ty viu ug dy mo pro ce so 
da ly viu, t. y. sub jek tu, ku ris ne tik sie kia ko ky biš kai įsi sa vin ti stu di jų tu ri nį ir iš siug dy ti stu di jų 
pro gra mo je nu ma ty tas kom pe ten ci jas, bet ak ty viai da ly vau ja ku riant pa tį mo ky mo(si) pro ce są. 
Į be si mo kan tį jį orien tuo to mo ky mo(si) es mė yra ne tik mo ky mo(si) tu ri nio kon stra vi mas, at lie-
piant be si mo kan čio jo in te re sus, su da rant są ly gas jam mo ky tis pa gal sa vo mo ky mo si sti lių ir in di-
vi du a lius mo ky mo si po rei kius ir pan., bet ir ak ty vi jo kaip ly gia ver čio part ne rio po zi ci ja vi suo se 
stu di jų pro ce so eta puo se: ir for mu luo jant mo ky mo(si) tiks lus, ir nu ma tant tu ri nį, ir ku riant bei 
tai kant prak ti ko je ati tin ka mą mo ky mo(si) me to di ką ir pan. To dėl vie na ga li my bių – per ėji mas 
nuo pa sy vių prie ak ty vių mo ky mo si for mų (t. y. mo ky mo pro ce so ak ty vi ni mas). Per ei nant prie 
mo ky mo si pro ce so ak ty vi ni mo, be si mo kan tie ji tu ri bū ti orien tuo ti į re zul ta to sie ki mą, nau do da-
mi to kias tu ri nio for mas, prie mo nes ir mo ky mo si ap lin kas, ku rios pa dė tų ska tin ti su si do mė ji mą, 
sa va ran kiš ku mą, kū ry bi nį ak ty vu mą, kom pe ten ci jų for ma vi mą si, prak ti nį jų pri tai ky mą.

2 Chris ten sen C. R. (2010). Cen ter for Te aching and Le ar ning, Har vard Bu si ness Scho ol. Ca se Met hod in 
Prac ti ce [interaktyvus]. Pri ei ga per in ter ne tą: http://www.hbs.edu/te achin gand le ar ning cen ter/in-prac ti ce/ 
[žiū rė ta 2010-10-10]. 
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Tačiau padidėjusi besimokančiojo laisvė aktyviai konstruoti savo mokymosi procesą, kar-
tu suponuoja ir daug didesnę jo paties atsakomybę už studijų rezultatus, stipresnės motyvacijos 
ir didesnio įsitraukimo į mokymo(si) procesą poreikį. Į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) 
kontekste keičiasi ir ugdančiojo, t. y. dėstytojo, vaidmuo bei reikalavimai ugdymo proceso or-
ganizavimui. Pastarasis turi tapti ir išoriškai (t. y. pačių studijų organizavimas, galimybė rinktis 
studijų modulius, pačiam konstruoti savo studijų programą ir pan.), ir viduje (t. y. į studijų proce-
są diegiant metodus, sudarančius palankesnes galimybes studentams aktyviai dalyvauti, remtis 
savo patirtimi, analizuoti kitų patirtį, spręsti realias gyvenimiškas problemas ir pan.) daug lanks-
tesnis. Kitaip tariant, natūraliai kyla poreikis studijų procese sukurti šiai paradigmai realizuoti 
reikalingas edukacines sąlygas. 

Vienas galimų šios situacijos sprendinių galėtų būti inovatyvių mokymosi metodų, kurie 
būtų orientuoti į studento savarankišką mokymąsi visą gyvenimą, ugdytų jo kūrybiškumą, kri-
tinį analitinį mąstymą ir savarankiško darbo gebėjimus bei įgūdžius, taikymas studijų procese. 
Vienas tokių yra AKTA metodas, t. y. atvejų kūrimo / taikymo / analizės metodas. Šis inovaty-
vus mokymosi metodas įgalina sukurti patrauklią ir studentams patogią mokymosi aplinką, kai 
teorinės žinios taikomos praktikoje, „čia ir dabar“ imituojant tam tikras edukacines situacijas, 
analizuojant konkrečius praktinius atvejus. Jis taip pat įgalina studentus tapti aktyviais moky-
mo(si) proceso dalyviais, pačiam studentui projektuojant ir plėtojant socialinę-kognityvinę pa-
tirtį nuolat evoliucionuojančio mokymosi aplinkos sąlygomis. Šis mokymasis lemia nenutrūks-
tamus tikrovės pažinimo procesus, studentas tampa ne tik ugdymo(si), bet ir socialinės tikrovės 
dalyviu, ugdosi ne tik ją pažinti, bet ir naujai konstruoti bei analizuoti.

Šiuo požiūriu ypač aktuali tampa realios praktikos kaip būsimo profesinio veikimo lau-
ko pažinimas, analizė, mokymasis ją konstruoti ir rekonstruoti remiantis įgytomis naujomis 
žiniomis. Kaip teigia J. S. Brown ir P. Duguid (2004)3, praktika suteikia mokymuisi kryptį ir 
jį skatina. Analizuodami socialinį informacijos gyvenimą ir pagrįsdami mokymosi iš knygų 
ribotumus, jie puikiai įrodo praktikos veiksmingumą. „Skaitant knygas apie derybas galima su-
sipažinti su derybų strategijomis. Tačiau knyga apie strategiją nepavers Jūsų geru derybininku, 
kaip ir žodynai – oratoriumi ar ekspertinė sistema – žinovu. Kad taptum derybininku, reikia ne 
tik strategijos supratimo, bet ir įgūdžių, patirties, nuovokos, gebėjimo priimti sprendimus. Tai 
leidžia ne tik suprasti, kaip taikyti tam tikrą strategiją, bet ir kada ją taikyti. Suprantant, kaip 
ir kada, jau tampama derybininku, tačiau supratimas ateina tik per praktiką“ (Brown, Duguid, 
2004, p. 99). 

Nepaisant to, kad specialistų rengimo sistemoje (ir ne tik profesiniame rengime) praktikai 
suteikiamas tam tikras statusas, t. y. pripažįstama jos svarba ir reikalingumas, tačiau dažnai tai 
lieka tik idėjų lygmenyje. „Mokymo kaip nenukrypstamo faktų ir informacijos teikimo idėja, 
prieš 150 metų išjuokta Dickenso, vyrauja iki šiol. Kiekviena karta savaip kovoja su įvaizdžiu, 
kad mokinys yra vaškas, kurį reikia formuoti, indas, kurį reikia pripildyti, lenta, kurią reikia pri-
rašyti“ (Brown, Duguid, 2004, p. 100)4. 

Žmogus nėra tik informaciją sugerianti kempinė. Mokymesi svarbūs yra tokie dalykai 
(Brown, Duguid, 2004)5:

	 mokymasis pagal poreikius, kurie ypač skatina mokymąsi, daro jį aktualesnį ir patraukles-
nį. Žmonės mokosi, nes jiems to reikia. Kai žmonės neturi poreikio tam, ko yra mokomi, 
jie tai ignoruoja, atmeta arba neįprasmina, ir priešingai, kai yra mokymosi poreikis ir reika-

3 Brown J. S., Duguid P. (2004). Socialinis informacijos gyvenimas. Vilnius: Charibdė.
4 Ten pat.
5 Ten pat.
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lingi ištekliai, mokosi veiksmingai ir greitai. Todėl reikia ne prievarta brukti mokymąsi, bet 
skatinti mokytis, akcentuoti poreikį ir aprūpinti reikalingais mokymuisi ištekliais, sukurti 
mokymuisi palankią aplinką; 

	 mokymosi socialumas, nes mokymasis iš esmės yra socialinis procesas. Savo narius moky-
mosi ištekliais aprūpina įvairios socialinės grupės;

	 mokymasis ir tapatybė formuoja vienas kitą. Mokydamasis būti, tapdamas praktikos ben-
druomenės nariu, žmogus kartu formuoja ir savo socialinę tapatybę. Mokymasis sujungia ir 
įgalina žmones. Per praktikas žmonės kuria socialinius tinklus, kuriais tos praktikos žinios 
keliauja greitai ir yra lengvai įsisavinamos. 

Siekiant šių tikslų, aktualus yra ir AKTA, t. y. atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas. 
Atvejų analizės metodas patogus tuo, kad yra analizuojami realūs, konkrečios tikrovės atvejai, 
situacijos, kurie vėliau gali būti paverčiami elgesio modeliais, sektinais pavyzdžiais. Pastarie-
ji yra ir individuacijos, ir socializacijos priemonė (Mažeikis, 2007, p. 177)6. aKTa metodas 
naudingas, nes leidžia dirbti su realiomis gyvenimo, profesinės veiklos problemomis, įvertinti 
jas objektyviai, suvokti įvairias jų atsiradimo aplinkybes ir priežastis. Šis metodas – tai puiki 
galimybė pasikeisti idėjomis apie sprendimus, susijusius su darbo atlikimu, nes besimokantieji 
ne tik diagnozuoja priežastis, dėl kurių atitinkamu atveju kilo problemų ar apibendrina nagrinė-
jamą situaciją, bet dažnai siekia patys ją išspręsti. Nepaisant kai kurių atvejų metodo (kaip ir bet 
kurio kito mokymo(si)) ribotumų (pvz., besimokantieji gali iki galo nesuvokti, kad sprendimai, 
priimti rengimo metu, skiriasi nuo tų, kurie egzistuoja veikiant gyvenimiškoms aplinkybėms), 
AKTA metodas yra ypač palanki priemonė grupei ir / ar individualiai susikoncentruoti į specifi-
nį reiškinį ar problemą ir jį / ją nagrinėti visais įmanomais požiūriais (Teresevičienė, Gedvilie-
nė, Zuzevičiūtė, 2006)7. 

 

Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas (toliau – AKTA metodas) atitinka kiek
vienos asmenybės poreikius.

	 Į studento poreikius orientuotas studijas akcentuoja Bolonijos proceso iki 2020 metų strate-
giniai tikslai (2009 m. Liuveno ir Louvain-la-Neuve ministrų komunikatas).

	 Asmenybės poreikiai akcentuojami 2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavu-
sių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadose – parengti jaunimą XXI amžiui: Europos 
bendradarbiavimo mokyklų klausimais. 

	 „Nuoseklus požiūris į gebėjimų vystymą, grindžiamas Europos orientaciniais metmenimis 
mokymosi visą gyvenimą pagrindinių gebėjimų srityje (OLL 394, 2006-12-30), reiškia tai, 
kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant gerinti mokėjimą skaityti ir kitus pagrindinius 
gebėjimus, taip pat taikyti labiau į asmenį orientuotą požiūrį į mokymąsi, kuris atitiktų 
individualius poreikius ir kuris susijęs su tinkamomis vertinimo formomis ir kurį taikant 
pasiekiama geresnė motyvacija mokytis.“

	 „Toliau stiprinti pritaikant skirtingai piliečių patirčiai kultūrinio turtingumo, turimų žinių 
ir gebėjimų bei mokymosi poreikių požiūriu“ (2010 m. gegužės 11 d. Tarybos išvados dėl 
švietimo ir mokymo socialinio aspekto).

6 Mažeikis G. (2007). Kompetencijų ugdymo sistema taikant kooperuotų studijų metodą. Šiauliai: VšĮ 
Šiaulių universiteto leidykla.
7 Teresevičienė M., Gedvilien G., Zuzevičiūtė V. (2006). Andragogika. Kaunas: VDU leidykla. 
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Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas leidžia kitaip organizuoti ugdymo proce
są užtikrinant mokymąsi visą gyvenimą.

	 „Nepakanka vien tik keisti mokymo programas. Pagal gebėjimais grindžiamą metodą reikia 
ugdyti įgūdžius ir požiūrį, būtinus siekiant tinkamai taikyti žinias, bei formuoti teigiamą 
požiūrį į tolesnį mokymąsi, kritinį mastymą ir kūrybiškumą. Tai kelia nemenkų problemų 
organizuojant mokymosi procesą ir iš esmės priklauso nuo mokytojų ir mokyklų vadovų 
kompetencijos. Be to, būtina didinti mokyklų atsakomybę už mokinių parengimą tolesniam 
mokymuisi – tai turėtų būti vienas svarbiausių mokyklos uždavinių (Bendrieji gebėjimai 
kintančiame pasaulyje. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui..., 2010).

	 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme išsakyti principai (2009 m. balandžio 30 d. 
Nr. XI-242) apima nuolatinį mokymosi siekį.

	 Nacionalinėje darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programoje siūloma „tobulinti 
darnaus vystymosi švietimo veiklą vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompeten-
ciją“ (2007).

Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas sudaro sąlygas ugdyti inovatyvias, kūry
bingas asmenybes.

	 „Novatoriškumas savo ruožtu pripažįstamas vienu pagrindinių tvaraus ekonominio vysty-
mosi veiksnių. Kūrybingumas ir novatoriškumas yra itin svarbūs įmonių vystymuisi ir už-
tikrinant Europos gebėjimą konkuruoti tarptautiniu mastu. Pirmas uždavinys – skatinti tai, 
kad visi piliečiai įgytų bendrųjų kompetencijų, pavyzdžiui, mokėjimą mokytis“ (Tarybos 
išvados 2009 m. gegužės 12 d. dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje 
strateginės programos („ET 2020“).

	 Švietimo ir mokymo sistemos turėtų tinkamai ir visais lygmenimis užtikrinti bendrųjų gebė-
jimų, padedančių plėtoti kūrybiškumą ir novatoriškumą, ugdymą, kad kiekvienas žmogus 
sugebėtų priimti novatoriškus ir savitus sprendimus, susijusius su privačia, profesine ir 
socialine veikla“ (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos kūrybiškumo ir 
novatoriškumo metų (2009 m.).

	 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje 2006/962/EB dėl 
bendrųjų, visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų buvo nurodyti įvairūs svarbūs 
gebėjimai, visų pirma „matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technolo-
gijų srityse“, „mokymasis mokytis“, „skaitmeninis raštingumas“, „iniciatyva ir verslumas“, 
„kultūrinis sąmoningumas ir raiška“ bei „socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“.

	 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) įvar-
dytoje mokslo ir studijų misijoje akcentuojama, jog „darni mokslo ir studijų sistema <...> 
ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią as-
menybę...“

	 Bolonijos proceso iki 2020 metų strateginiuose tiksluose (2009 m. Liuveno ir Louvain-la-
Neuve ministrų komunikatas) kaip prioritetas numatyta kūrybiškumo ir tyrėjo kompetenci-
jų plėtotė.
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Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas sudaro sąlygas socialiniam matme
niui – prieinamumui kaip sąlygai realizuoti kokybiškas paslaugas.

 
	 Socialinės sanglaudos strategijos (2004) numatyti veiksmai orientuoti į visiems prieinamas 

kokybiškas paslaugas (studijų kokybės gerinimas tobulinant studijų programas. Studijų me-
tu studentai įgyja naujų kompetencijų, įgalinančių integruotis į darbo rinką, kurioje atlieka 
ne tik vartotojo / vykdytojo, bet ir kūrėjo vaidmenį).

Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas įgalins praturtinti universitetų mokomą
ją (pedagoginę) misiją. 

	 Bolonijos proceso iki 2020 metų strateginiuose tiksluose (2009 m. Liuveno ir Louvain-la-
Neuve ministrų komunikatas) išskirtinis dėmesys skiriamas studijų didaktikai.

Atvejų kūrimo, taikymo, analizės metodas yra kaip priemonė, sudaranti sąlygas 
siekti teorijos ir praktikos dermės.

	 Bolonijos proceso iki 2020 metų strateginiuose tiksluose (2009 m. Liuveno ir Louvain-
la-Neuve ministrų komunikatas) apibrėžtas prioritetas, orientuotas į glaudesnę teorijos ir 
praktikos sąveiką.

Atvejų kūrimo, taikymo ir analizės metodas orientuotas į mokymosi mokytis kompe
tencijų ugdymą(si).

 
	 „Bendrųjų gebėjimų suteikimas visiems mokantis visą gyvenimą bus vienas iš svarbiausių 

veiksnių gerinant piliečių galimybes įsidarbinti, socialinę aprėptį ir savirealizaciją“ (2010 
m. gegužės 11 d. Tarybos išvados dėl švietimo ir mokymo socialinio aspekto). 

	 Atsakaitoje „Mokymasis visą gyvenimą – žinioms, kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti“ 
(2008) mokymosi mokytis sritis įvardijama kaip padariusi nepakankamą pažangą. Siekiant, 
kad negrėstų socialinė atskirtis, siūloma išugdyti pagrindinius gebėjimus, tarp jų – ir moky
mosi mokytis.

	 „Gebėjimo mokytis ugdymas numatytas daugelyje mokymo programų, tačiau mokyklas ir 
mokytojus būtina labiau skatinti šį gebėjimą sistemingai įtraukti į mokymo ir mokymosi 
procesus ir visoje mokykloje propaguoti mokymosi kultūrą. Naujoviški metodai, kaip antai 
asmeniniai mokymosi planai ir tyrimais grindžiamas mokymasis, gali būti itin naudingi 
tiems, kuriems anksčiau blogai sekėsi mokykloje“ (Bendrieji gebėjimai kintančiame pasau-
lyje. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui..., 2010).
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2. KAS YRA AKTA METODAS IR KODĖL VERTA JĮ 
RINKTIS?

AKTA (at ve jų kū ri mo, tai ky mo ir ana li zės) me to do api brėž tys ir is to ri nės iš ta kos

Pa sau li nė je prak ti ko je pa teik ta di de lė at ve jo me to do tai ky mo įvai ro vė. Pir mo ji at mai na – 
vadinamieji įmo nės at ve jai, ku riuo se pa tei kia ma įmo nės cha rak te ris ti ka ir stu den tui siū lo ma 
iš ana li zuo ti si tu a ci ją, at sa ky ti į klau si mus. Čia spren di mo bū dai ga li bū ti ne iš kel ti. Stu den tas 
ana li zuo ja tu ri mą in for ma ci ją ir įtvir ti na te ori nes ži nias. 

Ki ta at mai na – tai at ve jai-si tu a ci jos, ku rie ski ria si nuo pir mų jų sa vo san da ra, struk tū ra. Čia 
stu den tas „pa sta to mas prieš fak tą“: yra tam tikra si tu a ci ja ir jos simp to mai. Pro ble mos prie žas tis 
tie sio giai nė ra nu ro dy ta, stu den tas tu ri pats ją nu sta ty ti. „At ve jai-si tu a ci jos“ ga li bū ti įvai rių pla-
nų. Kai ku riuo se at ve juo se-si tu a ci jo se ga li bū ti pa teik ta at ski rų, nu krei pian čių klau si mų, ki tuo se 
tik nu ro do mi simp to mai. Bet iš tie sų ir vie nu, ir ki tu at ve ju stu den tas pats tu ri iš ana li zuo ti si tu a-
ci ją (simp to mus), nu sta ty ti ga li mas at si ra di mo prie žas tis, t. y. iš kel ti diag no zę, ras ti spren di mo 
va rian tus, ku rių ga li bū ti ke le tas, pa si rink ti op ti ma liau sią spren di mo va rian tą. Be to, pa si rin ki-
mas tu ri bū ti pa grįs tas, ap gal vo tas, numatytos ga li mos kliū tys. 

At ve jis ga li bū ti vie nos or ga ni za ci jos įvy kio ap ra šy mas ar ba ke lių or ga ni za ci jų dau ge lio 
me tų is to ri ja. Iš ski ria mi ir va di na mieji „lau ki niai“ at ve jai, ku rie re mia si re a laus gy ve ni mo fak-
tais, o at ve jai yra iš gal vo ti ar su kur ti. 

At ve jai ski ria si pagal juo se pa tei kia mą in for ma ci ją: jie ga li bū ti su da ry ti iš ke lių sa ki nių 
vie na me pus la py je (trum pi – Va ka rų Eu ro pos) iki dau gy bės pus la pių (il gi – JAV). Ta čiau rei kia 
pa žy mė ti, jog il gi at ve jai stu den tams ga li su kel ti sun ku mų. 

At ve jis ga li bū ti žy mus moks lo mo de lis ar ba ne ati tin kan tis nė vie no jų. 

At ve jo me to das lei džia iš es mės pa ša lin ti mo ky mo trū ku mus, nes dė me sys tel kia mas į įgy-
tų ži nių įsi sa vi ni mą, pa tir tį, me to do lo gi jos įval dy mą. 

At ve jo ana li zės me to das tu ri sa vo is to ri ją, ku ri pra si dė jo XVII a., kai te olo gai ėmė iš gy ve-
ni mo re a lius įvy kius ir juos ana li za vo. XIX a. pab. – XX a. pr. at ve jo ana li zės me to das pra dė tas 
tai ky ti mo kant ju ris tus. Po to šį me to dą tai kė me di kai (be kon tak to su pa cien tu). Vė liau at ve jo 
ana li zės už duo tys bu vo tai ko mos Har var do ver slo mo kyk lo je ren giant va dy bi nin kus. W. B. Dan-
kan 1926–1929 m. AKTA metodą pra dė jo tai ky ti prak tiš kai vi so se Ame ri kos ver slo mo kyk lo se. 
Žur na las „Har vard Bu si ness Re view“ iki šiol kiek vie na me nu me ry je pub li kuo ja nau jus at ve jus. 
Moks li nė je li te ra tū ro je vy rau ja įvai rios at ve jo me to do api brėž tys (žr. 1 lent.).  

8 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
9 Leenders M., Erskine J. (1989). Case research: The Case Writing Process. London, Ontario, Canada: 
Univesity of Western Ontario.

KAS YRA AKTA METODAS IR KODĖL VERTA JĮ 
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1 lentelė
Atvejo metodo apibrėžtys

Apibrėžtis Šaltinis

Atvejo 
metodas

Interaktyvi technologija, nukreipta tiek į naujų gebėjimų 
formavimą, tiek į žinių įsisavinimą. 

Paramanova, Blinovas, 
Šeremtjeva, Pogodina 
(2007)8

Tai realios situacijos aprašymas, „gabalėlis“ realaus gy-
venimo (angl. True life).

Leenders, Erskine (1989)9

Atvejo 
metodas

Tai atsitikimas, realiai įvykęs tam tikroje sferoje ir apra-
šytas autoriaus dėl to, kad sukėlė diskusiją mokymosi au-
ditorijoje, skirtas įtraukti studentą į situacijos aptarimą ir 
analizę, į sprendimų priėmimą.

Volginas, Odegovas 
(2005)10

Tai ne tik realių atvejų aprašymas, o informacinė kon-
strukcija, nukreipta į konkrečių užduočių sprendimą.

Derek (1997)11

Tai miniveiksmo žaidimas. Paramanova, Blinovas, 
Šeremtjeva, Pogodina 
(2007)

Tai, kas yra aprašyta. Atveju gali būti apibūdinti asme-
nys, incidentas, organizacija ar sistema ar sprendimų pri-
ėmimo situacija.

Asopa, Beye (1997)12

Tai gyvenimiška situacija, kuri susijusi su informacija, 
kuri būtina:

 priimant sprendimą;
 sprendžiant konfliktą ar problemas;
 siekiant išryškinti pozicijas analizuojamu klausimu. 

Novikovas, Prutčenkovas 
(2008)13

10111213

AKTA metodo metodologija

AKTA metodas remiasi šiais didaktiniais principais (Surminas, Sidorenko, Loboda, 
2002)14:

	 individualia prieiga prie kiekvieno studento, atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes;

	 maksimalia mokymosi laisve (galimybė rinktis mokymosi formas, būdus, užduočių tipus ir 
pan.);

10 Волгин Н., Одегов Ю. (2005). Кейсстади в процессе подготовки экономистов и менеджером. 
Москва: Дашков и Ко.
11 Derek a. (1997). What Makes a Good Case? ECCH Autumn/Fall. Prieiga per internetą: http://www.
ecch.com/uploads/ECCHO17.pdf [žiūrėta 2010-10-15].
12 Asopa V. N., Beye G. (1997). Management of Agricultural Research: A training manual. Introduc-
tory Module. Roma. Prieiga per internetą: <http://www.fao.org/docrep/w7500e/w7500e00.htm> [žiūrėta 
2010-09-05].
13 Новикова Т., Прутченков М. (2008). Кратко об истории кейсов. Москва.
14 Сурмин Ю., Сидоренко А., Лобода А. (2002). Ситуационный анализ или анатомия кейс стади. 
Киев: Центр инноваций и развития.
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	 studento aprūpinimu visa mokymosi medžiaga, kuri susijusi su užduotimi (laikraščio straip-
niai, vaizdo medžiaga, CD, įmonės produkcija ir pan.);

	 studento neapsunkinimu didelės apimties teorine medžiaga (koncentruotis tik į pagrindinę 
medžiagą);

	 aktyviu bendradarbiavimu tarp studento ir dėstytojo;

	 studento savivaldaus mokymosi formavimu;

	 dėmesio koncentravimu, akcentuojant stipriąsias studento savybes.

Kartu siūloma atkreipti dėmesį į tam tikrų problemų sprendimą (Gurevi, 2004)15:

	 panaudojama kompleksinė prieiga parenkant mokymosi formas ir metodus bei siekiant tin-
kamai suderinti teoriją ir praktiką;

	 ieškant ir įgyvendinant įvairius metodinius pavyzdžius, siekiant efektyvaus ir rezultatyvaus 
mokymosi proceso;

	 keliamas pedagoginio meistriškumo klausimas: dėstytojo kompetencijos ir mokymo stilius 
turi priartėti prie konsultanto-instruktoriaus.

Atvejo metodo stiprybės. Ką jis ugdo?

Pasak J. Novikovo ir M. Pručenkovo (2008), atvejo metodo stiprybės yra šios:

	 suteikia galimybę priartėti prie praktikos, įsijausti į realiai priimančiojo sprendimus būse-
ną;

	 mokytis iš kitų klaidų;

	 galimybė gauti ne tik žinių, bet ir įgyti gilų teorinį konceptualų suvokimą;

	 suteikia galimybę pažinti realų pasaulį;

	 suteikia galimybę gilintis į sprendimų priėmimo procesus;

	 formuoja strateginį mąstymą.

T. Paramanova, A. Blinovas, E. Šeremtjeva ir G. Pogodina (2007)16 išskiria šias asmens 
ugdomas kompetencijas: 

Analitinės:

	 gebėjimas atskirti duomenis nuo informacijos;
	 klasifikuoti;
	 išskirti teisingą ir neteisingą informaciją;
	 analizuoti;
	 pristatyti informaciją;
	 rasti informacijos trūkumų ir gebėti juos pašalinti.

15 Гуревич А. (2004). Ролевые игры и кейсы в бизнестренингах. Санкт-Петербург: Речь. 
16 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
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Praktinės:

	 praktiškai pritaikyti teoriją, metodus ir principus.

Kūrybinės:

	 svarbios kūrybinės kompetencijos generuojant alternatyvius sprendimus, kurių neįma-
noma rasti naudojantis logika.

Komunikacinės:

	 gebėjimas vesti diskusijas;
	 įtikinti aplinkinius;
	 naudoti įvairias priemones;
	 kooperuotis su grupe;
	 ginti savo nuomonę, įsitikinimus;
	 įtikinti oponentus;
	 sudaryti trumpą ir įtikinamą ataskaitą.

Socialinės:

	 žmonių veiksmų vertinimas;
	 gebėjimas klausytis;
	 palaikyti diskusiją ar argumentuoti priešingą nuomonę.

Savianalizės: 

	 diskusijos įgalina anlizuoti kitų ir savo nuomonę. Iškilusios moralinės problemos reika-
lauja socialinių gebėjimų jas spręsti. 
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3. ATVEJŲ ĮVAIROVĖ. KOKIA JI?

Jau mi nė ta, kad at ve jo ana li zės kaip ug dy mo(si) me to do kil mė sie ti na su ver slo pa sau liu. 
Šio va do vo vie na pa skir čių – adap tuo ti ver slo pa sau ly je tai ko mą me to dą ug dant pe da go gi nio 
pro fi  lio stu den tus. Kaip ir ki tų ša lių, taip ir Lie tu vos mo ky to jų ren gi mo prak ti ko je šio me to do 
tai ky mas yra epi zo di nis. Šio dar bo au to rėms ne pa vy ko ap tik ti iš sa maus te ori nio pa grin di mo ar 
pa reng tų at ski rų at ve jų, ku rie bū tų tai ko mi ren giant bū tent šios sri ties spe cia lis tus. To dėl ana li-
zuo jant at ve jų ti pus, rū šis, šal ti nius, rem ta si ver slo prak ti ko je tai ko mų at ve jų ana li zės te ori nė-
mis pri ei go mis. 

3.1. KAIP GALI BŪTI KLASIfIKUOJAMI ATVEJAI?

Prak ti ka ro do, kad at ve jis bū na efek ty vi ug dy mo tech no lo gi ja tuo met, ka da yra pa reng tas 
lai kan tis ne tik moks li nių ir me to di nių re ko men da ci jų, bet ir tam tik ros ti po lo gi jos bruo žų. To-
dėl tiks lin ga išsa miau išana li zuo ti at ve jų ti po lo gi ją. 

Ug dy mo prak ti ko je nė ra lai ko ma si vie nin gos at ve jų ti po lo gi za vi mo sis te mos. Ko ge ro, 
jos ir ne ga li bū ti, nes ti po lo gi zuo ti at ve jus ga li ma re mian tis įvai riais at skai tos taškais. Ją ga li 
lem ti skir tin gi veiks niai. Be to, vie no ti po at ve jy je ga li ma ras ti ir ki to ti po bruo žų, tuo met lie ka 
ne aišku, ko kiam ti pui jis pri skir ti nas.

Ka dan gi edu ko lo gi jos moks las yra mul ti dis cip li ni nis, to kio ti po at ve jų ana li zės su dė tin
gu mą le mia tai, kad pe da go gi nės si tu a ci jos yra są ly go tos dau ge lio veiks nių, ir jų spren di mas 
ne re tai taip pat rei ka lau ja mul ti dis cip li ni nio po žiū rio – ne tik pe da go gi kos ži nių, bet ir psi cho
lo gi jos, so cio lo gi jos, ant ro po lo gi jos, po li ti kos, va dy bos ir pan. iš ma ny mo. To dėl są ly gi nai juos 
ga li ma va din ti kom plek si niais at ve jais. 

At ve jo, tai ko mo ren giant pe da go gi nio pro fi  lio spe cia ly bės stu den tus, tu ri nys yra sie ja mas 
su pa našiais ob jek tais, pro ce sais ir reiš ki niais, su ku riais sa vo pro fe si nės veik los lau ke su si-
durs bū si mas ar jau su si dū rė dir ban tis mo ky to jas, pa vyz džiui: ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mui 
tin ka mų me to do lo gi nių pri ei gų pa si rin ki mo, tiks lų kė li mo ir for mu la vi mo, me to dų pa si rin ki-
mo ir tai ky mo, lai ko, gru pės val dy mo, vai kų mo ty va vi mo mo ky mui si, mo ki nių sa va ran kiš ko 
mo ky mo si or ga ni za vi mo, pa ties pe da go go as me ni nio to bu li ni mo si, ben dra dar bia vi mo ir pan. 
Tai pa kan ka mai pla tus pro ble mi nių sri čių ra tas. Stu den tams pa tei kia mi fak tai (įvy kiai), su sie ti 
su kon kre čio mis si tu a ci jo mis, ku rio s vyks ta kon kre čiu lai ku kon kre čia me kul tū ri nia me-so cia li-
nia me kon teks te, ir yra svar bios pri imant ga lu ti nį spren di mą, ku rį su po nuo ja at ve jy je ke lia ma 
už duo tis. 

Lai kan tis kla si ki nės ame ri kie čių ti po lo gi jos, at ve jai ga li bū ti pri sta to mi įvai rio mis for mo-
mis. Sa vo ap im ti mi jie ga li bū ti la bai trum pi (angl. small ca se lets), ap iman tys ke lias pa strai pas, 

3.
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vieną du puslapius; trumpi atvejai (angl. short mases), kurių apimantis gali siekti nuo 4–6 iki 
10–18 puslapių; kelių versijų atvejai (angl. case studies), kurių apimtis – 25 ir daugiau pusla-
pių. Sąlyginai juos galima įvardyti kaip miniatvejai (angl. mini case study), mikroatvejai (angl. 
micro case study) ir makroatvejai (angl. macro case study) (žr. 1 pav.). Neretai jų prieskyra yra 
siejama su atvejo veiksmo trukme. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad didelės apimties atvejai, lyginant su mažesnės apimties atve-
jais, gali sukelti negatyvią studentų reakciją (dėl to, kad reikės daug skaityti, o tai pareikalaus 
nemažai laiko ir pastangų), ypač tik pradedantiems dirbti su šia technologija studentams. Nėra 
vieningos nuostatos, kokios apimties atvejus būtų geriausia pateikti. Nepaisant atvejo apimties, 
taikant šią technologiją, svarbų vaidmenį vaidina grupė, nes grupės viduje vykstančios veiklos 
(analizuojant situaciją atsiradusios idėjos ir pasiūlyti sprendimai) yra bendras grupės narių re-
zultatas, t. y. galima pabrėžti tokio mokymo(si), kuris yra orientuotas į bendradarbiavimą ir 
dalykinę partnerystę, interaktyvųjį pobūdį. 

Ilgą laiko tarpą
(kelis ar keliolika metų)

trukusi istorija,
įtraukusi daug dalyvių

Vidutinį laiko tarpą
trukusi istorija, kuri 
gali būti sudaryta iš 

kelių situacijų

Vienas konkretus  
atvejis, vykęs neilgą

laiko tarpą
konkrečioje vietoje

Išsamus, plačios
apimties tekstas, 

kurio apimtis – 25 p.
ir daugiau

Vidutinės apimties
neilgas atvejis, 

kurio apimtis – nuo 4–6
iki 10–18 p. 

Kelių sakinių
apimties lakoniškas 

tekstas, kurio 
apimtis – 1–2 p.

ATVEJAI IR JŲ PATEIKIMO FORMOS 

1 pav. Atvejai ir jų pateikimo formos (sudaryta autorių)

Vertinant pedagoginio profilio studentų būsimos profesinės veiklos specifiką, ypač dėl 
minimalios studijų laiko trukmės, viena populiariausių ugdymo technologijų yra mikroatvejų 
analizės metodas, kuris suprantamas kaip vienas konkretus atvejis, vykęs neilgą laiko tarpą kon-
krečioje vietoje konkrečiu laiku. Kadangi konkrečios temos dėstymo laiko trukmė nėra didelė, 
todėl daugelio dalykų turinys, rengiant būsimus pedagogus, gali būti grindžiamas konkrečių 
didaktinių probleminių mikroatvejų analize. Šis metodas suponuoja ugdymo būdų daugiavarian-
tiškumą ir nereikalauja didelių materialinių ar laiko sąnaudų. 

Dažniausia, naudojant tokio tipo atvejus, pateikiamas trumpas užrašytų įvykių ir juos lėmu-
sių aplinkybių rinkinys, suformuotas remtis konkrečia realia ar sukurta situacija. Pastebima tam 
tikra tokio tipo atvejų vidinė vienovė, kuri atskleidžia bei iliustruoja tiek bendrąją situaciją, tiek 
pačią veiklos esmę, pavyzdžiui, mokytojo veiksmus, kai jam tenka priimti sprendimus nepakan-
kamai aiškiose situacijose ar veikti pagal aplinkybes.

Pasak A. P. Panfilovos (2006), „mikroatvejų analizės metodas – tai profesinis žaidimas 
miniatiūroje, nes jame profesinė veikla derinama su žaidybine, kai mokomoji medžiaga stu-
dijuojančiajam pateikiama mikroproblemos, suponuojančios atvejo esmę, pavidalu, o žinios 
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įsisavinamos kaip aktyvios analitinės, tiriamosios ir kūrybinės veiklos, analizuojant nedidelės 
apimties atvejį, pasekmė. Pagrindinis šios technologijos, kaip ir kitų atvejų tipų, tikslas – besi-
mokančiųjų aktyvinimas, kuris padidina profesinio rengimo efektyvumą. Profesinio intereso 
ugdymo procesui stimuliavimo sąskaita šio metodo taikymas taip pat padeda išlaikyti tam tikrą 
besimokančiojo motyvacijos mokymuisi lygmenį.“17 

Dėmesio verta rusų mokslininkų N. Fiedianino ir B. Davidekos18 atlikta atvejų klasifikaci-
ja. Išanalizavę užsienio šalių mokslininkų darbus, jie atvejus suklasifikavo taip:

1.  Struktūruoti atvejai (angl. highly structured). Pagrindiniai bruožai: minimaliai pateikia-
ma papildomos informacijos; dirbdami su tokiais atvejais studentai turi taikyti tam tikrą mo-
delį ar veiksmų formulę; tokių atvejų užduotims atlikti numatytas optimalus sprendimas. 

2.  „Maži apmatai“ (angl. short vignetts). Pagrindiniai bruožai: nedidelė apimtis – 1–10 pusla-
pių, dar pridedama vienas du puslapiai informacinių priedų; jie supažindina tik su pagrindi-
nėmis sąvokomis; juos analizuodamas studentas turi remtis ne tik šaltiniais, bet ir žiniomis 
bei patirtimi. 

3.  Dideli nestruktūruoti atvejai (angl. long unstructured cases). Pagrindiniai bruožai: dide-
lė – iki 50 puslapių – apimtis; tai pats sudėtingiausias atvejis pagal užduotis iš visų tipų; 
pateikiama labai išsami informacija, yra ir nereikalingos informacijos; atvejo analizei reika-
lingiausios informacijos gali net nebūti; studentas turi atrinkti reikalingiausią informaciją. 

4.  Tyriminiai atvejai (angl. ground breaking cases). Pagrindiniai bruožai: iš studentų tikima-
si, kad analizuodami jie pritaikys ne tik jau turimas žinias ir įgūdžius, bet ir gebės „pridėti 
kažką naujo“; studentai ir dėstytojai veikia kaip tyrėjai. 

Kai kurie mokslininkai linkę atvejus skirstyti į „mirusius“ ir „gyvus“ atvejus. „Mirusiems“ 
atvejams priskirtini tie, kuriuose pateikiama visa išsami informacija, o siekiant juos „atgaivin-
ti“, jį reikia taip sukonstruoti, kad studentas būtų provokuojamas ieškoti analizei reikalingos 
papildomos informacijos (Dolgarukova, 2010). 

Skirtingi žmonėms tą patį atveją suvokia skirtingai, todėl visi sprendimai nėra panašūs – 
skiriasi savo stiliumi, struktūra ir pan. Atsižvelgiant, kokie keliami ugdymo tikslai ir kokių veiks
mų turi imtis besimokantysis, atvejus galima suskirstyti į tam tikrus tipus (žr. 2 lent.). 

2 lentelė
Atvejų klasifikacija pagal ugdymo tikslus (pagal A. Pundzienę, 201019)

Atvejo tipas Trumpas apibūdinimas

Iliustracinis atvejis Tai nuoseklus pasakojimas apie tai, kas ir kaip nutiko, laikantis chro-
nologinės įvykių tvarkos. 

Konteksto atskleidi
mo atvejis

Tai atvejis, kuriame išryškinamas tam tikrą įtaką vyksmo plėtrai turin-
tis kontekstas. Tokioje situacijose svarbiausia yra ne pati problema, o 
ją lemiantys veiksniai. 

17 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 
18 Долгоруков А. Метод саsestudy как современная технология профессиональноорентированного 
обучения [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=in-
fo&id=2600> [žiūrėta 2010-09-16]. 
19 Pundzienė A. (2010). Seminaro, organizuoto Šiaulių universitete 2010 m. spalio mėn., medžiagos ran-
kraštis. 
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Įgūdžių lavinimo at
vejis

Tai atvejis, kuriame gausu įvairių faktų. Juos reikia sugrupuoti, atrink-
ti, susisteminti pagal tam tikrus parametrus; arba pateikiama konflikti-
nė situacija, kuriai reikia rasti galimą sprendimą. 

Situacinis atvejis Tai atvejis, kuris pateikia diagnostinį situacijos aprašą.

Problemų sprendimo 
atvejis

Tai atvejis, kurio apraše gausiai pateikiama įvairios informacijos, ku-
rią reikia atrinkti, pvz., kuri yra svarbiausia, reikšmingiausia ir pan., 
bei kuria remiantis reikia išspręsti problemą. Todėl tokiose situacijose 
turėtų būti užkoduotas konfliktas. 

Sprendimų priėmi
mo atvejis

Besimokančiajam pasiūlomas tekstas, kuriame nuosekliai aprašyta si-
tuacija ir pateikiama sprendimo reikalaujanti konkreti užduotis. Besi-
mokančiajam tenka įsijausti į veikėjo vaidmenį ir pačią sprendžiamą 
problemą. Čia svarbu ne tik diagnozuoti problemą, bet ir diskusijų su 
kitais besimokančiaisiais metu pasiūlyti idėjų šiai problemai spręsti ir, 
įvertinus faktus bei kitų pasiūlymus, priimti atitinkamus sprendimus. 

Taikant atvejo analizės metodą, dažniausia besimokančiajam siūloma taikyti tam tikras 
procedūras, susietas su analitine veikla: problemų susisteminimą, jų rangavimą, skaičiavimus, 
lyginimus ir t. t. Tik po to rekomenduojama daryti išvadas, apibendrinimus ar, įvertinus visas 
aplinkybes, priimti konkretų sprendimą. 

Slaviškosios mokyklos atstovai (Abčukas ir kt.20) siūlo kitokį atvejų klasifikavimo būdą:

	 atvejai;
	 atvejo užduotys;
	 atvejo pratimai;
	 situacijos;
	 incidentai;
	 dalykinės korespondencijos analizė;
	 žaidybinis projektas;
	 vaidmeniniai žaidimai;
	 diskusijos.

Ši pateikta klasifikacija yra ganėtinai detali, tačiau kartu sukelia ir tam tikros painiavos, 
nes sudėtinga atskirti atvejo pratimus nuo atvejo užduočių (užduočių atlikimas daugeliu atveju 
suprantamas kaip tam tikros pratybos). Konkreti situacija pagal savo sudėtingumo lygį gali būti 
daugialypė, ją gali sudaryti chronologinė veiksmų seka, todėl, lyginant su atveju, lieka neaiški 
jos apibrėžtis, tuo labiau jei atvejį sudaro kelios skirtingos situacijos. 

Analizuojant minėtų autorių pateiktus atskirų atvejų tipų apibūdinimus, galima įžvelgti 
ir tam tikrų skirtumų tarp konkretaus atvejo ir atvejo užduočių ar pratybų. Lyginant su didelės 
apimties atveju, atvejo užduotyse ar pratybose pati užduotis yra gerokai aiškiau suformuluota 
tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektu. Dažniausia jose būna užkoduota būtinybė sprendimus 
priimti atlikus apskaičiavimus, palyginimus, o tai padeda pagrįsti minėtus sprendimus. Pristaty-
mai neretai būna vizualizuoti grafiškai pavaizduotomis struktūromis ir pan. 

20 Абчук В. А., Богачек И. А., Громова Л. А., Панфилова А. П., Соломин В. П. (2004). Основы ме-
неджмента. Полное руководство по кейстехнологиям [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.iworld.ru/book.phtml?978594723936> [žiūrėta 2010-10-02]. 

2 lentelės tęsinys
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Autoriai išskiria pagrindiniu atvejo užduotis ir pratybas apibūdinančius bruožus:

	 konstruktyvumas, realių konkrečios organizacijos duomenų analizė;

	 susidariusios aprašomos situacijos realumas;

	 galimybė formuluoti nuoseklių klausimų seriją, kuri būtų orientuota į pagrindinės užduo-
ties sprendimą ar galimų sprendimo variantų paieškas; 

	 pirminės informacijos, leidžiančios imituoti tikimybinio pobūdžio vadybinius veiksmus, 
stygius; 

	 galimų sprendimų daugiavariantiškumas;

	 grupinė sąveika, provokuojanti varžymąsi ir konkurenciją (Abčiukas ir kt., 2010).

Konkrečių situacijų metodas. Šio metodo tikslas – mokytis ir tobulinti savo gebėjimus 
per įvairias veiklas, tiriant, analizuojant bei svarstant konkrečias situacijas. 

Mokslininkai ir praktikai yra aprašę ne vieną šio metodo tipą. Jų visų bendrybė ta, kad, 
naudojant situacijų metodą, besimokantysis gauna tekstą su konkrečios situacijos problemos 
aprašymu. Jo prašoma išnagrinėti problemą ir pateikti optimalų jos sprendimą. Daugeliu atvejų 
nėra vieno situacijos sprendimo. Kelių alternatyvių sprendimų buvimas vienu metu ir galimybė 
pasirinkti ugdo kiekvieno dalyvio tolerantiškumą, lankstumą sprendžiant konkrečias problemas. 
Besimokančiojo tikslas yra ne rasti vienintelį sprendimą, o suformuluoti teisingus ir naudingus 
klausimus, kurie numato kelių alternatyvių sprendimų galimybę. Net jei studentų nuomonės 
kai kuriais požiūriais sutaps ir jie pripažins, kad egiztuoja tam tikrų problemų, individualios jų 
interpretacijos dažniausia bus skirtingos. Siekiant, kad jie gerai suvoktų situaciją, visapusiškai 
ją išnagrinėtų, besimokantieji turės panaudoti analitinius gebėjimus, kritinį mąstymą, gebėjimą 
išgirsti kitų svarstymus. 

Šis metodas leidžia besimokantiesiems apibrėžti prioritetines mokymo, organizavimo, val-
dymo problemas, moko nustatyti atsakymų paieškos pradžią, sudaryti teisingą veiksmų planą 
sprendžiant situaciją. Tai patogus būdas parodyti besimokančiajam sprendimų įvairovę, susiste-
minti žinias ir faktus, tobulinti gebėjimą analizuoti problemas, bendrauti ir priimti sprendimus. 
Metodas padeda formuoti individualią nuomonę, suvokimą, kad žmogaus elgesio teisingumas 
priklauso nuo situacijos (Barkauskaitė, 2006)21.

3 lentelė
Konkrečių situacijų ir dalykinių žaidimų metodų palyginimas  

(pagal M. Barkauskaitę, 2006)

Konkrečių situacijų metodas Dalykinių žaidimų metodas
Iškeliama problema, kurią reikia spręsti Problema sprendžiama remiantis pateikta 

situacija, atliekant joje prisiimtą ar priskirtą 
vaidmenį

Problema susijusi su kitais žmonėmis Problema susijusi su pačiais besimokančiai-
siais (sprendėjais)

Emocinis aspektas ir santykiai su įvykiais anali-
zuojami tik hipotetiškai

Emocinis aspektas ir santykiai su įvykiais 
yra tiesioginiai

Pabrėžiama įvykių svarba Pabrėžiama subjektyvių įspūdžių svarba

21 Barkauskaitė M. (2006). Suaugusiųjų pedagogikos gairės. Vilnius: VPU leidykla. 
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Psichologiniu požiūriu svarstymas – tai požiū-
ris į probleminę situaciją „iš išorės, iš šalies“

Psichologiškai besimokantieji mato proble-
minę situaciją „iš vidaus – per save“

Numato (įsivaizduoja) dalyvavimą (mintimis) Sudaromos sąlygos emociniam, jausminiam 
dalyvavimui atliekant prisiimtą vaidmenį.

Mokosi problemų analizės įgūdžių, ieško spren-
dimo būdų

Tobulinamas gebėjimas sąveikauti su kitais 
žmonėmis, jų atliekamais vaidmenimis

Skirta idėjoms ir hipotezėms kurti Skirta hipotezėms ir idėjoms tikrinti ir reali-
zuoti veikloje

Mokomasi greitai, teisingai suvokti situaciją, 
išreikšti, apginti savo nuomonę

Realiais veiksmais dalyvaujant sprendžia-
ma situacija

Veiksmai ir sprendimai aptariami priimant vie-
ningą nuostatą

Veiksmai arba sprendimai vykdomi per 
vaidmenis konkrečiai sprendžiant situaciją

Aptartos (spręstos) problemos išlieka atmintyje, 
išmokstama ar gebama jomis pasinaudoti susi-
dūrus su panašiomis problemomis gyvenime

Susiformuoja gebėjimas turėtą ar matytą 
vaidmens atlikimą pakartoti (patobulinti) 
naujame kontekste

Konkrečių situacijos metodo esmė aiškinama tuo, kad besimokantysis, susipažinęs su pro-
blemos aprašu, situacijos analizę atlieka savarankiškai, pats diagnozuoja problemą ir diskusijų 
su kitais besimokančiaisiais metu pasiūlo idėjas tai problemai spręsti. 

Situacinės analizės metodui būdingos penkios pagrindinės charakteristikos, kurios at-
skleidžia atvejo panašumus ir išryškina tam tikrus skirtumus. Tiek atvejui, tiek situacijai būdin-
ga tai, kad, naudojantis faktinėmis organizacijų problemomis, yra galimybė mokymuose daly-
vauti maksimaliam dalyvaujančiųjų skaičiui, siekiant išsiaiškinti naujus požiūrius į problemą, 
palyginti skirtingus požiūrius ir galimus sprendimus. Tačiau situaciją nuo atvejo skiria tai, kad, 
analizuojant konkrečią situaciją, neretai išlaikoma minimali besimokančiųjų tarpusavio priklau-
somybė, nes situacijos analizė vyksta individualiai, ir tik po to rezultatai pristatomi visai grupei. 
Tokiu būdu išlaikoma išskirtinė kiekvieno galimybė savo atsakymais klysti ir būti teisiam. Nau-
dojant tiek atvejį, tiek konkrečią situaciją, visuose scenarijaus etapuose besimokančiuosius lydi 
užsiėmimų organizatorius ir atlieka eksperto, proceso katalizatoriaus ir trenerio funkcijas.

Dažniausia specialistų rengimo sistemoje situacijų metodas naudojamas teorinių užsiėmi-
mų tąsai arba teorinės medžiagos įtvirtinimui užtikrinti, todėl visuomet išlaikomi konkrečios 
temos teorinės medžiagos rėmai.

Analizuojant konkrečias situacijas, pagrindiniu proceso veikėju visuomet yra besimokan-
tysis. Siekiant, kad užsiėmimo dalyviai aktyviai įsitrauktų į situacijos svarstymą ir išlaikytų 
aktyvią poziciją, dėstytojai besimokantiesiems turėtų siūlyti konkrečią realios praktinės kilmės, 
o ne sukurtą, išgalvotais faktais papildytą situaciją. 

Pastebima, kad dalis jau įvardytų atvejų tipų gali pasitarnauti kaip konkretūs atskiri me-
todai, padedantys analizuoti atvejį. Pavyzdžiui, analizuojant bet kokį atvejį, neapsieinama be 
diskusijų, arba darbas su dalykine korespondencija gali būti naudojamas kaip būdas spręsti pro-
blemą, atrenkant pačius reikšmingiausius konkrečiam atvejui dokumentus, ir pan. Tai patvirtina 
ir A. P. Panfilovos (2006)22 atlikta klasifikacija. Pasak jos, išskiriami trys pagrindiniai atvejų 
tipai: atvejo užduotys, atvejų pratimai ir atvejai, o kitos technologijos, tokios kaip dalykinės 

22 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 

3 lentelės tęsinys
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korespondencijos analizės, žaidybinis projektavimas, inscenizavimo, diskusijų, ar „Balento“ se-
sija, funkcionuoja kaip savarankiški metodai, padedantys analizuoti atvejį. 

Vis tik daugelis mokyklų (amerikietiškoji, skandinaviškoji, slaviškoji) skiria tris pagrindi-
nius atvejų tipus, su kuriais savo veikloje susiduria verslo vadybininkai. Tie patys atvejų tipai 
būdingi ir mokytojo profesinei veiklai. 

4 lentelė
Situacijų klasifikacija pagal jų sprendimo skubumą 

(adaptuota pagal V. А. Abčiuk ir kt., 2004)23

Atvejo tipas Trumpas apibūdinimas

Standarti
niai atvejai

Tai bene dažniausiai ugdymo praktikoje taikomas atvejų tipas. Tai tipiniai atve-
jai, kurie neretai pasikartoja esant toms pačioms aplinkybėms; neretai jos kyla 
dėl tų pačių priežasčių panašioje aplinkoje. Gali būti ir negatyvūs, ir pozity-
vūs.
Pavyzdžiui, hiperaktyvus vaikas mokykloje ir su juo susijusios problemos. 

Kritiniai 
atvejai

Tai nėra tipiniai konkrečiam asmeniui ar kolektyvui būdingi atvejai. Paprastai 
jie ir jose užkoduotos problemos kyla netikėtai, dėl jų sugriūva nusistovėjusi 
tvarka, planai; būdinga tam tikros tvarkos, taisyklių, organizacinės, vertybinės 
sistemos destrukcijos, galima materiali ir moralinė žala, etinių normų pažeidi-
mas; keliama užduotis reikalauja nedelsiamos ir radikalios intervencijos, tam 
tikrų kriterijų, normų, padėties peržiūros. 
Pavyzdžiui, smurto problema mokykloje. 

Ekstrema
lūs atvejai

Tai unikalus, neturintis analogų praktikoje atvejis; neretai negatyvaus, griau-
namojo pobūdžio, ardantis tam tikrus procesus, tarpusavio santykius, netgi 
nusikalstamas; jo pasekmės – materialiniai, moraliniai, fiziniai nuostoliai; pro-
blemos įveikai reikalaujantis nenumatytų žmogiškųjų ir materialinių išteklių; 
skatina radikalių, netradicinių sprendimų ir veiksmų taikymo, įtraukdamas ne 
tik glaudžiai su problema susijusias kitas organizacijas, institucijas (pavyzdžiui, 
pedofilijos byla), bet ir reikalaujantis kitų šalių įsikišimo (pavyzdžiui, Ingos Re
nau byla). 

Atvejai gali būti tipologizuojami pagal įvairius parametrus. Pateikta klasifikacija yra sąly-
ginė. Galima pastebėti, kad „grynų, priklausančių tik vienam tipui“ atvejų nėra. Kiekviename 
pateiktame konkretaus tipo atvejyje galima aptikti ir kito tipo atvejams būdingų bruožų. Kuriam 
tipui priskirtinas atvejis, priklauso nuo to, kokiam dalykui ar dalyko epizodui jis skirtas studijuo-
ti, studijuojančiųjų kontingento, keliamų ugdymo tikslų ir pan. 

23 Абчук В. А., Богачек И. А., Громова Л. А., Панфилова А. П., Соломин В. П. (2004). Основы ме-
неджмента. Полное руководство по кейстехнологиям [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.iworld.ru/book.phtml?978594723936> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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5 lentelė
Dažniausi atvejų tipai 

(adaptuota pagal V. A. Abčiuk ir kt., 2004)24

Parametras Atvejo tipas Trumpas apibūdinimas

Pagal tikslą

Iliustraci
niai atvejai

Dažniausia aprašomas konkretus atvejis, iliustruojantis tam tik-
rą su pedagogo veikla susijusį procesą, faktą ar konkrečią situ-
aciją ir galimą problemos sprendimą. Gali būti ir pozityvus, ir 
negatyvus. 

Vertinamieji 
atvejai  

Pateikiama konkreti situacija ir jau priimti sprendimai proble-
mai spręsti. Reikalaujama tik įvertinti bei pagrįsti, ar priimti 
sprendimai yra teisingi ir efektyvūs. 

Lavinamieji 
atvejai

Tai konkretus pedagoginės veiklos atvejis, kuris pateikiamas 
taip, kad sprendimas reikalautų tam tikrų konkrečių standarti-
nių veiksmų, pavyzdžiui, kokių nors normų, standartų, įstaty-
minių dokumentų laikymosi, klasifikacinių lentelių užpildymo, 
 klasifikavimo, rūšiavimo pagal tam tikrus požymius ir pan.

Pagal  
informacijos 
apibendrini
mo laipsnį

Konkretūs 
atvejai

Tokie atvejai būdingi visoms formalaus ir neformalaus bendravi-
mo sritims; jiems būdingi specifiniai bruožai ir funkcionavimo 
sąlygos; juose atsispindi atskiri vadybinės veiklos ir organiza-
cijos kultūros momentai. Du konkretūs atvejai gali būti identiš-
ki, panašūs ir vienodai naudingi, vertinant juos sąveikaujančių 
sprendimų priėmimo kontekste. 

Pagrindiniai 
atvejai

Jiems priskiriami apibendrintai pateikti, kuriai nors konkrečiai 
sričiai būdingi ir panašūs atvejai.

Pagal  
naujumo 
laipsnį

Žinomi at
vejai

Viešai skelbti ir ne kartą taikyti atvejai.

Nežinomi 
arba nauji 
atvejai

Atvejai, kurie neatitinka nei vienai žinomų atvejų kategorijai ar 
pateiktiems pavyzdžiams. Jų sprendimai gali pareikalauti nauju-
mo, atsisakymo naudoti sprendimų prototipus. 

Standarti
niai atvejai

Tai labiau tipiniai, neretai standartizuoti ir dažniausia su aiškia 
autoryste atvejai.

Modifikuoti 
atvejai

Kai vienoje srityje pritaikyti atvejai adaptuojami kitoje srityje. 

Pagal spe
cializaciją 
ir apimamų 
problemų 
ratą

Šakinės
Tai atvejai, kuriuose sprendžiamos vienai kuriai nors sričiai bū-
dingos problemos, pavyzdžiui, tik edukologinės arba tik psicho-
loginės. 

Tarpšakinės Tai atvejai, kuriuose sprendžiamos kelioms sritims būdingos 
problemos, pavyzdžiui, socialinės-edukologinės ir pan. 

Pagal proble
mų adresato 
rangą

 

Priklausomai nuo to, kam yra adresuotos problemos ir kokiame 
lygyje bus priimami sprendimai. Pavyzdžiui, vienos problemos 
gali būti sprendžiamos darbuotojo lygmenyje, kitos adresuotos 
institucijos vadovui ar kito rango tarnautojui ir pan. 

24 Абчук В. А., Богачек И. А., Громова Л. А., Панфилова А. П., Соломин В. П. (2004). Основы ме-
неджмента. Полное руководство по кейстехнологиям [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.iworld.ru/book.phtml?978594723936> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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Pagal  
struktūrinę 
atvejo 
sandarą

Vienos  
pakopos

Kai atvejyje pristatoma(-os) problema(-os) gali būti sprendžia-
ma(-os) iš karto, nesilaikant griežto eiliškumo (vienos proble-
mos sprendimas nesusietas su kitos sprendiniu), yra pateikta 
visa reikiama informacija. 

Dviejų  
pakopų

Kai atvejyje pristatomos(-ų) problemos(-ų) sprendimas reika-
lauja tam tikro pakopiškumo – išspręsti vieną problemą, po to, 
atsižvelgiant į jos sprendinį, – kitą.

Daugiapako
pės

Analogiška dviejų pakopų atvejui, tik čia reikalaujama spręsti 
daugiau nei dvi problemas laikantis tam tikro nuoseklumo.

Pagal  
veiksmo 
trukmę

Trumpalai
kės

Veiksmas yra epizodinis, neilgalaikis.

Vidutinės 
trukmės

Veiksmas trunka ilgiau, pavyzdžiui, keletą dienų, savaičių ar 
mėnesių. 

Ilgalaikės Veiksmas vyksta ilgą laiką, užtrunka kelis metus. 

Pagal  
pateikiamos 
informacijos 
pobūdį

Pozityvūs 
atvejai

Atvejai suformuoti laikantis pozityvių, efektyvių nuostatų, jų 
pagrindą dažniausiai sudaro sėkmės pavyzdžiai.

Neutralūs 
atvejai

Atvejai, kuriuose pateikta informacija nėra nei optimistinė, nei 
pesimistinė, o priimti sprendimai nėra korekcinio pobūdžio – 
pagrindinės veiklos iš esmės nekeičia. 

Negatyvūs 
atvejai

Atvejai, kurių probleminį pagrindą sudaro klaidingi sprendi-
mai, specialisto nekompetentingumas, nelaimingi atsitikimai, 
griaunamojo pobūdžio konfliktai ir kiti negatyvūs reiškiniai, 
kurių realioje profesinėje veikloje reikėtų vengti.

Pagal  
veikiantįjį 
subjektą

Asmeniniai
Juose veikia konkretūs asmenys – mokiniai, mokytojai, tėvai, 
mokyklos administracija ir pan.

Instituciniai
Juose veikia institucijos, organizacijos, pavyzdžiui, atskiros mo-
kyklos ar kitos ugdymo institucijos, švietimo skyriai ir pan.

Kelių 
subjektų

Juose veikia ne kuris nors vienas konkretus subjektas, o keli, 
pavyzdžiui, konkretaus regiono mokyklos ir Švietimo skyrius 
ir pan.

Atvejo taikymas studijų procese yra tam tikras dėstytojo intelektinio naudojimo produktas, 
kuris turi savus kilmės šaltinius. Pastarieji taip pat gali būti laikomi tam tikros klasifikacijos 
pagrindu. a. Dolgorukovas25 išskiria tris pagrindinius atvejų „kilmės“ šaltinius: visuomenės gy-
venimas, ugdymas ir mokslas. Remdamasis šiais šaltiniais, autorius atvejus klasifikuoja į:

	 praktinius, kurie atspindi realų gyvenimą ir jam būdingas situacijas;
	 ugdomuosius atvejus, kurių pagrindinė paskirtis yra ugdomoji;
	 mokslo tiriamuosius atvejus, kurie orientuoti į tiriamosios veiklos vykdymą.

25 Долгоруков А. Метод саsestudy как современная технология профессиональноорентированного 
обучения [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=in-
fo&id=2600> [žiūrėta 2010-09-16].

5 lentelės tęsinys



3.
 A

TV
EJ

Ų
 ĮV

A
IR

O
VĖ

. 
KO

KI
A 

JI
?

2�

Kiekvienas atvejis gali būti ugdomasis, nes jo paskirtis – ugdyti ar plėtoti tam tikras as-
mens kompetencijas. Tačiau A. Dolgorukovas atkreipia dėmesį, kad ugdymo funkcijos prakti-
nės raiškos laipsnis kiekvienoje minėtų atvejų rūšių gali būti (ir yra) skirtingas.

Pagrindinė praktinių atvejų užduotis – detaliai atvaizduoti gyvenime vykusias realias situ-
acijas. Tai „gyvo veiksmo“ modelio atvejis, kurio ugdomoji paskirtis gali būti suprantama kaip 
studijuojančiojo tam tikrų įgūdžių, gebėjimų lavinimas, įgytų žinių įtvirtinimas, tam tikrai situ-
acijai būdingų elgesio ir veiklos modelių įsisavinimas. Jų taikymo esmė – gyvenimo pažinimas 
ir pagrindinių gyvenimui reikalingų gebėjimų, įgalinančių aktyviai veikti, įgijimas. 

Ugdomasis atvejis, kuriame dominuoja ugdomoji funkcija, realaus gyvenimo įvykius atspin-
di tik sąlyginai. Pirmiausia juose užfiksuotos tik tipinės, konkrečioje profesinėje veikloje neretai 
pasikartojančios situacijos, su kuriomis tenka susidurti būsimam specialistui. Be to, tokio tipo at-
vejų pagrindinis tikslas ir uždaviniai yra nukreipti į ugdymą, o tai turi įtakos siekiant išsiaiškinti, 
kiek realiai bus atvaizduotas gyvenimas. Todėl jie dažniausi būna „atskiesti“ dirbtinai sukurtais 
įvykiais, faktais ir norimai ugdyti kompetencijai svarbiomis išgalvotomis detalėmis. Tokio tipo 
atvejis nėra nukreiptas į gyvenimiškos realybės, visuomenės reiškinių supratimą, tačiau pasitar-
nauja kaip šio supratimo prieigos. Tokios situacijos leidžia analizuoti tipinius elgesio modelius 
tipinėse profesinėse situacijose ir analogijų pagrindu modeliuoti asmeninę patirtį. 

Panaši situacija klostosi mokslo tiriamaisiais atvejais. Tokių atvejų taikymas ugdymo(si) 
procese leidžia studijuojančiajam įgyti naujų žinių apie konkrečią situaciją ir naujos elgesio 
patirties esant tokiai situacijai. Ypač tai taikytina siekiant ugdyti tyrimines studentų kompeten-
cijas. 

Pastebima, kad vieningai pripažintos atvejų klasifikacijos nėra. Bet visus juos vienija, kad 
bet kurios apimties atveju paprastai aprašoma faktinė padėtis, problemos, su kuriomis susidūrė 
konkretus asmuo, grupė žmonių ar institucija, organizacija, o tai ir provokuoja studijuojantįjį 
rasti ir priimti tinkamiausius sprendimus ar numatyti galimus jo variantus. 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad atvejis nėra tik problema. Pastaroji dažniausia reikalau-
ja vieno unikalaus, korektiško ir teisingo sprendimo. Neretai teisingą problemos sprendinį jau 
iš anksto žino pedagogas, o studijuojančiajam tereikia jį atrasti ir pagrįsti, parodyti, kokiu būdu 
jį rado, priėmė ir kaip jį galima realizuoti, arba besimokantysis turi išanalizuoti paties problemi-
nės situacijos sudarytojo pateiktą problemos sprendimo variantą. 

Tačiau spręsdamas atvejyje užkoduotą(-as) problemą(-as), studentas dažniausia gali pasi-
rinkti vieną iš kelių alternatyvių sprendimo būdų, numatyti skirtingus veiksmų plėtros kelius ir 
kiekvienas jų gali būti įtikinamas bei paremtas loginiais argumentais. Tačiau analizuojant atvejį, 
nėra tik vieno sprendimo ar vieno būdo, nes didelės įtakos turi kontekstas, kurio įtakoje bręsta 
ir yra plėtojamos problemos, ir paisoma, kur turi būti ieškomas ir / ar randamas sprendimas. Ne-
paisant minėtų atvejų tipų įvairovės, visiems atvejams būdinga panaši vidinė struktūra.
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3.2. KOKIA IŠORINĖ IR VIDINĖ ATVEJO STRUKTŪRA?

Išorinė atvejo struktūra. Apibendrinant įvairių šaltinių medžiagą, galima teigti, kad atve-
jo struktūrą sudaro trys pagrindiniai blokai: siužetinis, informacinis ir metodinis. 

Siužetiniame atvejo bloke pateikiama pati situacija, turinti tokią informaciją, kuri studijuo-
jančiajam padėtų suprasti aplinkybes, kurių kontekste vystosi pats veiksmas, bei pažinti šios 
informacijos šaltinius. Iš situacijos siužeto turėtų būti aišku, kokio realiai egzistavusio atvejo 
pagrindu sumodeliuotas esamas atvejis, įvardytas ugdymo ar kitos įstaigos modelis, teikiamos 
paslaugos, tų paslaugų teikimo aplinkybės ir pan. Turėtų būti aiškus ir pagrindinių veikėjų sta-
tusas toje institucijoje ar organizacijoje, žinomi jų vardai, nusakomi tarpusavio santykiai bei 
sąveikos laukai, atsakomybės ir pan. Jei tai plataus masto atvejis, siužete pateikiama bendrojo 
pobūdžio informacija apie tos institucijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, kitas institu-
cijas, pristatomi jų tarpusavio priklausomybės ir pavaldumo ryšiai ir t. t.

Informacinį atvejo bloką užpildo informacija, kuri padėtų teisingai suprasti veiksmo vys-
tymą. Čia gali būti pristatoma ugdymo institucijos raidai reikšminga informacija, jos sėkmes ir 
nesėkmes liudijantys faktai, apibūdinama organizacinė, komunikacinė institucijos kultūra (pvz.: 
institucijos bendruomenės tarpusavio bei su išorine aplinka bendravimo faktai, mokyklos vado-
vybės vadovavimo stilius, mokytojo ir mokinių bendravimo bei bendradarbiavimo pobūdis ir 
pan.). Be to, pateikiamas trumpas problemos ir su ja susijusio konflikto aprašas. Tačiau pagei-
dautina, kad tai būtų daroma atsižvelgiant į skirtingas veiksmo dalyvių pozicijas ir pristatant 
konkretų jų vaizdą. Kartu pateikiama ir chronologinė įvykių seka su juos sąlygojančiais veiks-
niais bei jų poveikio pasekmėmis, o jei tai buvo daroma, tai ir priimtus veiksmus problemai 
spręsti ir tų veiksmų rezultatus, skirtus problemos sprendimui, išteklius.

Kadangi informacija gali būti pateikiama priedų forma, tai siužetinis ir informacinis atvejo 
blokai gali būti sąlyginai savarankiški ir pristatomi atskirai. Tačiau tokį sąlyginį savarankišku-
mą riboja jų paskirtis ir suformuluoti atvejo uždaviniai, todėl informacinio bloko naudojamas 
ugdymo procese atskirai be siužetinio yra sunkiai įsivaizduojamas.  

Metodiniame atvejo bloke pristatoma konkretaus atvejo vieta dalyke bei ugdymo procese, 
numatomas atvejo analizės pobūdis (ilgasis ar trumpasis), pateikiami klausimai studentams bei 
kiti užrašai, skirti atveją taikysiančiam dėstytojui. Trumpiau tariant, metodiniame atvejo bloke 
pristatomi „dėstytojo užrašai“, arba atvejo „navigacija“. Pastarasis blokas, pateikiant atveją stu-
dentams, nepristatomas (išskyrus informaciją apie jo vietą dalyko studijose). 

A. Pundzienė (2010)26 pateikia D. Baker paragrafiniu principu sudarytą klasikinę atvejo 
struktūrą. Pirmajame paragrafe pateikiamas svarstomas klausimas, dėl kurio reikia priimti vie-
nokį ar kitokį sprendimą. Svarbu, kad svarstymui pateiktas klausimas suponuotų aktualią ir arti-
mą studijuojančiajam problemą, kuri jį intriguotų ir aktyvintų. Antrajame paragrafe pateikiama 
informacija apie instituciją arba atvejo veikėjus, išryškinant jų vietą institucijoje ar santykius su 
kitais. Trečiajame paragrafe pateikiama informacija apie tai, kaip buvo plėtojama situacija, dėl 
kurios reikia priimti sprendimą. 

Siekiant identifikuoti besimokančiųjų jau turimą patirtį sprendžiant panašaus pobūdžio pro-
blemas bei norint įvertinti galimas sprendimo alternatyvas, siūloma atvejį papildyti informacija 
apie jau vykusius įvykius. Rekomenduojama nerašyti asmeninių vertinimų.

26 Pundzienė A. (2010). Seminaro, organizuoto Šiaulių universitete 2010 m. spalio mėn., medžiagos ran-
kraštis .
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Vidinė atvejo struktūra. Tradiciškai atvejį sudaro situacija, kuri suprantama kaip nutiki-
mas, tam tikra realaus gyvenimo ar bent jam artima istorija. Kitas svarbus dėmuo – tai aplinky-
bės, arba kitaip – kontekstas, kuriame ši istorija „gyveno“. Tai istorinės, vietos, laiko, chrono-
loginės aplinkybės, veiksmams ar veikėjams būdingi ypatumai. Situaciją paprastai lydi ir jos 
pateikėjo komentaras. Būtinas kiekvieno atvejo struktūrinis vienetas – klausimai ar užduotys, 
kurie formuluojami orientuojantis į pagrindinį tikslą, išlaiko pagrindinę darbo su konkrečiu atve-
ju kryptį. Kartais atvejyje pateikta informacija papildoma įvairiais priedais: lentelėmis, paveiks-
lais, statistiniais duomenimis, dokumentais ir pan. Kaip jau minėta, kiekvieno atvejo pagrindas 
yra užduotis, ji ir provokuoja tam tikrus sprendimus. 

Atvejo užduotys. Taikant atvejo analizės metodą pedagoginio profilio dalykų studijose, ne-
retai tenka orientuotis ne į įvairiamodalius, o į konkrečius, trumpos apimties atvejus. Mokytojų 
praktinės veiklos laukas daugeliu atveju yra pamoka, vaikų mokymo ir mokymosi organizavi-
mo procesai, kurie susideda iš daugelio atskirų fragmentų. Todėl būsimo mokytojo rengimui 
aktualūs yra ne tiek vientiso vyksmo, kiek atskirų jo fragmentų analizė. Ypač tai pasakytina 
apie dalykų didaktikas. Tokia pedagogo veiklos specifika turi įtakos, kad mokytojų rengimui 
itin tinkamos ir aktualios gali būti atskiros konkretaus atvejo užduotys, iliustruojančios minėtus 
pamokos fragmentus. 

Kaip suprantama atvejo užduotis? Užduotis provokuoja būtinybę sąmoningų priemonių, 
kuriomis remiantis būtų galima pasiekti aiškiai suvokiamą, bet tiesiogiai nepasiekiamą tikslą, 
paieškoms. Užduoties sprendimas reiškia minėtų priemonių suradimą. Keliama užduotis gali 
būti ir sudėtinga, ir paprasta – priklausomai nuo pastangų, kurių reikia ieškant sprendimo. Kaž-
kuria prasme sprendimo sudėtingumas yra pačios užduoties dalis – ten, kur nėra sunkumų, nėra 
ir užduoties. 

Galimi du situacinių užduočių tipai. Pirmas, kai užduoties sprendimą jau iš anksto žino pe-
dagogas ar jau yra pateiktas atvejo aprašyme, o besimokančiajam tereikia ją atrasti ar pagrįsti. 
Antras tipas, kai užduoties sprendimas yra nežinomas, kartais gali turėti ne vieną teisingą spren-
dimą ir visi jie gali būti teisingi, arba vieną, bet su daugeliu aspektų. 

Kokios gali būti užduotys? Tai priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau bene svarbiausias 
jų yra tikslas, kurio padeda pasiekti 6 lentelėje pateiktos užduočių rūšys ir jų trumpas apibūdi-
nimas. Šis skirstymas būdingas verslo vadyboje taikomoms užduotims, bet aktualus ir rengiant 
mokytoją. Tokia užduočių įvairovė leidžia kryptingiau pasirinkti atvejus pagal numatomus pa-
siekti tikslus. Pasikeitus ugdymo tikslui, toje pačioje situacijoje esanti užduotis nesudėtingai 
gali būti transformuojama į kitokio tipo užduotį. 
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6 lentelė
Atvejo užduočių rūšys ir jų apibūdinimas 
(adaptuota pagal V. A. Abčiuk ir kt., 2004)27

Užduoties rūšis Edukologijai adaptuotas apibūdinimas

Užduotis su neapibrėž
tais pradiniais duomeni
mis

Siekdamas išspręsti tokio tipo užduotį, būsimas mokytojas iš pra-
džių turi nustatyti užduoties kilmės ar probleminės situacijos susi-
darymo sąlygas bei sužinoti reikiamą informaciją, be kurių priim-
ti sprendimo neįmanoma.  

Užduotis su nesuformu
luotu probleminiu klau
simu

Pagrindinė probleminė sritis, sprendžiant tokio tipo užduotis yra 
pačios užduoties netiksli formuluotė – nėra visiškai aišku, ko rei-
kia ieškoti ir ką analizuoti. Sprendžiant tokio tipo užduotis būsi-
masis mokytojas turi išmokti prognozuoti ne tik sprendimo pasek-
mes (ar jos bus pozityvios, ar negatyvios), bet ir pastangas, laiko 
sąnaudas ir pan., kurių prireiks.    

Užduotis su papildomais 
ar beveik nereikšmingais 
sprendimui duomenimis

Dirbdamas su tokio pobūdžio užduotimis, būsimas mokytojas mo-
kosi atrinkti sprendimui reikšmingą informaciją. 

Užduotis su prieštarin
gais ar iš dalies melagin
gais duomenimis

Čia svarbu, kiek būsimasis mokytojas gali pasitikėti informaci-
jos šaltiniais ir pačia informacija (kai skirtingi duomenys gauti 
tuo pat metu iš skirtingų šaltinių, pvz., klasės mokytojo ir vaiko). 
Spręsdamas užduotį būsimas mokytojas mokosi paisyti tos infor-
macijos, kuri yra patikimesnė ir svarbesnė, priimti sprendimus 
įvertinus visus informacijos šaltinius ar papildžius kitais patiki-
mesniais duomenimis.

Užduotis orientuota tik 
į tam tikrų prielaidų nu
matymą

Čia svarbu, kad būsimasis mokytojas, pateikęs galimą sprendimą, 
gebėtų numatyti tolesnį veiksmo vystymąsi.

Užduotis su ribotu laiku 
sprendimui priimti

Tokios užduotys naudingos, kai norima išugdyti gebėjimą speci-
finėje situacijoje greitai susiorientuoti ir rasti nestandartinį spren-
dimą. Tokios situacijos galėtų būti nepaprasti įvykiai mokykloje 
(pvz.: vaikas chemijos pamokoje, atlikdamas bandymą, apsipylė, 
patyrė traumą ir pan.). 

Užduotis, reikalaujanti 
pakeisti vieną asmenį 
kitu

Tokio tipo užduotyse asmuo įsijaučia į kito žmogaus vaidmenį. 
Pavyzdžiui, vienas mokytojas turi pakeisti išvykusį ar susirgusį 
kolegą, vienas mokinys turi prisiimti kitam mokiniui patikėtas pa-
reigas ir pan. Atliekant tokio tipo užduotis, būsimas pedagogas 
mokosi greitai orientuotis jam neįprastose situacijose arba jas val-
dyti.

Užduotis su klaidingu 
sprendimu 

Tokio tipo užduotimis siekiama, kad būsimas mokytojas, maty-
damas sprendimo pasekmes, gebėtų analizuoti tokio rezultato 
priežastis ir atrasti padarytas klaidas bei numatyti galimus spren-
dimus situacijai taisyti. Pavyzdžiui, gautas įvertinimas neatitinka 
darbo kokybės ir pan. 

27 Абчук В. А., Богачек И. А., Громова Л. А., Панфилова А. П., Соломин В. П. (2004). Основы 
менеджмента. Полное руководство по кейстехнологиям [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.iworld.ru/book.phtml?978594723936> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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Užduotis su medžiagos 
pakartojimu

Tokio tipo užduotis skirta įtvirtinti ar pakartoti išmoktą kursą, me-
džiagą. Neretai tie patys duomenys pateikiami kitame kontekste. 

Diagnostinė  užduotis 
Tokio tipo užduotis skirta patikrinti, kaip studentai suprato pateik-
tą informaciją. Pavyzdžiui, praktinį sprendimą reikia pagrįsti tam 
tikromis teorinėmis žiniomis.

Užduotis orientuota į pa
sirengimą veiklai

Tokio tipo užduotis skirta įtvirtinti būsimo mokytojo įgūdžius, rei-
kalingus tam tikro pobūdžio veiklai. Pavyzdžiui, vykdyti veiklos 
stebėjimą klasėje ir pan. 

Užduotis pagal pavyzdį
Tokio tipo užduotis reikalauja pagal pavyzdį atlikti tam tikrus 
veiksmus. Pavyzdžiui, pagal pateiktą pavyzdį pildyti žiniaraščius, 
protokolus ir pan.

Naujumą skatinanti už
duotis

Tokio tipo užduotis reikalauja turimą patirtį panaudoti ieškant nau-
jų ar originalių sprendimų. Tai galėtų būti mokymosi kokybės ska-
tinimo modelių kūrimas konkrečiai klasei, mokiniui arba naujų 
bendradarbiavimo su tėvais formų paieškos ir pan.

Probleminė užduotis

Tokio tipo užduotis skatina išskirti problemas, rasti prieštaravi-
mus ir optimalius jų sprendimo kelius. Paprastai tokio tipo užduo-
tys yra tarpdisciplininės. Iš būsimo pedagogo reikalauja kitų sri-
čių turimas žinias panaudoti sprendžiant problemą. 

Sprendžiant problemose neretai vadovaujamasi bandymų ir klaidų metodu. Ypač tai bū-
dinga tiems būsimiems mokytojams, kurie dar neturi mokytojo veiklos praktinės patirties, nėra 
atlikę praktikos. Kitas populiarus metodas – remtis jau kito naudota primtų sprendimų panašio-
se situacijose praktika ar patirtimi. Tačiau dėl to gali kilti tam tikrų keblumų: pirmuoju atveju 
galima priimti klaidingą sprendimą, o antruoju atveju reikia daug laiko, kad būtų įgyta jau taiky-
tos patirties. Vadinasi, šios technologijos nėra tokios efektyvios, kokios iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti. Todėl svarbu būsimą mokytoją skatinti būti kūrybišku, ieškoti naujų, netradicinių 
sprendimo būdų, pagrįstų priežasties ir pasekmės ryšiais. 

Atvejų taikymo instrukcijos. Šiandien atvejų taikymas ugdymo procese sunkiai įsivaiz-
duojamas be rekomendacijų, kaip tai daryti. Todėl tinkamai parengtas atvejis paprastai susijęs 
su jo taikymo arba mokymo(si) taikant atveją instrukcija, o tai gerokai palengvina dėstytojo 
darbą auditorijoje. 

Atvejo taikymo ugdymo procese instrukcijas dažniausiai parengia pats atvejo autorius. Pas-
tarosios gali būti parengtos labai detaliai, nurodant įvairius kontekstus, kurie gali turėti įtakos 
atvejo taikymui, nurodant konkrečias temas, suformuluojant galimus klausimus ir pan. Bet gali 
būti parengtos ir diskursyvinio pobūdžio atvejo taikymo instrukcijos, kurios yra aprašomosios, 
paliekant ugdytojui galimybių pačiam pasirinkti, kokioms temoms ar kokiems kontekstams, ko-
kiu tikslu atvejis bus taikomas, modeliuoti jį pritaikant konkrečiai auditorijai ar tikslinės grupės 
patirčiai. Tačiau yra elementų, kurie toje instrukcijoje yra būtini. Didžiosios Britanijos ir Airijos 
atvejų medžiagos bazėje ECCH28 pateikiami šie atvejo taikymo ugdymo procese instrukcijai 
svarbūs elementai: 

28 Case Clearing House of Great Britain and Ireland [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.
ecch.com> [žiūrėta 2010-09-21]. 

6 lentelės tęsinys
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1. Atvejo santrauka. Tai trumpas atvejo esmės pristatymas. 

2. Mokymo(si) tikslai ir tikslinė grupė. Atvejo taikymo instrukcijoje mokymo(si) tikslai ir 
tikslinės grupės apibūdinimas gali būti labai išsamus. Tokiu atveju išsamiai pristatomas 
atvejo taikymo tikslas, nurodoma, kokiais iškeltais uždaviniais atvejį rekomenduojama 
spręsti, kokiai klausytojų auditorijai jis gali būti taikomas, kokios kompetencijos būtinos 
tikslinės grupės nariams, ir pan. Kita vertus, tiek atvejo taikymo tikslas, tiek pati tikslinė 
grupė gali būti nurodoma labai lakoniškai – akcentuojant tik tai, kam jis gali būti taikomas 
ir kokia bus grupė ar kursas.

3. Mokymo(si) nuostatos, metodai ir strategija. Šioje instrukcijos dalyje pristatoma, kaip bus 
naudojamas atvejis konkrečioje klausytojų auditorijoje, kaip vyks jo taikymo procesas – 
pats darbas. Čia gali būti pateikiami pradiniai, įvadiniai klausimai, pasiūlymai grupiniam 
darbui, kaip ir ko bus mokomasi, siūlymai mokymo(si) planui ir t. t. Neretai pateikiamas ir 
atvejo analizės išdėstymas pagal laiką – per kiek laiko ir kokios su atveju susijusios užduo-
tys turi būti atliekamos ir pan.

4. Atvejo analizės procesas. Ši instrukcijos dalis neretai yra pateikiama atskirai, kaip savaran-
kiška atvejo taikymo ugdymo procese dalis. Neretai tai susiję su probleminių klausimų pa-
teikimu ir nuorodomis į tai, kokie būtų pageidautini ar galimi atsakymų variantai. Jei atvejį 
papildo kiekybiniai ar kokybiniai tyrimo duomenys, tuomet pateikiami pasiūlymai, kokiais 
būdais, kaip jais galima pasinaudoti sprendžiant atvejyje užkoduotas problemas, neretai pa-
teikiamos duomenų analizės technologijos ir kt.

5. Papildomi skaitiniai ar nuorodos į juos. Neretai prie konkretaus atvejo pateikiama ir pa-
pildoma literatūra (skaitiniai, kontekstualizuojantys atvejį, konkretūs tyrimų rezultatai, isto-
riniai šaltiniai, organizacinė struktūra, papildomų dokumentų pavyzdžiai ir pan.) ar nuoro-
dos, kur galima tokią literatūra surasti. Tai daroma siekiant papildyti ir vizualizuoti atvejo 
tekstą, kad studijuojančiajam padėtų geriau suvokti atvejo esmę ar su juo susijusias proble-
mas bei įvertinti problemų raiškos kontekstus. 

6. Grįžtamoji informacija. Šioje atvejų taikymo instrukcijos dalyje pateikiamos pastabos, kur 
ir kaip šis atvejis jau buvo išbandytas, kokie išryškėjo privalumai ir trūkumai, aptariamos 
probleminės jo taikymo pusės. Kartu pristatoma, kaip tas atvejis veikia jį taikant skirtingose 
studentų grupėse, kokiu tikslu jis buvo naudotas ir kaip tai pasiteisino (pvz.: kaip jis buvo 
panaudotas tikrinant studentų pasiekimus, egzaminuojant juos, kaip jis buvo panaudotas 
siekiant įsisavinti teorinę paskaitos medžiagą), pasidalijama patirtimi, kokie kiti metodai 
buvo taikyti jį analizuojant ir kokius geriausia būtų taikyti ir pan. Šioje instrukcijos dalyje 
taip pat tikslinga nurodyti ir tikrąjį atvejyje pristatomų problemų sprendimų variantą, t. y. 
pateikti informaciją apie tai, kaip atvejo problema buvo sprendžiama iš tikrųjų, kokie buvo 
priimti sprendiniai atskirais atvejo momentais. 
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3.3. KOKS ATVEJIS YRA GERAS?

Dėstytojui, norint pasitikrinti, ar tinkamas atvejis, rekomenduotina atkreipti dėmesį į pa-
teiktus parametrus, kuriuos išskyrė G. Spais29, tyrinėjęs atvejo kokybę. Tyrėjas išskiria penkis 
pagrindinius atvejo kokybę apibūdinančius elementus:

	 atvejo realumas;
	 atvejo apimtis;
	 atvejo struktūra;
	 klausimų, skirtų analizuoti problemą, kryptingumas ir tikslingumas;
	 kiek atvejis provokuoja komandinį darbą. 

Minėti parametrai gali būti tie orientyrai, kurių kokybės siekis gali pasitarnauti atvejo kū-
rėjams. 

J. E. Errskine, M. R. Leenders, L. A. Mauffette30 (1981) pristato Harvardo aukštojoje ver-
slo mokykloje dirbančių mokslininkų pastebėtus sėkmingo atvejo bruožus:

1. Geras atvejis pasakoja. Kaip ir visiems geriems pasakojimams, taip ir geram atvejui būtina 
tinkama fabula. Vadinasi, atvejyje pateikiama vaizduojamų įvykių visuma, susieta priežas-
tingumo, laiko ir erdvės ryšiais. Taip išlaikoma provokacija nuosekliems žingsniams, nau-
jiems atradimams. 

2. Geras atvejis fokusuojamas į patrauklią ir aktualią temą. Siekiant, kad studentas pamirš-
tų, jog atvejis sukurtas, jis turi būti artimas realiam gyvenimui, vaizduoti tikrus įvykius ir 
faktus, būti „gyvas“, išlaikyti tinkamą draminę įtampą ir turėti atomazgą.

3. Geras atvejis neturi būti senesnis nei pastarųjų penkerių metų įvykiai. Senesnius įvykius 
vaizduojantį atvejį studentai greičiausiai priims ne kaip istorinį faktą, o kaip naują reiškinį. 
Tačiau studentų laikmetį atitinkantys įvykiai, faktai yra lengviau suvokiami, geriau išlaiko-
mos realaus ir sukurto „gyvenimo“ paralelės.

4. Geras atvejis sukelia susitapatinimo su pagrindiniais veikėjais jausmą (empatiją). Svar-
bu, kad atvejyje būtų pristatoma asmeninė pagrindinių veikėjų pozicija, nes daugeliu atve-
ju, priimant sprendimus, tai veikia kaip itin svarbus veiksnys. Atvejis turi sukelti išgyveni-
mus, artimus realaus gyvenimo išgyvenimams. 

5. Geras atvejis papildomas realių institucijų veikloje vykusiais veiksmais, faktais ir pan. 
Įvairi tam tikro tipo institucijų veikloje veikiančių asmenų pasisakymų, pokalbių ir pan. ci-
tatos (oficialios ir neoficialios, formalizuotos ir neformalizuotos) sukuria tam tikro realumo 
atmosferą ir sudaro galimybę studentams tokias citatas aiškinti savo patyrimo lygyje bei 
remtis žiniomis apie tokius žmones, kurių pasisakymai yra pristatomi. 

29 Spais G. Case Studies in The Field of Marketing Education: Learner Impact, Case Performance, and 
Cost Efficiency [interaktyvus]. University of Ioannina, Greece. Prieiga per internetą: <www.ucalgary.ca/
iejll/vol9/spais> [žiūrėta 2010-09-23]. 
30 Errskine J. E., Leenders M. R., Mauffette L. A. (1981). Technigs with cases [interaktyvus]. Canada: 
Shool of Business Administration. The University of Western Ontario London. Prieiga per internetą: 
<http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/teaching/mars.html> [žiūrėta 2010-10-10].
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6. Geras atvejis suponuoja studentui suprantamą problemą. Tai leidžia studentui būti empa-
tišku (skatina įsijausti į veikėjo vaidmenį ir jį aktyvina).

7. Geras atvejis provokuoja priimti sprendimus. Svarbu ne tik aiškinti priimtus sprendimus, 
bet nuolat provokuoti studentą pačiam priimti sprendimus ir juos logiškai pagrįsti. 

8. Geras atvejis lavina profesinius įgūdžius. Kai kurie atvejai dokumentuoja profesinės veik-
los procesus ir gali ateityje pasitarnauti kaip tam tikri realios profesinės veiklos modeliai. 
Atvejis, kuris išsamiai iliustruoja ir atskleidžia konkrečios profesinės veiklos esmę – tai 
puikus instrumentas lavinti specifinius profesinius įgūdžius. 

Trumpiau tariant, atvejis turi būti sukonstruotas įdomiai, būtų „dramatiškas“, probleminis, 
aiškiai orientuotas į vieną pagrindinę problemą. Svarbu, kad jis būtų realistinis, aktualizuojan-
tis ne tik pozityvias, bet ir negatyvias problemas, kurios būtų sprendžiamojo ir griaunamojo 
pobūdžio. Be abejo, geras atvejis turi atitikti tikslinės grupės supratimo, turimos patirties lygį, 
atstovauti jo interesų lauką. Todėl svarbiu gero atvejo veiksniu laikoma kalba – ji turi būti tiksli-
nei grupei suprantama, nevartojama sudėtingų, retai naudojamų ir sunkiai suprantamų sąvokų. 
Rekomenduojama naudoti paprastus, lengvai suprantamus, trumpus žodžius bei sakinius, vengti 
per daug sinonimų, antonimų, dirbtinių analogijų ir pan. Siekiant įsivertinti teikiamo atvejo kal-
bą, A Pundzienė (2010)31, remdamasi T. C. Williamson, siūlo apsiskaičiuoti „miglos“ indeksą ir 
nurodo konkrečius jo apskaičiavimo žingsnius. (Vedamas vidurkis tarp ilgų ir trumpų žodžių, 
sakinių, susumuojamas vidurkis ir išvedamas ilgų žodžių procentas, o gautas rezultatas daugina-
mas iš 0,4 koeficiento. „Miglos“ indeksas turi būti tarp 8 ir 9 balų. Jei balas yra didenis nei 13 
balų, manoma, kad atvejo tekstas bus sunkiai skaitomas.) Atvejo tekstą „pagyvina“ darbuotojų 
ar kitų atvejo veikėjų tiesioginiai pasakojimai, iliustruojantys tiek teigiamus, tiek neigiamus 
pedagogo profesinės veiklos lauko reiškinius. Atvejį papildo ir iliustracinė medžiaga – vaizdo, 
tyrimų medžiaga, lentelės, organizacinės struktūros, dokumentai ir pan.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad atvejis, nors ir yra realaus vyksmo pavyzdys, tačiau 
turėtų būti pateikiamas ne tik kaip tiesioginių įvykių aprašas, bet ir kaip vientisas, sistemiškas 
informacijos blokas, padedantis suprasti patį atvejį. Todėl atvejis turi atitikti tam tikrus reikalavi-
mus. Kaip teigia a. Dolgorukovas32, esminiai atvejų reikalavimai yra šie:

	 atvejyje pateikiama informacija turi atitikti aiškiai suformuluotą atvejo taikymo tikslą;
	 atvejis turi būti atitinkamo sudėtingumo lygio;
	 atvejis turi iliustruoti keletą tam tikros profesinės veiklos lauko aspektų;
	 atvejyje pateikta informacija neturi per greitai „nepasenti“;
	 atvejis turi atitikti šios dienos aktualijas;
	 atvejis turi iliustruoti tipines situacijas;
	 atvejis turi ugdyti analitinį mąstymą;
	 atvejis turi provokuoti diskusiją;
	 atvejyje pristatomos problemos turi turėti keletą galimų sprendimo variantų.

31 Pundzienė A. (2010). Seminaro, organizuoto Šiaulių universitete 2010 m. spalio mėn. 6 d., medžiagos 
rankraštis. 
32 Долгоруков А. Метод саsestudy как современная технология профессиональноорентированного 
обучения [interaktyvus]. Priegia per internetą: <http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=in-
fo&id=2600> [žiūrėta 2010-09-16].
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Siekiant aktualizuoti atvejį, svarbu pasinaudoti su artimos aplinkos aktualijomis susijusia 
informacija. Analizuojant tik tolimų šalių praktikai būdingus atvejus, nors ir kokie jie būtų pozi-
tyvūs ir siektini, gali sumažėti studentų motyvacija mokytis, nes kultūrinių, socialinių ir kitokių 
determinantų sąlygoti skirtumai gali trukdyti teorines žinias taikyti artimoje praktinėje veiklo-
je.

Ar įmanoma (bet apskritai ar to reikia?) aptarti visus gero atvejo požymius. Juolab, kad jo 
ugdomąją vertę neretai pakoreguoja asmeninės tiek dėstytojo, tiek studento savybės. 

Apibendrinant galima teigti, kad laikomasi nuostatos, jog neegzistuoja vienareikšmiškai 
teisingi sprendimai. Atvejų taikymo ugdymo proceso esmė ta, kad kiekvienas besimokantysis 
pateikia asmeninėmis žiniomis, patirtimi, intuicija grindžiamus problemų sprendimų variantus. 
Todėl tas, kas vieniems studentams priimant sprendimus atrodo visiškai nereikšmingi faktai, 
kitiems gali būti esminiai ir turėti lemiamos reikšmės priimant sprendimus. 

3.4. KOKĮ ATVEJŲ PATEIKIMO BŪDĄ PASIRINKTI?

Vieningo atvejų pateikimo vartotojui standarto nėra (pagrindiniai atvejų pateikimo būdai 
vaizduojami 2 paveiksle). Tačiau pats populiariausias atvejų pateikimo būdas yra rašytinis, kurį 
neretai papildo įvairios fotonuotraukos, paveikslai, lentelės. Pastaruoju metu itin populiarėja 
atvejų pateikimas naudojantis multimedija (dažniausiai informacija pateikiama ir / ar randama 
tinklalapiuose). Neretai naudojami ir filmuoti konkretūs atvejai. Dažnai kyla klausimas: kokį 
pateikimo būdą pasirinkti ir kuris jų būtų tinkamiausias? 

Kiekvienas jų turi savų privalumų ir trūkumų. Kartais tikslinga vadovautis posakiu, kad 
geriau vieną kartą pamatyti nei kelis išgirsti. Tačiau vaizdo, garso atvejo prezentacijos nere-
tai sukelia tam tikrų problemų. Efemeriškas tokių atvejų pateikimo formų pobūdis provokuoja 
vaizdo, garso medžiagos kartojimą keletą kartų iš eilės, o tai gali turėti įtakos teisingam faktų ir 
įvykių suvokimui. Spausdintu būdu pateiktą atvejį lengviau analizuoti, nesunkiai galima grįžti 
prie išeitinių pozicijų, gretinti papildomus faktus ir pan. Vis tik didelė jų apimtis ir numatomos 
laiko sąnaudos gali iš anksto negatyviai nuteikti studentus. 

Atvejai pateikiami Garsiniu būdu Naudojant 
multimediją

Vaizdiniu būdu

Rašytiniu būdu

2 pav. Populiariausi atvejų pateikimo būdai (sudaryta autorių)

Raštu

Vaizdu

Garsu
Atvejų 

pateikimo 
būdai

Naudojant 
multimediją
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Vis labiau populiarėja atvejų pateikimas naudojant multimediją, kuri leidžia derinti teksti-
nę, iliustracinę ir interaktyviąją vaizdo bei garso medžiagą. Šis būdas turi tam tikrų privalumų ir 
padeda išvengti sunkumų, kurie kyla pateikiant atvejį prieš tai minėtu kuriuo nors vienu būdu. 
Kompiuterinės atvejų versijos laikomos vienomis efektyviausių. Ypač toks pateikimo būdas 
padidina prieigos galimybes (galima dirbti nuotoliniu būdu). Tačiau jų parengimas, lyginant su 
spausdintomis versijomis, yra brangesnis (atvejį reikia parengti taip, kad būtų patogu jį pateikti 
tam tikroje virtualioje erdvėje, tačiau ne visi dėstytojai geba tai atlikti). 

Prieš pasirenkant atvejo pateikimo būdą, rekomenduotina atkreipti dėmesį ir į tai, koks 
mąstymo tipas dominuoja auditorijoje. Jei dėstytojas pateikia informaciją studentams, kuriems 
charakteringas vaizdinis mąstymo tipas, tuomet ją reikėtų pateikti vizualizuota forma: rekomen-
duojama panaudoti vaizdo medžiagą, piešti, schematizuoti, struktūruoti ar kitaip iliustruoti infor-
maciją. Audialinio mąstymo tipo studentai geriau suvokią girdimuoju būdu pateikiamą informa-
ciją, todėl jiems labiau tiktų garsinis pateikimo būdas, ir t. t. Tačiau pastebima, kad kurio nors 
vieno mąstymo tipo asmenų praktiškai nėra, todėl, pateikiant atvejus, vertėtų derinti įvairius jų 
būdus.



��

4. KAIP IR IŠ KUR ATSIRANDA ATVEJAI?

4.1. PAGRINDINIAI ATVEJŲ ŠALTINIAI

Sie kiant nau do ti at ve jo ana li zės me to dą ug dy mo pro ce se, ne re tam dės ty to jui kils klau si-
mų: kur juos ras ti? Kur pa si sem ti idė jų jo kū ri mui? 

Pats leng viau sias ke lias bū tų ug dy mo pro ce se nau do ti jau iš anks to pa reng tus ir adap tuo tus 
kon kre čiam da ly kui at ve jus. Ta čiau ren giant pe da go gi nio pro fi  lio spe cia lis tus, to kių jau pa reng-
tų at ve jų šio dar bo au to rėms ras ti ne pa vy ko. Ma tyt, at ve jo tai ky mo ug dy mo pro ce se, ren giant 
šios sri ties spe cia lis tus, tra di ci jos Lie tu vo je dar tik žen gia pir muo sius žings nius. To dėl ne at si-
tik ti nai ten ka pa si nau do ti tais at ve jo šal ti niais, ku riais re mian tis jie nau do ja mi ki to se moks lo 
sri ty se, ypač ren giant va dy bos bei rin ko da ros spe cia lis tus.

Iš tie sų at ve jį ge riau sia su si kur ti pa čiam. At ve jo rašymas, įver ti nus vi sas at ve jo kū ri mo 
me to di nes re ko men da ci jas, ra šan čia jam tam pa ge ra at ve jo kū ri mo ir tai ky mo mo kyk la, nes ap-
gal vo ja mas vi sas dar bo su at ve ju cik las. Vis tik tin ka mai pa reng ti at ve jį nė ra taip pa pras ta, kaip 
ga li at ro dy ti iš pir mo žvilgs nio. Pir mo ji užduo tis, su ku ria su si du ria at ve jį ra šan tis au to rius, yra 
pa ma ti nės in for ma ci jos, fak ti nės me džia gos pa ieš ka, ku rią, kū ry biš kai ap do ro jius, pa ren gia mas 
ug dy mui tin ka mas at ve jis. 

Ga li ma pri pažin ti, kad vie nas pa grin di nių at ve jų tai ky mo ar kū ri mo šal ti nių yra pats gy-
ve ni mas, prak ti nė kiek vie no esa mo ar bū si mo spe cia lis to as me ni nė ir pro fe si nė veik la. Pats 
gy ve ni mas tam pa pa grin di ne pro ble mų ir fak tų ter pe bei pa si tar nau ja kaip siužeto šal ti nis. Ki tas 
ky lan tis klau si mas bū tų, ko kiu lyg me niu re a laus gy ve ni mo at ve jai ga li bū ti tai ko mi ug dy mo 
prak ti ko je ir kaip rei kia juos tin ka mai su mo de liuo ti bei ko kia me kon teks te ir ko kia for ma juos 
pa teik ti stu di juo jan čiam?

Kaip ro do prak ti ka, at ve jo kū ri mo bū dai yra ne at sie ja mi nuo in for ma ci jos jiems kur ti šal-
ti nių. A. Pundzienė (2010)33, rem da ma sil J. He ath (1998), pa tei kia tris pa grin di nius at ve jų šal ti-
nius, ku riais re mian tis yra ku ria mi at ve jai:

	 „Fo te lio“ at ve jai. Au to rius at ve jus ku ria rem da ma sis gy ve ni miš ką ja pa tir ti mi, ne at lie ka 
jo kių pa pil do mų em pi ri nių at ve jo lau ko ty ri mų. Tai sa vo tiškas išgal vo tos at ve jo si tu a ci jos 
ap rašymas. Tai vie nas la biau siai pa pli tu sių at ve jo ra šy mo bū dų. To kiu bū du ren giant at ve-
jį, svar bu iš lai ky ti jį su da ran čių si tu a ci jų re a lu mą. Taip pa reng tų at ve jų vie nas pa grin di nių 
trū ku mų tas, kad juo se ap ra šo mos si tu a ci jos ne re tai bū na nu to lu sios nuo re a laus gy ve ni mo. 
Tai lyg ir prieš ta rau ja pa čiai at ve jo me to do tai ky mo ug dy mo pro ce se es mei – re mian tis pa-
tir ti niu mo ky mu(si), kiek įma no ma iš lai ky ti te ori jos ir prak ti kos są sa jas. Šią grės mę bū ti na 

33 Pundzienė A. (2010). Se mi na ro, or ga ni zuo to Šiau lių uni ver si te te 2010 m. spa lio mėn., medžia gos ran-
kraštis. 
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įvertintinti. Tačiau jos galima išvengti, jei atvejį kurs specialistas, turintis ne tik atitinkamos 
profesinės veiklos patirties, bet turės ir atvejų rengimo praktikos, išmanys jo taikymo ugdy-
mo praktikoje ypatumus ir pan. 

	 „Staliniai“ atvejai. Autorius atvejus kuria remdamasis organizacijos ataskaitomis, žur-
nalų ir laikraščių straipsniais, televizijos programomis ir kitais viešaisiais antriniais šalti-
niais, „išbarstytais“ viešose informacijos erdvėse. Tokia informacija paprastai ne iki galo 
atskleidžia atvejo esmę, neretai yra susieta su informacijos pateikėjo subjektyviu vertinimu. 
Be to, gali būti, kad bus pateikta ne visa antrinė informacija ir teks ieškoti pirminių, su ob-
jektu ar įvykiu susijusių informacijos šaltinių. Tačiau, nepaisant minėtų ribotumų, tokio 
tipo informacija yra viena pagrindinių atvejo kūrimo šaltinių. Laikraščiuose, žurnaluose, 
lankstinukuose ar televizijoje skleidžiama informacija, gali tapti atvejo pagrindu arba išei-
ties tašku, kuriuo remiantis bus plėtojamas atvejo vyksmas. Juolab, kad pateikiama ne tik 
negatyvi, bet ir pozityvi informacija. Naudojant tokią informaciją, svarbu atkreipti dėmesį 
ir į tai, kaip bus nurodomi informacijos šaltiniai, t. y. autorystė, citavimas, nuorodos ir 
pan. 

	 „Lauko“ tyrimais paremti atvejai. Autorius atvejus kuria remdamasis inteviu, stebėjimais 
ir kitais empirinių tyrimų rezultatais. Tokio atvejo pagrindas – reali tam tikros ugdymo įstai-
gos ar konkretaus asmens, susijusio su ugdymo įstaiga, istorija ar konkretūs faktai, kuriuose 
atvejį kuriantis autorius tiesiogiai dalyvavo ar pats tikslingai tyrinėjo atvejyje pateikiamų 
įvykių lauką. Taip surinktos informacijos pagrindu sukurtas atvejis būna bene patikimiau-
sias ir realiausias. Vienas tokio tipo atvejų privalumų tas, kad institucija ir joje vykstantys 
įvykiai „pažįstami iš vidaus“, be didelių nukrypimų nuo realios situacijos, todėl mažiausia 
tikimybė ją iškreipti. Vakarų pedagogikoje plačios tokio tipo atvejų rengimo galimybės gali 
būti aiškinamos tuo, kad ugdymo institucijose yra gerai išplėtota konsultacinės veiklos prak-
tika, kuri ir tampa neišsemiamu atvejų kūrimo šaltiniu. 

Lietuvoje tokių pirminių informacijos šaltinių panaudojimo atvejų kūrimo galimybės yra 
ribojamos, nes pedagoginio profilio specialistus rengiantys dėstytojai patys menkai dalyvauja 
už aukštosios mokyklos ribų vykdomoje konsultacinėje veikloje. Nesant atvejų taikymo ugdy-
mo procese viešos sklaidos tradicijų patirties, neretai net nesusimąstoma, kad tokia informacija 
galėtų būti labai reikšminga kuriant atvejus, todėl dažniausia ji lieka dūlėti segtuvuose. 

Kuriant atvejus bet kuriuo iš minėtų būdų, rekomenduojama paisyti tam tikro etapinio nuo-
seklumo: 

1. Pirmiausia reikėtų įvertinti atvejo vietą ugdymo procese, atsakant į klausimą: kokių tikslų 
įgyvendinimui turėtų pasitarnauti norimas kurti atvejis?

2. Vykdomos institucinės sitemos, kuri neatsiejamai būtų susieta su atvejo tema, paieškos.
3. Apsispręsti, kokio tipo bus situacija.
4. Sukurti pirminį situacijos aprašą.
5. Numatyti atvejo analizės būdus.
6. Surinkti (jei to reikia) papildomą informaciją.
7. Pristatyti ir aptarti atvejį su kolegomis.
8. Jei to reikia, patobulinti tiek patį atvejį, tiek jo analizės procesą.

Pristatyti atvejų kūrimo būdai („fotelio“, „staliniai“ ar „lauko“ tyrimų) ir jų šaltiniai yra 
pagrindiniai. Detaliau analizuojant atvejams tinkamos informacijos šaltinius, būtų galima pami-
nėti ir papildomus, kurie naudojami visais minėtais būdais kuriant atvejus.

Vienas tokių – grožinė ir publicistinė literatūra. Daugeliu atveju joje pateikiama infor-
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macija pasitarnauja generuojant atvejo idėją, o papasakoti įvykiai neretai tampa atvejo siužeto 
pagrindu. Puikius atvejus galima sukurti naudojant tiek klasikinės, tiek šiuolaikinės grožinės 
literatūros kūrinius ar jų fragmentus. Atskiri kūrinių fragmentai gali padėti sukurtį įdomesnį, 
dinamiškesnį, empatiškesnį, suprantamesnį ir pan. atvejį. Publicistinės literatūros fragmentai 
gali padėti atvejį aktualizuoti, pakelti studentų susidomėjimo juo lygį. Minėti veiksniai padeda 
studijuojančiuosius motyvuoti atitinkamai veiklai. Apibendrinant galima teigti, kad tiek groži-
nės, tiek publicistinės literatūros panaudojimas atvejams kurti suteikia kultūrologinį atspalvį, 
stimuliuoja dvasinį asmenybės tobulėjimą. 

Svarbu nepamiršti pasinaudoti ir vietiniu informaciniu potencialu. Nemažai atvejų, nau-
dojamų ugdymo procese, gali būti fokusuoti į vietinio pobūdžio problemas, t. y. juose naudoja-
ma nacionaliniu, regioniniu ar net vietiniu lygiu aktuali informacija. Tai nereiškia, kad norima 
atsiriboti ir užsisklęsti nacionalinės ar kitos artimos aplinkos erdvėje, nesivadovauti užsienio 
šalyse taikomos gerosios ugdymo praktikos pavyzdžiais. Ugdymo procesai Lietuvoje modeliuo-
jami remiantis ir užsienio šalyse pripažintų švietimo sistemų ar ugdymo organizavimo mode-
liais. Jų raiškos Lietuvos mokyklose analizė leidžia įvertinti artimos studijuojančiajam aplinkos 
teikiamus privalumus, jiems aktualiau analizuoti Lietuvos švietimo sistemos, ugdymo praktikos 
pavyzdžius, nei, tarkime, JAV. Ir studentai, ir dėstytojas jausis labiau pasitikintys, jei jiems atve-
jyje pateikiamų reiškinių, įvykių kontekstas bus artimas ir žinomas nei būsiąs tolimas bei sąly-
gotas didelių kultūrinių, socialinių, ekonominių ar politinių skirtumų. Galiausiai, analizuojant 
tokius atvejus, galima išnaudoti unikalią galimybę, pavyzdžiui, pasikviesti vietinės švietimo 
institucijos ar organizacijos atstovą ar net vadovą. 

Jei grožinės literatūros fragmentai atvejams suteikia empatiškumo, prisodrina emociniu 
užtaisu, tai moksliškumo ir realumo atvejams suteikia statistiniai duomenys, edukacinių tyri-
mų rezultatai, kurių galima atrasti analizuojant mokslinę literatūrą – mokslinius straipsnius, 
mokslo monografijas, mokslines ataskaitas, kurios fokusuotos į ugdymui aktualių problemų 
sprendimą. 

Gerame moksliniame straipsnyje paprastai nagrinėjama labai konkreti problema, išryškini-
mas jos sprendimas, o mokslo monografija suteikia sisteminį požiūrį į analizuojamą problemą, 
įvairiais aspektais atskleidžia kontekstinį lauką. Mokslinių tyrimų ataskaitos labai vertingos 
atvejų kūrėjams, nes, remiantis jose pateikta informacija, sukonstruotas atvejis suteiks naujos 
informacijos, susijusios su šiuolaikinio ugdymo aktualijomis, nes paprastai naujausi tyrimai 
atliekami siekiant išspręsti šiam laikmečiui aktualias problemas. Ieškant tokios informacijos, 
galima pasinaudoti, pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje pristatomomis visa-
tekstėmis švietimo būklės tyrimų ataskaitomis34. Neretai ji pateikiama atvejo prieduose. Tokios 
informacijos panaudojimas gali pasitarnauti ir atvejo diagnostikai, ir gilesnei jo sampratai. Nau-
dojant tokią informaciją, svarbu rasti atsakymus į šiuos klausimus: kokį vaidmenį ši medžiaga 
vaidina atvejo charakterizavimo kontekste? Kaip šios charakteristikos gali būti išskiriamos? Ką 
jie rodo ir kaip padeda išsiaiškinti situacijos esmę? ir pan.

Atvejų rengėjams reikia atkreipti dėmesį, kad mokslinėje literatūroje nėra pateikiami kon-
kretūs atvejai (išskyrus konkrečių atvejų kokybinius tyrimus), jie nėra išsamiai aiškinami, todėl 
ši medžiaga reikalauja specialaus įprasminimo konkretaus atvejo kontekste. Mokslinės literatū-
ros panaudojimas kuriant atvejus gali pasireikšti dvejopai: ji gali būti „įpinta“ į patį atvejį, būti 
sudedamąja jo dalimi (tiek pačiame atvejo tekste, tiek prieduose) ar būti nurodyta literatūros 
sąraše kaip galimas papildomas informacijos šaltinis.

34 Švietimo būklės tyrimai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyri-
mai.htm> [žiūrėta 2010-09-08]. 
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Neišsemiamas atvejams reikšmingos informacijos šaltinis – interneto ištekliai. Šis šaltinis 
nuo kitų išsiskiria savo informacijos apimtimi, didelėmis paieškos galimybėmis, lankstumu ir 
operatyvumu. Visi informacijos šaltiniai – tai žmogaus kūrybos produktas. Todėl šiai informa-
cijai būdingas ribotumas, kurį sąlygoja žmogiškieji veiksniai. Vienas jų – tai netiesos, melo ar 
klaidos veiksnys. Neretai klaidingą informaciją vartotojai priima kaip teisingą. Todėl pagrįstai 
kyla klausimas, ar klaidingą informaciją galima naudoti kuriant atvejus, t. y. ugdymo procese? 
Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra. Tai priklauso nuo ugdymo tikslų, kurių siekiama 
analizuojant atvejį. Čia priimtinas ir klaidingas požiūris, ir paklydimai, kurie studentams, sie-
kiantiems pažinti tiesą, sudaro tam tikras kliūtis, o jų įveika neretai ir būna pagrindinis atvejo 
tikslas. Tačiau melaginga informacija negatyviai vertinama, jei ji iškreipia pagrindines besimo-
kančiojo žinias, vertybines nuostatas ir pan. Svarbiausia, kad atvejo analizės procese klaidinga 
informacija galų gale būtų identifikuojama ir pristatoma kaip klaidinga. 

4.2. KOKIE YRA ATVEJO KŪRIMO ETAPAI? 

Atvejo kūrime dažniausia išskiriami trys pagrindiniai etapai:

1. parengiamasis;
2. atvejo sukūrimo;
3. aprobacijos.
Atvejo kūrimo technologijos pristatomos reminatis T. Paramanovos, A. Blinovo, E. Šeremt-

jevos, G. Pogodino (2007)35 darbu.

Parengiamasis etapas. Šis etapas apima šiuos aspektus:

	 naujo atvejo atsiradimo idėja; 
	 metodinių tikslų apibrėžimas; 
	 pradinių sąlygų ieškojimas ir atvejo schemos sukūrimas; 
	 informacijos ir medžiagos rinkimas. 

Atvejo idėja. Pradėti darbą be pagrindinės idėjos, vadinasi, pasmerkti save nesėkmei. Sėk-
mingiausių atvejų kūrėjų teigimu, jeigu prieš pradedant darbą nenurodyta būsimo atvejo idėja, 
labai didelė rizika, jog be reikalo bus sugaištas laikas. Žinoma, darbo eigoje galima idėjų kaita. 
Reikia pabrėžti, kad atvejo idėja turėtų būti aiški studentams (Paramanova, Blinovas, Šeremtje-
va, Pogodina, 2007). 

35 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
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Pa ta ri mai: 

	 Pa skir ki te at ski rą lai ką idė joms ap mąs ty ti ir jas įgy ven din ti. At vi ras mąs ty mas ir aiš-
kus da ly ko dės ty mas po pie riaus la pe yra tar pu sa vy je su si ję, ta čiau jie nė ra iden tiški. 
Reikškite sa vo min tis su pran ta mai, o ne tik rašyki te jas to kia tvar ka, ko kia jos at ei na į 
gal vą. 

	 Nie ka da ne pra dė ki te ra šy ti bū si mo at ve jo teks to, ne pa si da rę pra di nio es ki zo. Prieš pra-
dė da mi ra šy ti sa ki nius, su ri kiuo ki te sa vo idė jas ir min tis.

	 At skir ki te es ki zo su da ry mą ir re da ga vi mą. Kur da mi at ve jo es ki zą, leis ki te sau fan ta zuo-
ti. Ne gal vo ki te apie de ta les, jas pa tiks lin si te vė liau.

	 Bū ki te pa si ruo šęs vėl su grįž ti prie bū si mo at ve jo teks to ir jį pa ko re guo ti.

Tiks lo iš si kė li mas. Api brė žiant bū si mo at ve jo tiks lą, jo su da ry to jas tu ri aiškiai žino ti, ko-
kia me mo ky mo si eta pe jis bus nau do ja mas. At ve jo me to di nis tiks las ga li bū ti te ori jos iliust ra-
ci ja ir prak ti nė si tu a ci ja ar ba jų de ri nys. Bet ku riuo at ve ju tiks las tu ri bū ti la bai svar bus, kad 
stu den tai, nag ri nė da mi at ve jį, juo su si do mė tų. Tam įta kos tu rės si tu a ci jos įtam pa, kon fl ik tas, 
net gi dra ma tiz mas, ku rie rei ka lau ja grei to spren di mo pri ėmi mo. 

Pra di nių są ly gų ieš ko ji mas. Pra di nių są ly gų ieš ko ji mas le mia to les nį at ve jo gy vy bin gu-
mą ir efek ty vu mą. Prak ti kai, su kū rę ne vie ną at ve jį, lai ko si vie nin gos nuo mo nės, kad sun kiau sia 
yra ieš ko ti si tu a ci jos ir or ga ni za ci jos, ku ria re mian tis bū tų ga li ma pa ra šy ti tin ka mą at ve jį. Tarp 
daž niau siai nau do ja mų in for ma ci jos šal ti nių, ku rie pa de da ras ti tin ka mą at ve jo si tu a ci ją, ga li ma 
išskir ti šiuos:

1. straips niai pe ri odi niuo se lei di niuo se ir tin kla la piuo se;
2. spe cia li zuo tos ver slo kon fe ren ci jos, se mi na rai ir fo ru mai;
3. or ga ni za ci jos, ben dra dar biau jan čios su mo kyk lo mis, stu den tų prak ti kos ba zės;
4. moks li niai ty ri mai ir kon sul ta ci nė veik la; 
5. pe da go gi nės pa krai pos spe cia lis tų mo ky mas;
6. aukš tes nio sios ir vi du ri nės gran dies va do vų veik la;
7. kon kre čios ša lies įvai rių, su švie ti mo sis te ma su si ju sių ar joms ar ti mų or ga ni za ci jų at sto vų 

veik la; 
8. ko le gų, stu den tų, ab sol ven tų as me ni nė pa tir tis.

Ver tin giau siais šal ti niais lai ko mi kon tak tai su or ga ni za ci jos va do vais ir dar buo to jais. Vie na 
ver tus, au to rius ga li gau ti pa pil do mos in for ma ci jos, įtrauk ti pa aiš ki ni mus ir kon kre ti zuo ti bū si-
mą at ve jį. Ki ta ver tus, pa ti or ga ni za ci ja ga li gau ti ver tin gų idė jų, kaip spręs ti sa vo pro ble mas. 
Toks spren di mo bū das leng vi na bū si mo at ve jo kū ri mo dar bą. 

In for ma ci jos rin ki mas. No rint ras ti pra di nes są ly gas bū si mo at ve jo kū ri mui, rei kia at sa ky-
ti į šį klau si mą: ar or gan iza ci ja su teiks pa gal bą ir pri si dės prie bū si mo at ve jo kū ri mo? At sa ky mą 
ga li ma nu ma ty ti jau po pir mo jo su si ti ki mo su or ga ni za ci jos at sto vu, nuo ku rio pri klau so at ve jo 
kū ri mo efek ty vu mas. Nuo at ve jo kū rė jo pa si ren gi mo pri klau so su si ti ki mo sėk mė su pir muo ju 
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organizacijos atstovu. Pirma, reikia žinoti, ar kas nors lankėsi šioje organizacijoje, turėdamas 
tą patį tikslą. Antra, reikia iš anksto susitarti dėl kito susitikimo, kad organizacijos atstovas su-
rinktų reikiamos informacijos. Tai padidintų pokalbio produktyvumą. Trečia, prieš pirmąjį susi-
tikimą reikia kuo daugiau sužinoti apie organizaciją, kuri sutiko teikti informacijos, reikalingos 
būsimajam atvejui kurti. 

Toks išankstinis pasiruošimas sutaupo nemažai laiko ir palengvina apklausos procesą. Be 
to, svarbu nuspręsti, su kokiu organizacijos darbuotoju reikia užmegzti pirmąjį kontaktą. Prak-
tikai pataria pradėti bendrauti arba su darbuotoju, atsakingu už informacijos teikimą, arba su 
aukštesnio rango organizacijos atstovu. Pastarojo pasirinkimo pranašumas – susiduriama su kon-
fidencialia informacija, kurią gali suteikti tik aukštesnio rango organizacijos atstovas. Praktikoje 
pasitaiko atvejų, kai prašoma informacijos, reikalingos būsimo atvejo kūrimui, tačiau organiza-
cijai pasirodo ji esanti nežinoma ir nauja. Tokiose situacijose be aukštesnės vadovybės įsikišimo 
neapsieinama. 

Informacijos rinkimo ir jos apdorojimo procese reikėtų prisiminti, kad apklausos metu or-
ganizacijos darbuotojai tendencingai gali nuslėpti tikrąją situaciją. Informacija, gauta iš pirmo 
žmogaus ir perduodama „iš lūpų į lūpas“, turi būti labai tiksli, siekiant išvengti iškraipymo. Gau-
tą informaciją reikia nedelsiant patikrinti, priešingu atveju bus sunku nustatyti, kuriame etape 
ji buvo iškraipyta. 

Veikiausiai svarbiausias dalykas pokalbio metu – neprarasti kontakto su pašnekovu. Esant 
reikalui, būtina iš karto išsiaiškinti tas detales, dėl kurių kyla abejonių. Tačiau tai daryti reikia 
atsargiai ir taktiškai. Pavyzdžiui: Atsiprašau, aš patikslinsiu..., Jeigu teisingau Jus supratau..., 
Man regis, praleidau jungiamąją grandį tarp šių dviejų įvykių ir pan.

Būtina sužinoti kuo daugiau apie organizaciją, apie jos gamybos proceso specifiką, valdy-
mo ypatumus. Surinktos medžiagos analizė leis sukurti būsimos apklausos schemą. Per pokalbį 
taip pat bus efektyviau išnaudojamas laikas, kuris yra ribotas. Reikia atminti, kad per pokalbį 
nerekomenduojama užduoti klausimų, kuriuos sužinoti galima iš kitų šaltinių (pranešimų, laik-
raščių ir straipsnių žurnaluose). Pagrindinis apklausos uždavinys – gauti papildomos informaci-
jos, kad būtų sukurtas išsamus būsimo atvejo situacijos vaizdas. Atvejo metodo praktikai teigia, 
kad nesėkmingam interviu įtakos turi nepakankamas pasiruošimas jam. Apie tai reikia įspėti 
pradedančiuosius. Jeigu apklausos metu užduodami klausimai, kurie iš anksto žinomi klausėjui, 
tuomet jis nebeatidžiai klausosi savo pašnekovo atsakymų. Klausėjas ruošia klausimus ir atsa-
kymus, kurie susiję su kitu klausimu. Šio proceso metu ruošiamasi kito interviu schemai. Todėl 
prieš apklausą reikia tiksliai apsibrėžti, kokios informacijos siekiama gauti. 

Informacijos rinkimo procesas bus baigtas tada, kai bus sudaryta būsimo atvejo schema, 
kuri turėtų atrodyti taip:

	 nurodomas veiksmas ir veikėjai (pateikiamas veikėjų aprašymas, nurodomi jų privalumai ir 
trūkumai);

	 aprašoma situacija (simptomai) (tai galima padaryti tradiciškai arba per veikėjų dialogą);
	 nurodomi vidiniai, pvz., aprašoma įmonė, ir išoriniai veiksniai. 

Atvejo schemos sukūrimas yra pirmasis kito etapo žingsnis. Tai atvejo maketo, eskizo su-
kūrimas, redagavimas, kodavimas.

Atvejo sukūrimo etapas. Prieš pradedant kurti atvejį, būtina atkreipti dėmesį į tris svar
biausius klausimus:
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	 Koks būsimo atvejo turinys?
	 Kokioje formoje turi būti pristatoma informacija būsimame atvejyje?
	 Kokia būsimo atvejo struktūra?

Darbas pradedamas nuo atsakymo ieškojimo į pirmą klausimą.

Nustatant būsimo atvejo turinį, reikia nuspręsti: 

	 Kokia informacija turi būti atvejo medžiagos turinyje? 
	 Į ką reikia atkreipti dėmesį, o ką būtina išbraukti iš atvejo teksto? 
	 Kokia būsimo atvejo apimtis? 
	 Kaip pradėti ir užbaigti atvejo medžiagos dėstymą? 

Kaip reikia pradėti ir užbaigti atvejo teksto kūrimą? Profesionalų nuomonės, nuo ko 
reikia pradėti ir kuo užbaigti atvejo teksto kūrimą, išsiskyrė. Daugiausia ginčų sukėlė atvejų 
pabaiga. Vieni teigia, kad pabaigoje dėti tašką reikia tik kraštutiniu atveju, nes taip skatinami 
studentai išbandyti savo jėgas ir išsiaiškinti padėtį. Šitos koncepcijos šalininkų nuomone, jos 
privalumas tas, kad ji neįspraudžia studentų mąstymo proceso į rėmus, o leidžia rasti neeilinį 
problemos sprendimo būdą. Oponentai mano priešingai: atvejo pabaigoje būtina nurodyti vieną 
galimų sprendimo variantų arba jau priimtą organizacijos vadovybės sprendimą. 

Remiantis šia koncepcija, pastebima, kad studentai, ieškodami alternatyvių variantų, turė-
tų būti nukreipti, t. y. apsibrėžtų rėmus. Toks rėmų apsibrėžimas studentus nukreipia tinkama 
linkme, kartu iš to naudos gauna ir pedagogai. Dėl to palengvėja atvejo diskusija. Svarbu, kad 
situacija būtų nepriklausoma. 

Ne vieną atvejį parašę ar sukūrę profesionalai teigia, kad kiekvienas atvejis turi turėti tik 
jam būdingą struktūrą. Bet kuri situacija, aprašoma atvejyje, turi savo vietą laiko sistemos koor-
dinatėje, todėl studentai turi numatyti, kokia chronologine seka vyksta atvejyje pateikti įvykiai. 
Dažniausiai atvejo medžiaga sudaroma laikantis griežtos laiko struktūros. Tačiau pastaruoju 
metu vis dažniau sutinkami atvejai, kuriuose informacijos pateikimo seka dalijama į keletą lai-
ko atkarpų, todėl galima įtraukti komentarus, apmąstymus, nuomones, citatas ir kt. Vis dėlto tai 
neturėtų turėti įtakos įvykių pasakojimo sekai, o laiko struktūra turi išlikti aiški ir suprantama 
studentams. 

Siekiant, kad atvejai sužavėtų studentus, reikia turėti aiškią siužetinę liniją. 10–15 pusla-
pių drama turi patraukti skaitytojo dėmesį (Ellet, 2007)36. Patyręs atvejų autorius neatsitiktinai 
skiria ypatingą dėmesį siužetinei linijai. Kuo aiškiau bus pateikta problema, tuo didesnį susido-
mėjimą ji sukels. Idėjų ir žmonių konfliktas sudomins studentus. Atvejyje pateikiama situacija 
turi būti aiški skaitytojui iki menkiausių smulkmenų. Mokslininkas primena, kad autoriaus ir 
skaitytojo suvokimas gali būti skirtingas, todėl naudinga į sukurtą atvejį pažvelgti būsimo skai-
tytojo akimis. Atrodytų, jog tai neturi tiesioginio ryšio su iškelta problema, tačiau skaitytojui 
papildoma informacija palengvina darbą su atvejo medžiaga. Patyrę atvejų kūrėjai skiriasi nuo 
pradedančiųjų savo gebėjimais meistriškai supinti laiko, siužeto ir aiškinamąsias struktūras, taip 
sukurdami išskirtinį ugdomąjį atvejų žanrą. Siūloma iš daugelio įvykių išrinkti tuos, kurie, jo 
nuomone, yra išskirtiniai ir atitinka atvejo sumanymą. Metaforiškai kalbant, atvejis – tai mozai-
ka, sudaryta iš autoriaus pasirinktų realybės elementų. Pagrindinė problema ta, kad aprašomoje 
situacijoje nereikia reikšti savo nuomonės ir požiūrio, svarbu stengtis kuo objektyviau perduoti 
realybę. Dėl šios priežasties atvejo turinyje pateikiami kuo didesnės dalyvių grupės nuomonės 
36 Ellet W. (2007). The Case Study Handbook. Boston: Harvard Business School Press.
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ir požiūriai. Pastaruoju metu vis daugėja atvejų, kuriuose patys autoriai tampa aprašomų įvykių 
dalyviais ir sau priskiria konsultanto arba komentatoriaus vaidmenį. Tačiau, kai autorius tampa 
veikėju, atsiranda dirbtinumo, nenatūralumo pojūtis (Lawrence, 1953)37. 

Apibendrinant atvejo – medžiagos, duomenų turinio – kūrimo klausimą, būtina supažindin-
ti su atvejo metodo kūrėjo P. Lorenso pastebėjimais. Jo nuomone:

1. atvejyje pageidautina aprašyti vieną arba keletą įvykių, paimtų iš praktikos; 
2. atvejyje būtina pateikti informaciją apie organizaciją, joje dirbančius žmones; 
3. iškeltai problemai turi būti pateikta organizacijos darbuotojų nuomonė;
4. atvejo tekstas neturi būti perkrautas organizacijos darbuotojų biografiniais duomenimis 

(Lawrence, 1953)38.

Jei atvejis sukurtas remiantis veikėjų, jų charakterių aprašymu, tuomet svarbu, jog tarp jų 
būtų kažkas, kas priverčia studentus užsinorėti atsidurti jo vietoje. Būtent dėl šio aspekto dauge-
lyje atvejų veikėjų charakteriuose ir poelgiuose gali slėptis konflikto atsiradimo priežastis. 

Nėra jokių aiškių rekomendacijų dėl būsimo atvejo apimties. Klasikinio atvejo apimtis – 
10–15 puslapių spausdinto teksto. Tačiau teigti, kad tokia apimtis tinka visiems atvejams, būtų 
neteisinga. Pavyzdžiui, atvejai, naudojami įvadiniuose kursuose, pirmųjų paskaitų metu, turi 
būti lengvi ir trumpi. Atvejai, parašyti baigiamųjų kursų studentams, sąmoningai pasunkinami, 
pateikiant daugiau informacijos, o tai sudaro keblumų ieškant sprendimo būdų.

Todėl, nepaisant vyraujančios nuomonės, kad atvejo medžiaga turi būti pakankamos ap-
imties, kuo detaliau būtų aprašoma iškelta problema, autorius turi kiekvienu atveju, atsižvelg-
damas į iškeltus tikslus, nustatyti, kokie duomenys turėtų būti įtraukti į atvejo tekstą, o kuriuos 
reikėtų išbraukti. Taigi tik pats autorius gali nuspręsti, kokia bus jo darbo apimtis.

Atvejo eskizo kūrimas. Atvejo eskizo kūrimas – tai nemažai darbo reikalaujantis kūrybi-
nis procesas. M. Leenders, I. Erskine (1989)39 siūlo nesijaudinti, jei kuriant sunku rasti tinkamą 
žodį. Jie siūlo palikti laisvos vietos: jeigu sudėtinga išsirinkti sinonimą, siūlo parašyti juos abu; 
jeigu parašyta frazė neskamba, siūlo palikti taip, kaip yra, ir tęsti toliau. Paraštėse, kurios turėtų 
būti plačios, siūlo pasižymėti neaiškias vietas, kad būtų galima vėliau prie jų sugrįžti. Rašant at-
vejį, rekomenduoja pabandyti išvengti „spąstų“, t. y. siūlo nerašyti nereikalingos informacijos. 
Nereikėtų pateikti daug smulkių detalių. Atvejį redaguoti vertėtų dalimis. 

Būtina išanalizuoti prasminius žodžius, kad būtų galima nuspręsti, ką palikti be jokių tai-
symų, o ką būtina pakoreguoti, o ką – visiškai ištrinti. Siekiant palengvinti šį darbą, patartina 
atsakyti į šiuos klausimus: ar sėkmingai pateikta informacija? Ar tinkamas atvejo stilius? Ar 
tinkama struktūra? Ar iškelta problema atitinka Jūsų kompetenciją? Ar turinys atitinka pagrin
dinę idėją? Tik po teigiamų atsakymų į visus klausimus rekomenduoja imtis paskutinės atvejo 
teksto redakcijos. 

Pasak T. Paramanovos, A. Blinovo, E. Šeremtjevos, G. Pogodinos (2007), atvejis turi būti 
parašytas paprasta kalba: vengti dažno terminų vartojimo, kurie suprantami tik specialistams. 
Jeigu nuspręsta vartoti terminus, juos reikėtų paaiškinti. Būsimo atvejo sėkmė – tai jo paprastu-
mas ir aiškumas. Suprantami ir paprasti žodžiai, frazės, sakiniai leidžia išvengti dviprasmybių 
ir nelogiško dėstymo. 

37 Lawrence P. (1953). The Case method of teaching Human Relations and administration. Boston. Har-
vard University Press.
38 Ten pat. 
39 Leenders M., Erskine I. (1989). The Case Writing Process. Ontario: School of Business Administration 
the Univesity of Western Ontario.
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Moks li nin kai pateikia ke le tą pa ta ri mų at ve jų kū rė jams: 

	 Var to ti tik su pran ta mus žodžius. Ren kan tis žodžius, rei kė tų pri si min ti skir tu mą tarp žo-
džių trak ta vi mo žo dy ne ir aso cia ci jų, ku rias jie su ke lia. Kai ku rie žo džiai tu ri nei gia mas 
aso cia ci jas, kai ku rie – tei gia mas, dar ki ti yra neut ra lūs. 

	 Var to ti dau giau pa pras tų žo džių. Sie kiant pa leng vin ti at ve jo si tu a ci jos su vo ki mą, rei kia 
var to ti pa pras tus, šne ka mo sios kal bos žodžius, ku rie yra trum pi. 

	 Bū ti nas tiks lu mas ren kan tis žo džius. At ve jo kū rė jas, rink da ma sis žo džius, tu ri bū ti tiks-
lus, kad skai ty to jui ne reik tų pa čiam gal vo ti, ką au to rius tuo sa ki niu no rė jo pa sa ky ti. 
Dažniau var to ti var dus, da tas ir kie ki nius ro dik lius. 

	 Veng ti žar go no. Spe cia lūs ter mi nai lei džia tiks liai ir aiš kiai iš reikš ti min tis, be ne rei ka-
lin gų pa aiš ki ni mų. Rei ka pri si min ti pa pras tą tie są: svar biau sia au to riaus užduo tis – su-
pap ras tin ti su dė tin gą fra zę, o ne ap sun kin ti pa pras tos fra zės su vo ki mą. To dėl rei kia 
var to ti pri pažin tus moks li nius ter mi nus, ven gti žar go no. 

	 Rašyti pa pras tais sa ki niais. Pa pras tų ir aiš kių sa ki nių su da ry mo sėk mė – ne tik tei sin gas 
žo džių pa si rin ki mas, bet ir nor mi nis kal bos var to ji mas lai kan tis nu sta ty tų gra ma ti kos, 
sin tak sės ir sky ry bos tai syk lių. Ne ky la jo kių abe jo nių, kad tai syk lin gas gra ma ti kos, sin-
tak sės ir sky ry bos var to ji mas lei džia au to riui su pap ras tin ti ko mu ni ka ci jos pro ce są. 

	 Su da ry ti aiškias pa strai pas. Tin ka mai su for muo tos pa strai pos leidžia skai ty to jui sek ti 
au to riaus min čių rai dą. 

A. Pan fi  lo va (2003)40 pa teik ia re ko men da ci jų, ku rios nau din gos tiek pra de dan čiam, tiek 
pa ty ru siam kū rė jui:

	 Per ei nant prie nau jos idė jos ar pro ble mos, bū ti na su da ry ti nau ją pa strai pą. Pa strai pos „įrė-
mi na“ idė jas. Ra šy da mas nau ją pa strai pą au to rius skai ty to ją įspė ja, kad bai gė vie ną pro ble-
mą ir per ei na prie ki tos spren di mo. 

	 Pir mas sa ki nys nau jo je pa strai po je tu ri su da ry ti pa grin di nį pra smės krū vį, t. y. bū ti pra smi-
niu, kad jį per skai čius bū tų iš kar to su vok ta pro ble mos es mė. Pra smi nių sa ki nių nuo sek lu-
mo tik ri ni mas – tai pro ce dū ra, ku ri leidžia įsi ti kin ti, ar in for ma ci ja pa teik ta nuo sek liai. 

	 Teks te bū ti nos įvai rios ap im ties pa strai pos. Šiuo lai ki nė at ve jų ra šy mo prak ti ka tu ri ten den-
ci ją trum pin ti pa strai pų ap im tį, ta čiau ne at si tik ti nai: trum pas pa strai pas ge riau skai ty ti nei 
il gas. To dėl pa ste bė jus, jog pa rašytas at ve jis su da ry tas iš dau gy bės il gų pa strai pų, jas ver tė-
tų su skai dy ti į ma žes nes. Ta čiau rei kia at min ti, kad at ve jo teks to ne ga li su da ry ti pa strai pos 
iš vie no ar dvie jų sa ki nių. 

	 Pa strai po se min tis rei kia jung ti su jun gia mai siais žo džiais ir fra zė mis. Jun gia mų jų žo džių 
ir fra zių nau do ji mas ga ran tuo ja lo gi nį teks to nuo sek lu mą, skai ty to jui at skleidžia ry šį tarp 
sa ki nių ir su dė ti nio pri jun gia mo jo sa ki nio da lių. 

	 Ap ra šo ma si tu a ci ja tu ri bū ti su pran ta ma skai ty to jui jau pir mą kar tą ją skai tant, o jos tu ri nys 
40 Панфилова А. (2003). Игротехническии менеджмент. Санкт-Петербург: Знание.
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turi turėti tik vieną interpretaciją. 

Galima teigti, kad atvejo kūrimo procesas yra pats sunkiausias etapas dirbant su nauja atve-
jo medžiaga. Viena pagrindinių atvejų kūrimo problemų susijusi su ugdymo tikslų realizavimu 
šiuo metodu. 

T. Paramanova, A. Blinovas, E. Šeremtjeva, G. Pogodina (2007)41 teigia, kad su tinkamo 
stiliaus pasirinkimo problema susiduria pradedantys kurti atvejį autoriai. Jie gana ilgai galvoja, 
kokį stilių pasirinkti: oficialų, akademinį ar šnekamąją kalbą. Todėl siūloma atkreipti dėmesį į 
šiuos dalykus: 

	 Atvejo tekstas turi būti parašytas taisyklinga bendrine kalba, laikantis norminių gramatikos, 
sintaksės ir skyrybos taisyklių. Jeigu atvejo turinys publikuojamas, jį turi suredaguoti profe-
sionalus kalbininkas. 

	 Aiškiai formuluoti mintis, kad būtų išvengta dviprasmybės ir situacijos suvokimo keblu-
mų. 

	 Reikėtų aprašyti situaciją būtuoju laiku, siekiant apsaugoti organizacijos interesus, kuri 
pateikė informaciją. Atvejis, parašytas esamuoju laiku, svarbus tiek, kiek aktuali jame apra-
šyta situacija. Štai kodėl praktikai, nesant galimybei situaciją aprašyti būtuoju laiku, reko-
menduoja nurodyti tikslią atvejo sukūrimo ir parašymo datą. 

	 Pristatant duomenis naudoti lenteles. 

	 Siekiant palengvinti darbą, pageidautina naudoti diagramas, schemas, paveikslus ir t. t.

	 Visos skaitinės išraiškos, naudojamos atvejo tekste, turi būti kruopščiai patikrintos. 

	 Informacinė aiškinamoji medžiaga turi būti pateikta prieduose. 

Atvejo autentiškumas. Kuriant atvejį, reikia prisiminti, kad jo autentiškumas studentams 
labai reikšmingas. Todėl T. Paramanova, A. Blinovas, E. Šeremtjeva, G. Pogodina (2007)42 re-
komenduoja:

1. įterpti kuo daugiau dokumentų ir interviu citatų;
2. pateikti nuorodas į informacijos šaltinius;
3. susilaikyti nuo bet kokių išankstinių nuostatų ar simpatijų;
4. naudoti kuo daugiau faktinių duomenų: skaičių, datų, vardų, pavadinimų;
5. aprašant situaciją, griežtai laikytis chronologinės įvykių sekos. 

Atvejo kodavimas. Šiuo metu tikslios ir išsamios informacijos gavimas, jos naudojimas 
sudėtingėja dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Todėl kyla mintis, jog kai kuriais atvejais 
informaciją reikia koduoti. Kodavimas reikalingas tuo atveju, kai duomenys turi būti vartojami 
nepakitę. Pagrindinė kodavimo idėja – apsaugoti informaciją teikiančios organizacijos intere-
sus. Neretai koduojami šie duomenys: organizacijos pavadinimas, gaminio ar paslaugos pava-
dinimas, personalo vardai, organizacijos adresas, data, ekonominiai įmonės veiklos rodikliai. 
Daugeliu atveju organizacijos vadovybė, kuri pateikė informaciją, reikalauja, jog būtų užkoduo-
ti ekonominiai rodikliai, ypač gamybos, pardavimų ir išlaidų sąnaudų informacija. Dažniausiai 
41 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
42 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва. 
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privalomo kodavimo reikalauja gerai žinomos įmonės. Esant tokiai situacijai, naudojama alter-
natyva: nekeičiant organizacijos pavadinimo, kuoduojami darbuotojų vardai, datos, aprašomų 
įvykių vieta. 

Praktika rodo, kad atvejo medžiagos kodavimas nebeatitinka realios situacijos ir mažina 
studentų susidomėjimą ja, ir priešingai – tikrų faktų naudojimas turi teigiamos įtakos atvejo 
diskusijos efektyvumui. Neatsitiktinai T. Paramanova, A. Blinova, E. Šeremtjeva, G. Pogodina 
(2007)43 pirmenybę teikia darbuotojų vardų ir įmonės pavadinimo kodavimui, nekeičiant faktų 
ir skaičių. Autoriai pastebi, kad kuo paprastesnė situacija, tuo rečiau taikomas kodavimas. Sie-
kiant išvengti konfliktų, autoriui, nepaisant  jo patirties, reikia užtikrinti sėkmingą bendradarbia-
vimą su organizacijos personalu. Atvejo autorius turi atsižvelgti į organizacijos interesus. Kol 
nėra duotas organizacijos leidimas publikacijai, tol negalima atvejo naudoti mokymo procese. 
Gautas leidimas publikuoti reiškia, jog atvejį leidžiama naudoti mokymo tikslais. Šios procedū-
ros ignoravimas sukelia ne tik santykių baigtį su informacijos šaltiniu, bet ir užtraukia teisinius 
ginčus, nes publikuojama konfidenciali informacija. Duotas leidimas publikuoti atvejį apsaugo 
organizaciją nuo neteisingų faktų naudojimo. Mokymosi organizacijai suteikiamos autoriaus 
teisės atvejo medžiagą naudoti mokymo tikslams. Autoriai pastebi, jog gauti šį leidimą nėra taip 
paprasta. Dažniausia gauti leidimą iš gerai žinomos organizacijos nėra sunku, kadangi įmonė 
yra gerai žinoma ir pakankamai stipri, kad atvirai pripažintų savo klaidas ir viešai paskelbtų 
sprendimus ar įvardytų problemas. Tokioms organizacijoms nėra ko slėpti. Leidimas skelbti ar 
publikuoti informaciją gali būti kelių tipų: apribotas, įprastas ir pakartotinis. Apribotas leidimas 
apibrėžia atvejo naudojimo ribas. Pavyzdžiui, organizacija leido skelbti atvejį tik konkrečios mo-
kymosi įstaigos viduje. Įprastinis leidimas mokymosi įstaigai, kuriai nustatytos autorių teisės, 
leidžia atvejo medžiagą naudoti mokymo(si) tikslams be jokių apribojimų. Žinoma, tai pati ge-
riausia leidimo rūšis. Pakartotinas leidimas publikuoti gaunamas tada, kai autorius nusprendžia 
įtraukti į tekstą pakeitimus. Neretai atsiranda būtinybė atnaujinti kai kuriuos duomenis, siekiant 
prailginti atvejo medžiagos „gyvavimą“. Leidimas publikuoti neprivalomas, jeigu:

	 Atvejo tekstas dubliuoja informaciją iš šaltinių. Šiuo atveju leidimas publikuoti pakei-
čiamas nuoroda į jo šaltinį.

	 Autoriaus interpretuojami duomenys yra bendrojo pobūdžio. Jie neturi įtakos organiza-
cijos, kuri pateikė informaciją, interesams. 

Atvejo aprobavimas. Studentas, atlikdamas atvejo užduotį, atskleidžia asmenines savy-
bes, gebėjimą dirbti grupėje, parodo, kaip suvokia situaciją. Kartais situacija, pateikta atvejyje, 
iš pirmo žvilgsnio atrodo labai atitolusi nuo to, ką studentas studijavo teorinio kurso metu. At-
vejo metodas leidžia įgyti patirties sprendžiant praktines užduotis. Tačiau nereikia pamiršti, kad 
įvairios auditorijos skirtingai atlieka atvejų užduotis.

43 Ten pat.
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N. Volginas, Odegovas (2005)44 išskyrė atvejų, skirtų mokymuisi, reikalavimus:

	 Atvejis turi atitikti vieną iš studijų programos dalykų. Jis gali būti tarpdalykinis, tačiau 
turi būti aiškiai nurodomas pagrindinis studijų programos dalykas, kurio pavyzdžiu at-
vejis būtų naudojamas.

	 Atvejis turėtų remtis studijų programos dalyko pagrindiniais skyriais, o ne detalėmis.

	 Atvejis turi būti aprašytas 2–3 puslapiais. Kita informacija turi būti pateikta lentelėse, 
grafikuose, diagramose, iliustracijose (iš viso – 1–2 puslapiai). 

	 Atvejis neturėtų apimti aiškios problemos formuluotės.

	 Atvejis turėtų būti parašytas profesionalia kalba, kad skaitytojui būtų įdomu skaityti. 

	 Atvejis turi būti pagrįstas realiais faktais, tačiau įmonių, prekių geografinių vietovių 
pavadinimų duomenys gali būti pakeisti (tai turi būti nurodyta išnašoje).

44

Visiems sukurtiems atvejams pridedami klausimai ir metodinės pastabos. Klausimai reika-
lingi, kad padėtų suprasti turinį, suformuluoti problemą ir priskirti tam tikrai programos daliai. 
Metodinė pastaba, naudojama ugdymo procese, mokytojui leidžia įtraukti papildomos informa-
cijos apie situaciją (tai, kas iš tikro nutiko aprašytoje organizacijoje). 

44 Волгин Н., Одегов Ю. (2005). Кейсстади в процессе подготовки экономистов и менеджером. 
Москва: Дашков и Кo.
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5. ATVEJŲ PARENGIMAS TAIKYTI: KĄ SVARBU 
ŽINOTI PRIEŠ TAIKANT ATVEJO METODĄ?

Vie na kū ry biškiau sių ir kar tu vie na su dė tin giau sių, ypač pra de dančiam dės ty to jui 
ar ba sa va ran kiškai be si mo kančia jam, ug dy mo pro ce so da lių yra mo ky mo(si) me to di kos, 
t. y. mo ky mo(si) me to dų pa si rin ki mas ir tai ky mas. Šio eta po sėk mė dažnai pri klau so nuo 
pa ties mo ky mo(si) me to do es mės, pri va lu mų ir ri bo tu mų, tai ky mo ypa tu mų išma ny mo ir 
ge bė ji mo tą me to dą tai ky ti pačia me mo ky mo(si) pro ce se. Rei kia pažymė ti, kad pas ta ra sis 
taip pat įgi ja mas tik per prak ti nę veik lą, ki taip ta ri ant, išmok ti dirb ti tam tik ru me to du 
ir dės ty to jui, ir stu den tams ga li ma tik juo dir bant. Tačiau prieš ryžtan tis stu di jų pro ce se 
dieg ti vie ną ar ki tą me to dą, eik vo ti tam sa vo ir ki tų lai ką bei ener gi ją, rei kia įsi ti kin ti ati tin
ka mo mo ky mo(si) me to do nau din gu mu ir rei ka lin gu mu kon krečio je ug dy mo si tu a ci jo je 
dir bant su kon krečia stu den tų au di to ri ja pa gal kon kre tų stu di jų tu ri nį. Pa dė ti ap si spręs ti 
ga li aiškūs mo ky mo(si) me to do pa si rin ki mo kri te ri jai ir de ta li zuo ta bei ak tu a li in for ma ci
ja dėl me to do tai ky mo. 

At ve jo me to das yra dis ku si ja, pa grįs ta mo ky mo si, ku riam va do vau ja dės ty to jas, for ma. 
Šis me to das su da ro są ly gas į au di to ri jas at neš ti su dė tin gus, kom plek si nius, daž nai ne apib rėž tus 
re a laus gy ve ni mo sce na ri jus, ku riuo se at ve jo ana li zės me tu ga li ma pri im ti ypač svar bius spren-
di mus. At ve jo me to das su ku ria ga li my bę per ei ti nuo tra di ci nio, į dės ty to ją orien tuo to stu di jų 
mo de lio prie į be si mo kan tį jį orien tuo to stu di jų mo de lio, ku ria me stu den tas at lie ka pa grin di nį 
vaid me nį. At ve jo me to do tai ky mo me tu dės ty to jas nau do ja klau si mus, dia lo gą, de ba tus, tai ko 
įvai rius ana li ti nius įran kius ir struk tū ras, su da ran čius są ly gas įtrauk ti į mo ky mo si pro ce są stu-
den tus, su kur ti in te rak ty vią mo ky mo si ap lin ką. Dėl to at si ran da ne tik di des nė įsi mi ni mo, ži nių 
įsi sa vi ni mo ti ki my bė, bet ir pa de da nuo ži nių per ei ti prie ge bė ji mų (ana li zės, spren di mų pri ėmi-
mo, ko mu ni ka ci jos ir kt.) ug dy mo, stip rin ti sa vęs pa ži ni mą, ver ti ni mą ir ge bė ji mą va do vau ti. 
Ga liau siai tai įga li na, pa sak Har var do ver slo mo kyk los pro fe so riaus Tom Pi per, ug dy ti stu den to 
„drą są veik ti ne apib rėž to je si tu a ci jo je“ (Chris ten sen, 2010)45. 

45 Chris ten sen C. R. (2010). Cen ter for Te aching and Le ar ning, Har vard Bu si ness Scho ol. Ca se Met hod 
in Prac ti ce [in te rak ty vus]. Pri ei ga per in ter ne tą: <http://www.hbs.edu/te achin gand le ar ning cen ter/in-prac-
ti ce/> [žiū rė ta 2010-10-10]. 

5.
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Svarbiausi mokymo metodų parinkimo kriterijai

Įvairių mokslininkų nuomone (Šiaučiukėnienė, Stankevičienė, 200246; Rajeckas, 199947 ir 
kt.), mokymo(si) metodų pasirinkimas priklauso nuo:

	 Mokymo ir mokymosi tikslų. Kiekvienas metodas suponuoja tam tikrą organišką ryšį su 
atitinkamu tikslu. Pavyzdžiui, paskaitos metodu dažniausia siekiama žinojimo tikslo, t. y. 
šiuo metodu supažindinama su nauja informacija ir / ar supratimo tikslu, t. y. klausimų–atsa-
kymų forma išgryninamas supratimas. Žaidimo metodu siekiama supratimo (imituojant ir 
analizuojant tam tikrus veiksmus, suvokiama jų reikšmė aptariamam klausimui), taikymo 
(analizuojant padarytas išvadas, atlikti veiksmai perkeliami į praktinę besimokančiųjų situ-
aciją), analizės tikslų (atlikto pratimo aptarimas lavina analizės įgūdžius) ir t. t. 

	 Metodo paskirties. Vieni yra tinkamesni naujai medžiagai perteikti, kiti – jai įtvirtinti, tre-
ti – jau turimai medžiagai atgaminti ir t. t. Taigi kiekvienas mokymo(si) metodas turi savo 
studijų siekinius, todėl, atsižvelgiant į juos, gali būti tinkamas, iš dalies tinkamas ar apskri-
tai netinkamas kaip mokymo(si) metodas konkrečioje ugdymo(si) situacijoje. 

	 Tikslinės besimokančiųjų grupės. Jų interesai, pageidavimai, patirtis (mokymosi, profesi-
nė, asmeninė), motyvacijos, įsitraukimo, kartais net ir amžiaus, lyties ir kt. 

	 Studijų turinio, jo specifikos (sudėtingumo, apimties, abstraktumo, akademiškumo lygio ir 
pan.).

	 Mokymo(si) proceso eigos (konkretaus mokymo(si) etapo, dalyko / modulio vietos studijų 
plane, studentų dalykinio pasirengimo būtinumo, bendrųjų gebėjimų, studijų rezultatų įver-
tinamumo ir pan.).

	 Mokymo strategijos (individualus darbas, darbas grupėmis ar darbas didelėmis grupėmis, į 
besimokantįjį ar į dalyką orientuotas mokymas(is) ir kt.).

	 Grupės dydžio ir specifikos.

	 Mokymo(si) trukmės ir pan.

Atsižvelgiant į išvardytus kriterijus, renkantis mokymo(si) metodą(-us), vertinga pasinau-
doti tam tikromis rekomendacijomis (Mokomės dialogo, 2005)48. 

Svarbiausi kriterijai, kurie padeda teisingai parinkti metodus

	 Metodai turi sudaryti sąlygas atsipalaiduoti ir judėti. Daugelis mokymo(si) proceso daly-
vių jau neįpratę 90 min. koncentruotai klausytis ir mokytis. Pamatuota kaita tarp įtampos ir 
atsipalaidavimo bei judėjimo ir ramybės skatina koncentraciją, gerina rezultatus ir savijau-
tą. 

	 Metodai turi įtraukti kaip įmanoma daugiau dalyvių ir sudaryti galimybę jiems bendrauti. 
Aktyvus dalyvavimas padidina mokymosi efektyvumą. Bendravimas tarp mokymo(si) pro-
ceso dalyvių sukuria pasitikėjimą vienas kitu. Atsiradęs „mes“ jausmas skatina socialinę 
atsakomybę už „silpnesnius“ grupės narius. Atmosfera, kai vienas dalyvis bendrauja su 
vadovu, o visi kiti pasmerkti nieko neveikti arba vien tik klausyti, provokuoja nuobodulį ir 
trukdžius. 

46 Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N. (2002). Bendrosios didaktikos pagringai. Kaunas: Technologija.
47 Rajeckas V. (1999). Mokymo organizavimas. Kaunas: Šviesa.
48 Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms: knyga mokytojui. (2005). 
Sud.: V. Lukošūnienė, A. Bėkšta. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 
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	 Metodai turi aktyvinti dalyvių jau turimas žinias bei stiprybes ir paversti jas naudingo
mis grupei. Besimokantys suaugę yra įvairių sričių ekspertai. Jie atsineša patirtį iš gyve-
nimiškos ir darbo aplinkos, kurios mokymo vadovas ar dėstytojas gali ir neturėti. Todėl 
prasminga šią patirtį atskleisti ir panaudoti ne tik to vieno žmogaus mokymuisi, bet paversti 
ją visos grupės laimėjimu.

	 Metodai neturi parodyti nė vieno dalyvio žinių, įgūdžių spragų. Jeigu mokymo(si) proceso 
dalyvis pateks į situaciją, kurioje akivaizdžiai bus parodyta, kad jis neturi būtinų žinių, tuo-
met ši nesėkmė ne tik neigiamai paveiks asmens savigarbą, bet ir pakenks socialiniam jo 
statusui. Todėl mokymosi situacija bus neigiama, atsiras užburtas ratas, kurį sudarys moky-
masis, stresas, mąstymo blokados ir nesėkmė. Kai pasitelkus metodus į mokymąsi aktyviai 
įtraukiama daugelis dalyvių, atsiranda pasikeitimas nuomonėmis, saugumas dėl savo neži-
nojimo (pastarasis nėra akcentuojamas, todėl suvokiamas kaip situacinis, t. y. ištaisomas), 
susidaro galimybė kurti atpalaiduojamąją, motyvuojamąją ir be baimės atmosferą.

	 Metodai turi gerinti atmosferą grupėje. Kaip jau minėta, teigiamas socialinis bendravimas 
yra viena sėkmingo mokymo(si) prielaidų, nes socialinis klimatas yra lemiamas veiksnys, 
kuris veikia pasirengimą mokytis, darbo stilių ir mokymosi rezultatus.

Mokymo(si) metodų derinimas su studentų pasirengimo lygiu

Pasirengimas – besimokančiojo gebėjimas, noras ir ankstesnis patyrimas dirbant atitinka-
ma mokymo(si) strategija ar metodu (Aktyvaus mokymosi metodai, 1999, p. 35)49. Tai ypač svar-
bu taikant tokius mokymo(si) metodus, kur besimokantysis yra aktyvus šio proceso dalyvis, 
nes nuo jo pasirengimo ir įsitraukimo priklausys ir jo paties, ir grupės studijų rezultatų kokybė. 
Studento pasirengimo lygis nustatomas įvertinant besimokančiojo:

	 dalykines žinias ir patyrimą;
	 patyrimą mokantis atitinkamais (pvz., aktyviais) mokymo(si) metodais;
	 norą dalyvauti;
	 norą išbandyti naujus dalykus;
	 kompetenciją;
	 norą imtis atsakomybės (Aktyvaus mokymosi metodai, 1999, p. 35).

Grupės, kurios ir geba, ir nori dirbti atitinkamais mokymo(si) metodais, yra vadinamos pui-
kiai pasirengusiomis grupėmis. Grupės, kurios turi gebėjimų, bet nenori arba nori, bet negeba 
dirbti atitinkamais mokymo(si) metodais, yra vidutiniškai pasirengusios. Grupės, kurios negeba 
ir nenori (arba jaučiasi nesaugiai) dirbti atitinkamais mokymo(si) metodais, yra vadinamos ne-
pakankamai pasirengusiomis grupėmis. Nuo grupės pasirengimo lygio priklausys, kokį metodą 
pasirinkti, kaip jį taikyti dirbant su konkrečia grupe ir pan. Net tos pačios studijų programos gru-
pės, jau nekalbant apie skirtingas studijų programas, gali būti (ir dažnai būna) skirtingai pasiren-
gusios dirbti atitinkamu metodu. Tačiau tai nereiškia, kad nepakankamai pasirengusioje grupėje 
bus galima taikyti tik tam tikrus metodus, o puikiai pasirengusioje grupėje – visiškai kitokius 
metodus. Studento mokymas(is) ir specialisto ugdymas(is) (ypač edukologinio profilio studijų 
programose) vyksta ne tik įsisavinant atitinkamą studijų turinį, bet ir per pačią studijų veiklą, 
49 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. (1999). Vilnius: Garnelis. 
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t. y. dirbant atitinkamais metodais, atliekant konkrečias veiklas ir pan. Tikėtina, kad studijų pro-
cese, dirbęs tam tikrais metodais, būsimas ugdymo specialistas (mokytojas, auklėtojas ir kt.) ir 
pats noriau, ir profesionaliau juos taikys nei tuos, apie kuriuos bus skaitęs ar girdėjęs. 

Norint mokytis dirbti nauju, konkrečiai grupei pritaikytu mokymo(si) metodu, siūloma 
laikytis tam tikrų derinimo taisyklių (Aktyvaus mokymosi metodai, 1999)50. Kai grupės yra ne
pakankamai pasirengusios, mokymo(si) metodai turi būti griežtai struktūruoti. Struktūra šiuo 
atveju reiškia laipsnį, kuriuo dėstytojas nusako studentams užduotis ir taisykles. Nepakankamai 
pasirengusiose grupėse metodai turėtų būti akivaizdžiai apibrėžti. Studentai turi gauti aiškias in-
strukcijas, kaip ir ką žingsnis po žingsnio daryti. Pirmą kartą dirbant atitinkamu metodu, studen-
tams neturėtų būti sudaryta galimybė nukrypti nuo taisyklių. Vidutiniškai pasirengusiose gru
pėse naudojami nelabai griežtos struktūros metodai. Studentai turėtų laikytis nurodytų taisyklių, 
bet turi tam tikrą veiksmų laisvę ir gali priimti sprendimus. Dėstytojas šiuo atveju lanksčiau 
valdo procesą, turintį struktūrą, bet studentų indėlis atliekant užduotį taip pat nemažas. Puikiai 
pasirengusiose grupėse naudojami visiškai negriežtos struktūros metodai, o studentai gali būti 
gerokai savarankiškesni. Dažnai dėstytojas tik nurodo mokymo(si) uždavinius, o studentai gali 
patys nuspręsti, kaip bus mokomasi. Šiuo atveju dėstytojas atlieka pagalbininko ir bendradarbio 
vaidmenis.

Taigi, keičiantis studentų pasirengimui, turi keistis ir mokymo(si) metodai bei jų pateiki-
mas, t. y. taikomi sudėtingesni, daugiau pačių studentų dalyvavimo reikalaujantys metodai arba 
paprastinamas jų pateikimo būdas. Reikėtų prisiminti, kad griežtos struktūros metodai (pvz., 
paskaita, griežtai reglamentuotas pokalbis ir kt.) gali būti veiksmingai naudojami ir puikiai pa-
sirengusiose grupėse, nors pastarosioms labiau tinka laisvos struktūros metodai. Tačiau negriež-
tos struktūros metodai negali būti naudojami nepakankamai pasirengusiose grupėse. Priešingu 
atveju jos taps nekontroliuojamos, bus sunku valdyti studentų dėmesį, kartu ir pasiekti laukiamų 
studijų rezultatų.

Griežtos struktūros metodai turi būti naudojami tol, kol bus galima nustatyti aukštesnį gru-
pės pasirengimo lygį, kuris leis pereiti prie ne tokios griežtos struktūros metodų arba pateikti 
laisvesnes instrukcijas. Drauge reikėtų prisiminti, kad, dirbant atitinkamais mokymo(si) meto-
dais, studentų grupės pasirengimo lygis ilgainiui gerėja (Aktyvaus mokymosi metodai, 1999)51. 

Atvejo metodo taikymo galimybių įvairovė

Pasak J. Surmino, A. Sidorenko, A. Lobodos (2002)52, atvejo metodas taikomas atsižvel-
giant į tyriminę strategiją, tikslą, konkrečias užduotis, rūšis, atvejo subjektus, siužetą, laiko 
nuoseklumą, apimtį, struktūros išpildymą, pateikimo galimybes, formą.

Atvejo metodo taikymas pagal tyriminę strategiją:

	 žvalgomoji, kuri nukreipta į išankstinių hipotezių nustatymą;
	 aprašomoji, kuri nukreipta į informacijos gavimą, išsamiai aprašant objektą su visomis 

svarbiomis kiekybinėmis ir kokybinėmis charakteristikomis;
	 aiškinamoji / komentuojamoji, kuri numato priežastinių ryšių aiškinimus ir reiškinių bei 

procesų pasekmes.

50 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. (1999). Vilnius: Garnelis. 
51 Ten pat. 
52 Сурмин Ю., Сидоренко А., Лобода А. (2002). Ситуационный анализ или анатомия кейс стади. 
Киев: Центр иноваций и развития.
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Atvejo metodo taikymas pagal konkrečias užduotis

Konkrečios užduotys skirtos:

	 formuoti studentų tyriminius ir komunikacinius gebėjimus;
	 formuoti planavimo ir analizės gebėjimus;
	 formuoti sprendimo priėmimo valdymo gebėjimus.

Atvejo metodo taikymas pagal jo rūšis:

	 iliustruojantis atvejis gali būti naudojamas nagrinėjant įvairius dokumentus (dažnai 
naudojami dokumentai siekiant pateikti praktinių pavyzdžių);

	 tyriminis atvejis nukreptas į konkrečių situacijų tyrimą (dažniausia naudojamas siekiant 
gauti kokybinius duomenis ir yra nukreiptas į aiškinimą, patvirtinimą, rezultatų arba 
sprendimo primėmimą);

	 mokomasis atvejis nukreiptas į ugdomosios veiklos efektyvumą, aiškinant tam tikrą 
kitą reiškinį, tiriant jo raišką realiame gyvenime, plėtojant kompetencijas, nukreiptas į 
gyvenimiškų sitruacijų sprendimą;

	 diagnostinis atvejis gali būti panaudotas priimant naujus darbuotojus, atestuojant ir 
pan.

Atvejo metodo taikymas pagal egzistuojančius atvejo subjektus:

	 asmeniniai atvejai, kuriuose vyrauja konkrečios asmenybės: vadovai, politikai, 
pedagogai ir pan.;

	 organizaciniai-instituciniai atvejai skiriasi dėl juose vyraujančių organizacijų, jų pada-
linių;

	 multisubjektiniai atvejai apima keletą subjektų.

Atvejo metodo taikymas pagal siužetą:

	 siužetiniai atvejai apima pasakojimą apie praėjusius įvykius, įtraukiant asmenis ir organi-
zacijas;

	 atvejai be siužeto slepia siužetą, nes tikslią siužetinę liniją galima atkurti remiantis doku-
mentais, statistine informacija ir pan.

Atvejo metodo taikymas pagal laiko nuoseklumą:

	 įvykių laiko nuoseklumo atvejai (nuo praeities iki dabarties) įgalina išskirti priežasties–
pasekmės ryšius; 

	 prisiminių atvejai charakterizuojami taip, kad laikas juose „juda atgal“: herojus kažką 
prisimena, prisiminimai nenuoseklūs, nesistemingi, fragmentiniai, todėl sunkiau išlaikyti 
linijinį laiko nuoseklumą. Analizuojant tokius atvejus, rekonstruojamos situacijos pagal 
atpažintas paradigmas;

	 prognozuojantys atvejai pristatomi aprašant netolimą praeitį ir dabartį. Siūloma 
užduotis – pasirinkti geriausią variantą (scenarijų).
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Atvejo metodo taikymas pagal struktūros išpildymą:

	 atskiras / vienintelis atvejis yra nukreiptas į vieną unikalų reiškinį;
	 keli atvejai – tai atvejų kompleksas, kuriuos vienija bendra tyriminė užduotis.

Atvejo metodo taikymas pagal pateikimo galimybes:

	 medžiagos: analitinis dokumentas, atsiskaitymas, pasakojimas, esė, žurnalistinis 
tyrimas, bendrieji dokumentai, pavyzdžiai ir pan.;

	 besimokantieji studijuoja gautą medžiagą ir analizuoja situaciją grupėmis. Po to grupės 
generuoja gautos problemos sprendimo idėjas, kurias vėliau kaip priimtus pasiūlymus 
pristato viešai;

	 po pristatymo visos grupės dalyvauja spaudos konferencijoje, kurios metu besimokantieji 
dalijasi patirtimi, aptaria priimtus sprendimus. 

Atvejo metodo kaip formos taikymas

Metodo taikymas mokymosi procese orientuotas į šių uždavinių sprendimą:

	 gebėjimą valdyti ir analizuoti situaciją;
	 papildomų informacijos atrankos gebėjimų, kurie reikalingi konkretizuojant situaciją, 

įvaldymą;
	 gebėjimą teorines žinias taikyti sprendžiant praktines problemas;
	 sprendimų, orientuotų į konkretaus rezultato siekimą pagal veiksmo planą, priėmimą;
	 gebėjimų konstruktyviai ir kritiškai vertinti kitus ir savarankiškai priimti sprendimus 

siekiant įvaldyti grupinio svarstymo gebėjimus;
	 grįžtamojo ryšio ir mokymosi iš savo ir kitų klaidų įsisavinimą.

Atvejo metodo kaip tikslo taikymas

Šios technologijos (metodo) esmė ta, kad mokymosi medžiaga besimokančiajam patei-
kiama kaip mikroproblema, o žinios kuriamos jų aktyvaus tyrinėjimo ir kūrybinės veiklos 
rezultato forma. Situacijų aprašymas dėl kūrybinės ir kritinės veiklos stimuliacijos priklauso 
nuo pedagoginių tikslų. 

Galutinis atvejo metodo tikslas – parengti specialistą, kuris teisingai analizuoja si-
tuacijas, t. y. išsiaiškina problemų simptomus, iškelia galimas jų atsiradimo priežastis, ana-
lizuoja galimus sprendimo variantus ir atrenka optimaliausius, nuolat kontroliuoja šį pro-
cesą. 

Atvejo metodo taikymo apribojimai

Metodo taikymo praktika išsiskyria ne tik jo taikymo privalumais, bet ir keletu apribojimų 
ugdymosi procese. Atvejo metodas daugelį teorinių kursų, kuriuose dirbama grupėmis, papildo 
praktinėmis užduotimis, padeda sudominti studentus mokant konkrečių dalykų.
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Pasak S. A. Rasčiotinos, O. M. Zaičenko (2003)53, gebėjimas išskirti, analizuoti ir apskai-
čiuoti kiekvieną žingsnį, kuris veda sprendimų link, yra vieni didžiausių pagalbininkų atskiram 
metodui, bet tuo pačiu ir vieni iš ribojančių, nes:

	 Atvejo analizės metodas suteikia unikalią galimybę išmokyti sunkių ir reikšmingų klausi-
mų sprendinių pratybose, o ne gyvenime. Vienas apribojimų – laiko stoka.

	 Komunikacinė aplinka ir atvejų forma suteikia galimybių greitai ir pakankamai išsamiai 
spręsti svarbią problemą. Tačiau realiame gyvenime bet kokios užduoties situacijos analizei 
atvejo metodas nėra taisyklė.

	 Užduotys turi būti tokios, kad dalyviai galėtų tapatinti save su nurodytais vaidmenimis ir 
susidoroti su jais. Situacijos papildymai mažina besimokančiųjų motyvaciją.

	 Atvejo metodas leidžia suderinti teorinį mokymą ir praktinius gebėjimus, demonstruoti te-
oriją ir praktiką. Diskusijos procese greta vyksta ir studentų pažinimas, ir situacijos įvaldy-
mas, ir informacijos analizė, kuri reikalinga aktyviai konstruoti žinias. Tačiau neretai iškyla 
pavojus nukrypti į per daug praktinius arba teorinius aspektus.

	 Gebėjimas vesti diskusijas, delikačiai jas valdyti, užduoti klausimų, mesti grupei iššūkį ir 
vesti studentus baigiamosios fazės link. Reikia pabrėžti, kad sprendimų priėmimas yra la-
bai svarbus iššūkis dėstytojams, todėl daugeliui jų reikia įvaldyti šiuos gebėjimus.

	 AKTA metodas nėra sistemingas būdas organizuoti žinių kūrimą (The Case Method in Te-
acher Education: Alaskan Models)54.

	 Atvejų metodas papildo, o ne pakeičia kitus metodus (The Case Method in Teacher Educa-
tion: Alaskan Models).

	 Sudėtinga rasti gerų atvejų (The Case Method in Teacher Education: Alaskan Models).

	 Svarbiausia atvejo metodo taikymo dalis, viena vertus, yra jo taikymo atvirumas, kita ver-
tus – uždarumas ir griežtumas mokymosi rezultatams. Tai siejama su tuo, kad dėstytojas ir 
studentas vienu metu yra ir atsakingi, ir laisvi mokymosi procese.

Atvejo metodo taikymas atsižvelgiant į studentų pasirengimo lygį

Kalbant apie AKTA metodo taikymą, kai atsižvelgiama į grupės pasirengimo lygį, būtų 
pateikti bendras rekomendacijas. Taikant AKTA metodą nepakankamai pasirengusioje grupėje, 
būtina ypač detaliai aprašyti atvejį (situaciją), išdėstant matytus ar girdėtus faktus, tačiau jų ne-
vertinant. Jis gali būti paslaptingas, neturėti galutinio sprendimo. Galima pateikti situaciją, kad 
besimokantieji ją analizuotų arba paprašyti, kad patys parašytų savo situaciją.

Atvejo analizė gali būti atliekama raštu, individualiai ir grupėje. Nepakankamai pasirengu-
si grupė turi pradėti nuo analizės raštu. Vėliau galima tęsti darbą pagal griežtą struktūrą mažose 
grupėse, po to pradėti analizuoti savo pačių atvejus (čia būtini detalūs mokytojo nurodymai). 

53 Расчётина С. А., Зайченко О. М. (2003). Социодидактика. История и теория социальной педаго-
гики: монография. Великий Новгород: НовГу им. Ярослава Мудрого. 
54 The Case Method in Teacher Education: Alaskan Models [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.ericdigests.org/pre-9217/method.htm> [žiūrėta 2010-09-30]. 
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Naudinga, ypač nepakankamo pasirengimo atveju, kad būtų: 

1. nustatytos svarbiausios besimokančiųjų vertybės ir atskleistas analizės procesas; 
2. vertinama faktinė informacija;
3. sprendžiamos problemos, priimami sprendimai;
4. dirbama grupėmis, kartu su kitais sprendžiant problemas.

Prieš pradedant dirbti AKTA metodu, gali būti naudinga kartu su besimokančiaisiais ap-
tarti patį mokymo(si) metodą, jo teikiamas galimybes, tam tikrus taikymo ypatumus, visų mo-
kymo(si) proceso dalyvių lūkesčius ir vaidmenis šioje situacijoje. Tokio ar panašaus pobūdžio 
rekomendacijos galėtų būti pateikiamos ir studentams:

	 Atvejis turi atitikti besimokančiųjų interesus ir jų motyvaciją.

	 Svarbu parodyti faktus, bet nepateikti nuomonės. Besimokantieji patys turi susidaryti nuo-
monę apie pateiktos informacijos svarbą ir neatskleistus klausimus.

	 Būti objektyviu. Venkite atskleisti rašančiojo požiūrį į faktus.

	 Pateikti išplėstą, įvairiapusį požiūrį, o ne tik faktų interpretaciją.

	 Siekti aprašyti tarpusavio santykius.

	 Perteikti procesą, t. y. atskleisti, kaip pamažu vyko atitinkama kaita.

	 Svarbu lankstumas. Kai besimokantieji ieško atvejo prasmės, reikia priimti jų pagrįstas in-
terpretacijas.

	 Įtraukti problemų sprendimą ir sprendimų priėmimą. Analizuojant atvejus grupėse, atsiran-
da galimybių eksperimentuoti su įvairiais darbo būdais, kurie gali padėti išspręsti daugelį 
problemų. 

	 Reikia pradėti nuo svarbaus įvykio. 

	 Būtina surinkti ir apdoroti faktinę informaciją apie visą atvejį. 

	 Reikia apmąstyti kitokius galimus požiūrius.

	 Svarbu detaliai aprašyti, kaip elgėsi žmonės, kokie buvo jų tarpusavio santykiai ir kt.

	 Patikrinti aprašymo logiškumą ir tikroviškumą.

	 Būtina pateikti suprantamą, visybišką situacijos vaizdą ir pan. (Aktyvaus mokymosi meto-
dai, 1999)55. 

Tikslinga aptarti ir pavojus, kurių reikia vengti (pvz., atvejo aprašymas neturėtų būti labai 
ilgas ir detalizuotas, kad nebūtų nuobodu jį skaityti, ir pan.). Gerėjant studentų pasirengimui, 
dėstytojas pamažu imasi katalizatoriaus funkcijų: besimokantiesiems nurodo skaityti aprašytą 
atvejį, pateikia konkrečių klausimų, į kuriuos atsakinėjama individualiai arba grupėmis. Iš tiesų 
klausimais padedama atrasti tai, kas atvejo analizėje yra svarbiausia, ir pan. (Aktyvaus mokymo-
si metodai, 1999). 

55 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. (1999). Vilnius: Garnelis. 
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6. AKTA METODO TAIKYMAS IR VALDYMAS

AKTA kaip į be si mo kan tį jį orien tuo tas mo ky mo(si) me to das rei ka lau ja, kad vi si mo ky-
mo(si) pro ce so da ly viai – ir dės ty to jai, ir stu den tai – ak ty viai da ly vau tų vi suo se stu di jų pro ce so 
eta puo se. Ak ty viai ir są mo nin gai da ly vau ti mo ky mo(si) pro ce se, tai kant AKTA me to dą, ga li ma 
tuo met, kai vi siems da ly viams yra aiški jo tai ky mo me to di ka, nu sta ty ti da ly vių vaid me nys, sie-
kia mi stu di jų re zul ta tai ir jų ko ky bės kri te ri jai. Tik to kiu at ve ju ir stu den tai ga lės kon struk ty viai 
bei pro duk ty viai da ly vau ti stu di jų pro ce se. AKTA me to do tai ky mo me tu kei čia si stu di jų pro ce-
so or ga ni za vi mas ir val dy mas, da ly vių vaid me nys ir kt. 

Kaip jau mi nė ta anks čiau, Har var do ver slo mo kyk la tu ri gi lias tra di ci jas, taikydama į be si-
mo kan tį jį orien tuo tą mo ky mą(si), to dėl ver tin ga išsa miau pri sta ty ti šios mo kyk los at ve jo me to-
do pro fe so rių D. Gar vi no56, Ch. Chris ten se no57 ir kt.58 re ko men da ci jas, ku rios ypač nau din gos 
kryp tin gai ir sis te min gai die giant AKTA me to dą stu di jų pro ce se. Ka dan gi mi nė ta ug dy mo įstai-
ga ren gia ver sli nin kus, va dy bi nin kus ir kt. spe cia lis tus, jų pa teik tos me to di kos ir tech no lo gi jos 
adap tuo tos ren giant edu ko lo gi jos stu di jų kryp ties spe cia lis tus 

6.1. DĖSTYTOJO IR STUDENTŲ VAIDMENYS

Dės ty to jo ir stu den to vaid me nys tai kant AKTA me to dą la bai ski ria si nuo tra di ci nių dės ty-
to jo ir stu den to vaid me nų. Api ben drin tai ga li ma teig ti, kad, dir bant AKTA me to du, dės ty to jas 
da lį sa vo įga lio ji mų per duo da stu den tams, jo va do va vi mas mo ky mo(si) pro ce sui ga li tap ti net 
mi ni ma liu. Dės ty to jas tu ri su si lai ky ti nuo pa gun dos pa teik ti sa vo spren di mo va rian tus, at si sa ky-
ti tie sio gi nės in ter ven ci jos į stu den tų dar bą ir pan. 

Žino mas Har var do ver slo mo kyk los, tu rin čios di de lę pa tir tį tai kant at ve jo me to dą, pro fe so-
rius Ch. Chris ten se nas (2010) at ve jo me to dą api bū di na kaip mo ky mo me ną, ku ria me dės ty to jas 
įgy ja pro ce so pla nuo to jo, šei mi nin ko, vadovo, „vel nio“ ad vo ka to, n-to jo stu den to, tei sė jo ir kt. 
vaid me nis, kar tu su da ro ma ga li my bė spręs ti re a laus gy ve ni mo pro ble mas ir iš šū kius. Kaip tei-
56 Par ti ci pant-cen tred le ar ning and the ca se met hod. A ca se stu dy te acher in ac tion [in te rak ty vus]. (2010). 
Pri ei ga per in ter ne tą: <http://hbsp.har vard.edu/mul ti me dia/pcl/pcl_in dex.html> [žiū rė ta 2010-10-02]. 
57 Chris ten sen C. R. (2010). Cen ter for Te aching and Le ar ning, Har vard Bu si ness Scho ol. Ca se Met hod 
in Prac ti ce [in te rak ty vus]. Pri ei ga per in ter ne tą: <http://www.hbs.edu/te achin gand le ar ning cen ter/in-prac-
ti ce/> [žiū rė ta 2010-10-10]. 
58 The Ca se Stu dy Met hod [in te rak ty vus]. (2010). Pri ei ga per in ter netą: <http://www.ic mrin dia.org/Ca-
se%20Stu dy%20Met hod.htm> [žiū rė ta 2010-09-18].
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gia Ch. Christensenas (2010), priešingai nei tradicinėje paskaitoje, taikant atvejo metodą, ypač 
atvejo analizės grupės diskusijos metu, nėra smulkaus išankstinio scenarijaus. Sėkmingai šiuo 
metodu dirbantis dėstytojas kartu valdo ir mokymo(si) turinį, ir procesą, todėl privalo tinkamai 
pasiruošti abiem atvejais. Atvejo metodas moko dėstytoją rasti pusiausvyrą tarp planavimo ir 
spontaniškumo. Praktikoje dėstytojas siekia išnaudoti visas galimybes ir ugdomuosius momen-
tus, kurie kyla diskutuojant, ir veda studentus atradimų ir mokymosi įvairiais lygmenimis link. 
Tokio mokymosi principai ir technologijos, remiantis Ch. Christensenu (2010), gali būti api-
būdintos kaip mokymasis „per bendradarbiavimą ir bendravimą su draugais ir kolegomis, per 
savistabą ir reflekciją“.

Dėstytojo vaidmenį atvejo metodo taikyme galima nusakyti atskleidžiant semantinę loty-
niško veiksmažodžio educare reikšmę – „vesti aukštyn“. Geras diskusijos vadovas nesiekia 
nušviesti, atskleisti medžiagos auditorijoje, bet veda studentus atradimo link, atveria jiems pla-
tesnes galimybes per prasmingą klausinėjimą, klausymąsi, reagavimą. Taigi atvejo dėstytojas 
privalo būti puikiai pasiruošęs ir turinio, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su studentų auditorija, 
ir užsiėmimo tikslų, ir proceso, kuris yra aiškiai orientuotas į studentą, aspektu (Christensen, 
2010). 

Tačiau studentai, taikant AKTA metodą, pasak T. Paramanovos, A. Blinovo, E. Šeremtje-
vos, G. Pogodinos (2007)59, prisiima atsakomybę už pasirengimą užsiėmimams, efektyvų už-
davinių įgyvendinimą, yra nepriklausomi dėl sprendimų priėmimo, išvadų darymo ir pan. Tai 
suponuoja puikias galimybes įgyti ir tobulinti žinias bei kompetencijas, ugdyti vertybinį bei 
elgesio mokymąsi. Studentai atvejo metodo metu veikia kaip mokymosi proceso bendraauto-
riai, kūrėjai. Grupės diskusijoje, kuri vyksta auditorijoje, iš studentų laukiama aktyvaus dalyvio, 
bendradarbio, klausytojo, bendramokslių pagalbininko ir pan. vaidmenų. Po užsiėmimų audito-
rijoje studentai turėtų savarankiškai toliau tęsti atvejo analizę: reflektuoti auditorijoje vykusią 
diskusiją, pasinaudodami jos metu gautomis įžvalgomis ir įspūdžiais platesniame kontekste tiek 
akademinėje, tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime (Christensen, 2010)60. 

Tačiau reikia pabrėžti, kad minėti vaidmenys viso atvejų metodo taikymo metu kinta. Pa-
vyzdžiui, prieš grupės diskusiją dėstytojas parenka atvejus ir kitus skaitinius, paruošia audi-
toriją, pagal poreikį konsultuojasi su kolegomis. Studentai, gavę atvejus ir užduotis, ruošiasi 
individualiai arba diskutuoja apie atvejus mažose grupėse (pogrupiuose). Grupės diskusijos me
tu dėstytojas dirba su atveju ir skaitiniais bei veda grupės diskusiją. Jis turi teisingai įvertinti 
auditoriją, organizuoti darbą auditorijoje, kontroliuoti laiką, įtraukti į diskusiją visus studentus, 
pateikti studentų atsiliepimus, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti konstruktyvias išvadas 
(Paramanova, Blinovas, Šeremtjeva, Pogodina, 2007)61. Studentai kelia klausimus, susijusius 
su skaitiniais, dalyvauja diskusijoje. Dėstytojas turi žinoti, kaip vyksta darbas pogrupiuose. Jis 
turi prieiti prie kiekvieno pogrupio, klausytis jų diskusijų, kartais sukelti studentų entuziazmą, 
tačiau jokiu būdu nepateikti komentarų, kurie sufleruotų sprendinį. AKTA metode dėstytojas tu-
ri užimti neutralią poziciją. Tai padaryti nėra taip lengva, tačiau būtina. Netgi bendrų diskusijų 
apibendrinimo metu dėstytojo vaidmuo turi būti paslėptas, nematomas. Čia jis atlieka situacijos 
reguliavimo ir koregavimo funkciją. Po grupės diskusijos dėstytojas įvertina studentų dalyvavi-

59 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
60 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
61 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 



6.
 A

KT
A 

M
ET

O
D

O
 T

A
IK

YM
A

S 
IR

 V
A

LD
YM

A
S

55

mą ir mokomąją medžiagą, ją atnaujina, duoda pastabų. Studentas lygina savo asmeninę analizę 
su kolegų analizėmis, peržiūri grupės diskusiją, siekdamas apibendrinti išmoktus esminius daly-
kus (The Case Study Method, 2010)62. 

Taigi, priešingai nei įprastos į dalyką orientuotos paskatos metu, kai dėstytojas kalba, o 
studentai klauso ir konspektuoja, AKTA metodo taikymo metu ir dėstytojas, ir studentas tiesio-
giai dalyvauja mokymo(si) procese, analizuodami atvejį, diskutuodami, ieškodami problemos 
sprendimo varianto ir pan. Studentai mokosi vieni iš kitų, dažnai net ir nesąmoningai išmoksta 
vertinti problemą, priimti sprendimus, žodžiu ir / ar raštu pagrįsti, argumentuoti savo požiūrį ir 
pan. Jie mokosi mąstyti duotos problemos kontekste, taikyti teorines žinias, ieškodami praktinių 
sprendimų, integruoti iš įvairių studijų dalykų / modulių ir iš patirties gautas žinias, realizuoja 
įgytus gebėjimus. Tuo tarpu dėstytojas, nors ir nebėra pagrindinis veikiantis viso proceso as-
muo, yra aktyvus tokio mokymosi vadovas. Iš tiesų jo dalyvavimas mokymo(si) procese nesu-
mažėja, galbūt net padidėja, nes tokiame studijų procese jis įgyja naujų vaidmenų, jam reikia 
išmokti atlikti daug naujų funkcijų. Taigi AKTA metodas yra į studentą orientuotas mokymo(si) 
metodas, turintis savą metodologiją ir metodiką.

6.2. BENDRIEJI AKTA METODO TAIKYMO STUDIJŲ PROCESE 
YPATUMAI

Kaip jau minėta, atvejis yra aktualios situacijos aprašymas, kuriame pateikiamas jau įvyk-
dytas sprendimas arba spręstina problema. Atvejyje paprastai aprašoma faktinė padėtis, pateikia-
mi sprendimo iššūkiai, galimybės, problema ar klausimas, su kuriuo susiduria asmuo / asmenys, 
organizacijos ir kt. Reali situacija atvejyje gali būti aprašyta taip, kaip ji vyko iš tikrųjų, arba dėl 
privatumo kai kurios detalės gali būti nutylėtos. Dažnai atvejai yra aprašyti taip, tarsi skaityto-
jas užimtų vadybininko, kuris yra atsakingas už spendimą, galintį padėti išspręsti šią problemą, 
vietą. Dažniausia atvejo analizės metu sprendimai yra priimami, bet galima palikti situaciją ir 
be sprendimo. AKTA metodas studijų dalyke / modulyje gali būti taikomas problemai(-oms) 
diagnozuoti, sprendimo metodų paieškai, problemos padarinių vertinimui ir kt. 

AKTA metodo taikymas rengiant specialistus turi tam tikrų specifinių charakteristikų:

	 Studijų procese taikomas atvejis turi atitikti studijų dalyko / modulio mokymo(si) tiks-
lą(-us).

	 Atvejis turi būti kiek įmanoma artimesnis profesinei veiklai.
	 Atvejo užduotis turi būti tokia, kad sprendimą būtų galima rasti renkantis iš įvairių va-

riantų. Tai ypač aktualu profesinėje praktikoje, kur neretai nėra vieno teisingo varianto.
	 Atvejai ar jų taikymo instrukcijos turėtų būti atnaujinamos paraleliai su teorijos, prakti-

kos ir studijų proceso pokyčiais.

62 The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <http://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18]. 
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Atvejai gali skirtis informacijos kiekiu, išvadomis, problemos sudėtingumu. Atvejo me-
džiagos apimtis svyruoja nuo kelių punktų, vieno dviejų puslapių ar kiek ilgesnių, bet ganėtinai 
trumpų atvejų (4–6 puslapių) iki ilgų ir išsamių atvejo aprašymų (10–18 puslapių ar net iki 40 
puslapių). 

Mokslinėje literatūroje akcentuojama, kad AKTA metodas tinkamiausias mokantis mažomis 
grupėmis (esant reikalui, didelę grupę galima padalyti į pogrupius). Didelėms grupėms atvejo 
metodo taikymas nebus efektyvus. Optimalią grupę, kurioje taikomas AKTA metodas, gali suda-
ryti iki 9 žmonių. Didelę grupę tikslinga skirstyti į pogrupius, taikant savanoriškumo principą. 
Pogrupyje gali būti nuo 4 iki 6 žmonių. Pirmenybė teikiama lyginiam dalyvių skaičiui. Tokios 
mažos grupės gali varžytis tarpusavyje, siūlydamos problemos sprendimo variantus, ir pan. In-
dividualiai išnagrinėjus problemą pereinama prie bendros diskusijos. Taip parengiamas bendras 
projektas, numatomas jo pristatymo būdas auditorijai. Labai svarbu, kad kiekvienas pogrupis tu-
rėtų atsakingą koordinatorių, kuris organizuotų darbą, taip pat sekretorių, kuris fiksuotų darbo re-
zultatus, ir pranešėją, kuris auditorijai pristatytų projektą. Kiekviena grupė eilės tvarka pristato 
paruoštą medžiagą. Kūrybinė grupė užduoda klausimus, susijusius su nagrinėjama problema. 

Atvejų analizė negali būti įsprausta į griežtus struktūros ir disciplinos rėmus. Dėstytojas 
studentams turi suteikti veiksmų laisvę. Studentai patys turi laikytis drausmės, t. y. jie turi teisę 
pasijuokti, pakalbėti kitomis temomis, tačiau neturėtų itin nukrypti nuo darbo. Pertraukos laikas 
neturėtų viršyti 30 proc. viso pogrupio darbo. Dėstytojas turi tik koordinuoti studentų darbą. 
Kiekviename pogrupyje reikia sukurti drausmės ir savarankiško darbo sąlygas. Dėstytojo parei-
ga –  išmokyti studentus bendravimo kultūros ir diskusijos vedimo. Studentai turi išmokti dirbti 
kolegialiai. Darbas su atveju juos moko dirbti kolektyve, priimti bendrus sprendimus. Pastebėta, 
kad žmonės, įtraukti į tokį darbą, dažnai keičiasi: dalis jų tampa labai patiklūs, kiti ima labiau 
pasitikėti savimi, nebėra tokie kategoriški ir pradeda įsiklausyti į kitų nuomonę ir t. t. Visa tai 
padeda jiems toliau sėkmingai dirbti. 

Labai svarbią reikšmę užima teisingas studentų suskirstymas pogrupyje. Jis turi būti toks, 
kad kiekvienas žmogus būtų potencialus pašnekovas. Todėl studentus reikia susodinti poromis 
vienas priešais kitą (labai tinka apskritas stalas). Pogrupiai neturi trukdyti vienas kitam, jie turi 
išlaikyti atitinkamą atstumą vienas nuo kito. Teisingas pogrupių susiskirstymas palengvina dar-
bą ir leidžia pogrupio vadovui geriau koordinuoti veiksmus. Studentų iniciatyva grupės sudėtis 
gali būti keičiama. Poreikis keisti sudėtį iškyla dėl grupėje susidariusių tradicijų, pasikartojančių 
standartų griūties, lyderių kaitos (pvz., atsiranda rizika, kad jie grupei perša savo nuomonę).

Veiklos efektyvumas, taikant AKTA metodą, priklauso nuo tokių veiksnių kaip dalyvių 
skaičius, pogrupio organizacinė struktūra, jos vieta, bendras organizacijos darbas, rezultatų api-
bendrinimo organizavimas, išvadų pateikimas (Derek, 1997)63. 

Iš pradžių atvejo metodas buvo priešpriešinamas tradiciniam paskaitų metodui ir asocijavo-
si su atvira diskusija. Pagal šiuolaikinę sampratą ugdymas, taikant atvejo metodą, suprantamas 
kaip procesas, kuris grindžiamas išsamia situacijos analize ir atviromis diskusijomis bei gebėji-
mų ir įgūdžių plėtojimu priimant sprendimus. Atvejo metodo skiriamasis bruožas – probleminės 
situacijos, kurios sukuriamos remiantis realaus gyvenimo faktais ar tiesiog paimamos iš realy-
bės (Paramanova, Blinovas, Šeremtjeva, Pogodina (2007)64. Iš tiesų geriau naudoti realius, paim-
tus iš praktikos atvejus nei sukonstruotus laboratorinėmis sąlygomis. Principinis atvejo metodo 

63 Derek a. (1997). What Makes a Good Case? ECCH Autumn/Fall. Prieiga per internetą: <htpp://www.
eccho.com/uploads ECCHO17.pdf> [žiūrėta 2010-10-15].
64 Парамонова Т., Блинов А., Шереметьева Е., Погодина Г. (2007). Маркетинг: активные методы 
обучение. Москва: Кнорус. 
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ypatumas tas, kad čia būtina profesionali besimokančiojo kompetencija. Be paties atvejo AKTA 
metode yra metodinių rekomendacijų, klausimų, skirtų atvejo analizei, užduotis studentams, 
didaktinės medžiagos dėstytojui. 

Atvejo metodo technologija apima kelis etapus, kurie išdėstomi tokia tvarka:

	 dėstytojas išrenka AKTA metodo naudojimo variantą;
	 užduočių paskaitoms parengimas;
	 atvejo medžiagos pristatymas (pristato dėstytojas);
	 darbo grupėmis planavimas;
	 individualus supažindinimas su atvejo medžiaga;
	 individualių sprendimo variantų ieškojimas (atlieka studentai);
	 individualių sprendimo variantų aptarimas grupėmis auditorijoje;
	 diskusija ir apibendrinimas.

Atvejai gali būti naudojami mokymo procese ir įvairiuose atsiskaitymo etapuose. Prieš 
AKTA metodo taikymą (tradiciškai prieš savaitę) jau reikėtų turėti patį atvejį, svarbiausius (įžan-
ginius, nukreipiančius) klausimus, kurie atvejo analizės metu turėtų būti atsakyti, kartais kai 
kuriuos rašytinius šaltinius (dokumentus, raštus, papildomą medžiagą ir pan.), kurie gali būti 
svarbūs siekiant atvejį suprasti, išanalizuoti, priimti sprendimą ir pan.

Dėstytojui išrinkus tinkamą atvejo naudojimo variantą, priimamas sprendimas dėl vienos 
ar keleto užduočių integravimo. Atsižvelgiant į užduočių sudėtingumą, atvejo metodas gali būti 
taikomas kaip trumpas pratimas (30–60 min.) arba pateiktas išplėsta forma. Kai kuriais atvejais, 
nagrinėjant svarbią problemą, gali būti organizuojami keletą dienų trunkantys užsiėmimai. Kiek-
viename šių variantų mokymasis vyksta pateikiant informaciją apie vieną ar kelias problemas. 
Ši informacija gali būti pateikta dokumentų forma arba pasitelkiant žodines ir vaizdines priemo-
nes. Pradinių duomenų apimtis gali svyruoti nuo 5 eilučių iki 5 puslapių. 

Atrinkta atvejo metodo medžiaga turi atspindėti problemas, su kuriomis susiduria skaityto-
jai realiame gyvenime. Atvejo medžiagoje detalių skaičius turi būti toks, kad grupė turėtų visus 
reikalingus duomenis, tačiau nesijaustų informacijos perteklius. Papildomus duomenis turi tu-
rėti dėstytojas ir juos pateikti tik esant reikalui. Iškeltas klausimas turi būti platus, kad apimtų 
skirtingas profesinės veiklos srtis ir sprendimo būdus. Problemos, turinčios tik vieną „teisingą“ 
atsakymą, labai tinkamos šį metodą taikyti silpnai pasirengusioje grupėje. 

Paskaitos efektyvumas, naudojant atvejo metodą, priklauso nuo dėstytojo. Jis turi teisingai 
įvertinti auditoriją, organizuoti darbą auditorijoje, kontroliuoti laiką, įtraukti į diskusiją visus 
studentus, pateikti studentų atsiliepimus, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti konstrukty-
vias išvadas. 

Konkretaus atvejo pasirinkimas taikymui labai priklauso nuo auditorijos sudėties. Ar tai 
studentai, neturintys praktinės patirties, tačiau išmanantys teoriją? Ar tai darbuotojai praktikai, 
kurie prasčiau išmano teoriją, tačiau turi praktinės patirties bagažą? Skirtumas tarp jų – kitoks 
situacijos suvokimas ir sprendimo būdai. Priešingai nei studentas debiutantas, praktikas geba 
išskirti pagrindinį ir prijungti prie jo kitus (šalutinius) elementus. Jis stengiasi ne palengvinti si-
tuaciją, kaip tai daro studentas debiutantas, o išsiaiškinti, nes vadovaujasi principu: „Kas sunku, 
tą reikia išsiaiškinti“. Sprendimai, kuriuos priima debiutantas, yra grindžiami teoriniais aspek-
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tais, dažnai iš anksto paruoštais „receptais“. Todėl studentas gali pamiršti apie galimas pasek-
mes, neatsižvelgti, kaip priimtas sprendimas gali atsiliepti organizacijai kaip visumai, kitiems 
žmonėms ir t. t. Tačiau jis yra geriau pasirengęs teoriniu lygmeniu. Praktiko priimti sprendimai 
yra pragmatiški ir atsakingi, bet jiems gali pritrūkti teorinio pagrindimo, o realios praktikos spe-
cifiškumas gali apriboti kitų alternatyvių problemos sprendimo variantų paiešką, t. y. žinodamas 
vienokią praktiką, jis gali nepriimti kitų variantų. 

Svarbu, kad studentas sąmoningai nesupaprastintų situacijos, kuri pateikta atvejyje, o steng-
tųsi ją paaiškinti ir išsiaiškinti, taip pat mokėtų priimti teisingus sprendimus, atsižvelgdamas 
į pasekmes ir galimas kliūtis. Atvejo metodo pagrindas – tai teisingas pasirinkimas (teisingo 
sprendimo priėmimas).

6.3. ATVEJO TAIKYMO STUDIJŲ PROCESE ETAPAI

Siekiant taikyti ir valdytiAKTA metodą, reikia susipažinti su atvejų taikymo metodika, 
etapais. Vieni autoriai65 pateikia apibendrintą atvejo taikymo etapų klasifikaciją: tai individua-
lus pasirengimas, diskusijos mažose ir didelėse grupėse. Išsamią atvejo analizės etapų schemą 
pateikia A. P. Panfilova (2006)66: 

1.  Darbo su atveju organizacinė stadija:

	 Susipažinimas su atvejo turiniu. 
	 Išankstinė atvejo analizė (aptarimas): studentų pasisakymai ir dėstytojo apibendrini-

mas. 
	 Mažų darbo grupių / pogrupių (iš 3–5 žmonių) formavimas. Vadovų išrinkimas.
	 Užsiėmimo temos paskelbimas: kiekvienos mažos grupės / pogrupio temos pasirinki-

mas ir dėstytojo komentaras apie darbo apimtis. 

2.  Darbo su atveju stadija:

	 Kurso / jo dalių mokomosios medžiagos studijavimas: auditorijoje ir nesimokant ar 
studijų metu. 

	 Atvejo situacijų, pateiktų užduočių mažose grupėse / pogrupiuose, analizė.
	 Situacijų analizės plano parengimas: svarstymas mažose grupėse / pogrupiuose ir spren-

dimų priėmimas.
	 Techninis darbas su atveju: veiksmų su kitomis mažomis grupėmis / pogrupiais suderi-

nimas ir dėstytojo atliekamas užduočių koordinavimas.
	 Sprendimų įforminimas.

3.  Baigiamoji darbo su atveju stadija: 

	 Vadovų pasisakymai: dalyvavimas kitų pogrupių studentų pasitarimuose ir dėstytojo 
svarstymuose. 

	 Užsiėmimo rezultatų susumavimas: studentų suformuluotos išvados ir dėstytojo ko-
mentarai.

	 Dėstytojo kiekvieno pogrupio darbo įvertinimas. 

65 The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <http://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18].
66 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 
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Nepaisant atvejų ir jų sampratų įvairovės, remiantis įvairių šaltinių analize (An Approach 
to Case Analysis, 200667; Panfilova, 200668), galima išskirti keletą bendrų AKTA metodo taiky-
mo etapų, kurie sudaryti iš komponentų, lakoniškai nusakančių ir studentų veiklą, taikant AKTA 
metodą:

1. Prieš diskusiją grupėje, t. y. ką reikės atlikti prieš pradedant grupės diskusiją auditorijo-
je: 

	 perskaityti aprašytą atvejį;
	 taikant trumpojo ciklo (rato) procesą (detalesnis aprašymas pateiktas vėliau), susipažin-

ti su atveju;
	 taikant ilgojo ciklo procesą (detalesnis aprašymas pateiktas vėliau), išanalizuoti atve-

jį;
	 aptarti savo idėjas su kitais grupės nariais;
	 smulkiai aprašyti atvejį (jei reikia).

2. Diskusija grupėje, t. y. kas bus daroma diskutuojant grupėje per užsiėmimą:

	 diskusijos pradžia (dažniausiai įžanginėje diskusijos dalyje pasisakantį asmenį paskiria 
dėstytojas);

	 įdėmus klausymasis ir pastabų žymėjimasis. Daug dėmesio turi būti skiriama prielai-
doms; jas reikia užsirašyti;

	 dalyvavimas diskusijoje. Čia kiekvienas studentas turėtų suvokti, kad jo indėlis į disku-
siją ir jos kokybę yra svarbus, tai dalis jo būsimo įvertinimo už studijų dalyko / modu-
lio studijas.

3. Po diskusijos grupėje, t. y. ko reikės po diskusijos grupėje (galbūt už auditorijos ribų):

	 pakartotinė viso atvejo ir diskusijos metu pasižymėtų pastabų peržiūra; 
	 pasižymėjimas, kokia esminė koncepcija, teorija ar idėja buvo įvardyta, analizuojama 

šiame atvejyje arba kuria buvo grindžiamas iškeltos problemos sprendimas. 

Dar aiškiau dėstytojo ir studentų veikla atvejo metodo taikymo metu matyti iš atvejo svars-
tymo scenarijaus (žr. 7 lent.). 

7 lentelė
Atvejo svarstymo scenarijus

Etapo 
pavadinimas Dėstytojo veiksmai Studentų veiksmai

Prieš 
užsiėmimą

Parinkti situaciją. Parengti studentams užduo-
tis (numatomas tikslas, laukiamas rezultatas, 
klausimai). Suplanuoti užsiėmimo eigą ir nu-
matyti žingsnių seką. 

Gauti situacijos aprašymą, 
peržiūrėti kursui reikalingą 
medžiagą, ją perskaityti. 
Esant reikalui, šią medžia-
gą išnagrinėti su kitais besi-
mokančiaisiais.

67 An Approach to Case Analysis [interaktyvus]. (2006). Prieiga per internetą: <http://www.slideshare.
net/Laoshi_Steve/an-approach-to-case-analysis> [žiūrėta 2010-09-03]. 
68 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 
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Užsiėmimo 
metu

Atsakyti į studentams kylančius klausimus. 
Klausimų, komentarų, organizacinių proce-
dūrų pagalba plėtoti problemų svarstymą. Pa-
siūlyti studentams svarstyti situaciją įvairiais 
aspektais: vadybos, etikos, psichologijos, pe-
dagogikos ir kt. Atlikti baigiamąjį svarstymo 
rezultatų apibendrinimą.

Dalyvauti svarstymuose, 
klausytis, ką svarstomu 
klausimu kalba kiti, įsijaus-
ti į svarstomos situacijos 
veikėjų vaidmenis ir akty-
viai bendradarbiauti.

Po užsiėmimo

Apibendrinti viso darbo rezultatus, padaryti 
išvadas. Įvertinti ir apibendrinti studentų daly-
vavimą svarstant situaciją, išsakyti savo nuo-
monę. Įvertinti situaciją iškeltų uždavinių kon-
tekste (ugdomuoju, mokomuoju, žaidybiniu, 
metodiniu), išryškinti teigiamus ir neigiamus 
aspektus, įvardyti pateikiamų nuomonių lyde-
rius. Raštu pateikti rekomendacijas. 

Išanalizuoti situaciją, svars-
tymo rezultatus studijuo-
jamos temos ar kurso kon-
tekste ir pateikti pagrindinę 
studijuojamos medžiagos 
koncepciją. Suformuluoti 
išvadas, kurias būtų galima 
pritaikyti praktinėje veik-
loje. 

6.4. AKTA METODO TAIKYMO STUDIJŲ PROCESE VALDYMAS

Įvairiose rekomendacijose daug dėmesio skiriama visoms atvejo analizės ir darbo su atve-
jais etapams: pasiruošimui, mokymuisi, atvejo analizei, diskusijoms auditorijoje ir darbui su 
atveju baigus užsiėmimą. Remiantis užsienio šalių patirtimi, taikant AKTA metodą (Garvin69, 
Christensen70 ir kt.71), kiekvieną AKTA metodo taikymo etapą būtina išnagrinėti detaliau. 

6.4.1. Organizacinė darbo su atveju prieš užsiėmimą stadija

Prieš pradedant užsiėmimo metu taikyti atvejį, svarbu atlikti kai kuriuos parengiamuosius 
darbus, įvertinti tam tikrus atvejo taikymo kontekstus. Todėl tikslinga detaliau išanalizuoti or-
ganizacinio darbo su atveju specifiką, prieš pradedant jį taikyti per užsiėmimą. Sąlyginai orga-
nizacinę stadiją galima suskirstyti į atskiras dalis, kuriose analizuojamos pagrindinių proceso 
dalyvių – dėstytojo ir studentų pasirengimo darbui su atveju – ypatumai: dėstytojo pasirengimo 
mokyti studentus, o studentų – mokytis.

69 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
70 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
71 The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <http://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18]. 

7 lentelės tęsinys
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6.4.1.1. Dėstytojo pasirengimas dirbti AKTA metodu

Dalykinis, didaktinis, vadybinis dėstytojo pasiruošimas mokyti taikant AKTA meto
dą. Viena AKTA metodo taikymo studijų procese prielaidų – tinkamai šio metodo taikymui 
pasirengęs dėstytojas. Pasiruošimas taikyti atvejo metodą reikalauja įvairiapusio pasirengimo. 
Pirmiausia atvejo dėstytojas turi skirti laiką pasirengti pagrindinių, į besimokantįjį orientuoto 
mokymosi principų studijoms. Tai svarbu, nes ir dėstytojas reflektuoja analizuojamą atvejį, rem-
damasis akademiniu ir profesiniu pasirengimu, ankstesne mokymo(si) patirtimi, vertybėmis ir 
galiausiai – asmeninio gyvenimo stiliumi, kuris atveria galimybes ir iššūkius, su kuriais jis susi-
duria kaip atvejo dėstytojas. Idealiausia, kai dėstytojas ruošiasi sukurti mokymosi aplinką, susi-
pažįsta su studentais dar prieš pirmuosius susitikimus auditorijoje. Dėstytojo pasiruošimas prieš 
kiekvieną grupės susitikimą susijęs su kruopščiu atvejo turinio ir proceso planavimu.

Tradicinės paskaitos ir atvejo mokymosi plano skirtumų suvokimas. Planuojant dirbti 
atvejo metodu, dėstytojui (galbūt ir studentams) reikėtų nepamiršti, kad atvejo metodas ne tik iš-
ore, bet ir savo esme skiriasi nuo tradicinio mokymo(si) (pvz., tradicinės paskaitos). Didžiausias 
skirtumas tarp diskusija grįsto mokymo(si) plano ir į dalyką ar paskaitą orientuoto mokymo(si) 
plano yra laisvės (lankstumo) laipsnis, kuris yra gerokai didesnis pirmuoju atveju, t. y. diskusi-
jose. Vadinasi, dėstytojas gali suplanuoti užsiėmimą ar jų ciklą minutės tikslumu, tačiau toks 
įrėminimas nebus naudingas nei jam, nei studentams. Yra dėstytojų, kurie dirba tiksliai pagal 
iš anksto susiplanuotą laiką, tačiau tai neįmanoma diskusijoje, nes tokiu atveju bus prarastas 
spontaniškumas, o kokybiška diskusija ar atvejo analizė paprasčiausia neįvyks. Pasak D. Garvin 
(2010), diskusijoje dėstytojas tarsi groja akordionu. Kai kurie diskusijos etapai (dalys, segmen-
tai) gali trukti 10 min., bet taip pat sėkmingai jie gali išsitęsti ir iki 30 min. Kai kurie etapai gali 
atrodyti užimsią 5 min., tačiau diskusijoje, pvz., pakvietus kalbėti studentą, kuris turi patirties 
atitinkamoje srityje, šis etapas gali išsitęsti iki 15 ar 20 min. Todėl dėstytojas turi iš anksto 
tam nusiteikti ir gebėti prailginti arba sutrumpinti šį „muzikavimą“ („grojimą akordeonu“) kitų 
grupės diskusijos dalių sąskaita. Dėstytojas turi nuolat koreguoti ir pertvarkyti suplanuotą mo-
kymo(si) programą ar planą, atsižvelgdamas į realų laiką, kad būtų tikras, jog atvejo analizė ar 
diskusija baigtųsi laiku. Taigi dėstytojas turi būti iš anksto pasiruošęs kai kurias dalis išplėsti, 
išimti ar suspausti. 

Ryžtas pradėti dirbti taikant atvejo metodą. Vis dar aktuali diskusija, ar atvejo meto-
das yra menas, ar amatas (įgūdis)? Nors kai kuriems gali atrodyti, kad jie yra gimę būti atvejų 
dėstytojais, tačiau praktika rodo, kad daugelis jų tik per tam tikrą laiką ir kruopščią, nuoseklią 
praktiką tampa puikiais atvejo dėstytojais. Pirmasis kritinis žingsnis naujam atvejo dėstytojui 
yra nuostatų žingsnis, t. y. ryžtas patiems tapti besimokančiaisiais. Dėstytojas, pradėjęs taikyti 
atvejo metodą savo užsiėmimuose, suvokia, kad žinios apie šį metodą yra svarbios ir būtinos, 
tačiau vien tik jos neužtikrina šio metodo taikymo sėkmės. Dėstytojo funkcija pakitusi: jis ne-
bėra tik pasakotojas, kuris perduoda informaciją, kurią studentai turi žinoti. Ji transformuojasi 
į mokymosi pagalbininko, fasilitatoriaus ir kitas jau minėtas funkcijas, kurios labai svarbios 
diskusijomis pagrįstoje aplinkoje. 

Kaip ir daugelis naujų gebėjimų, patirtis, diegiant į besimokantįjį orientuotą mokymąsi ir 
taikant AKTA metodą studijų procese, reikalauja, kad dėstytojas skirtų pakankamai laiko savo 
gebėjimams ugdyti. Tai susiję su pasiryžimu rizikuoti, mokytis iš patiriamų kliūčių, sunkumų ir 
klaidų. Per intensyvesnį pasirengimo procesą, praktiką, savirefleksiją, kolegų ir studentų grįžta-
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mąjį ryšį dėstytojas suvokia, kad atvejo metodas praplečia jų pačių žinais, taip pat praktikos ir 
patirties lauką, transformuoja jų ir studentų žinias bei gebėjimus. Tokiu būdu dėstytojas atvejo 
metodo taikymo metu tampa ir kūrėju, ir meistru, tobulinančiu ir savo paties įgudžius. 

Studento(ų) pažinimas. Dėstytojas turi suvokti esminį skirtumą tarp paties AKTA meto-
do ir to metodo taikymo dirbant su grupe. Atvejo metodas yra nepriklausomas nuo auditorijos, 
t. y. nuo to, kas ją sudaro. Dėstytojas tiesiog paruošia atitinkamą medžiagą, atsižvelgdamas į 
iškeltus ar užduotus klausimus. Dirbant šiuo metodu su studentų grupe, stengiamasi medžiagą 
susieti su esamais, t. y. su diskusijoje dalyvaujančiais žmonėmis: kuris jų yra savo srities specia
listas ar profesionalas? Kas dirba didelėje įstaigoje? Kokia gali būti jų patirtis? ir pan. Tiesiog 
reikėtų numatyti, kas galėtų turėti vertingos patirties, ką nors pasakyti kitiems, ko galėtume 
vieni iš kitų pasimokyti ir pan. Būtina prisiminti, kad AKTA metode mokymasis vyksta visomis 
kryptimis, t. y. mokomasi ne tik iš dėstytojo ar kitų formalių šaltinių, bet svarbiausia – mokoma-
si vieni iš kitų auditorijoje čia ir dabar.

Pasak D. Garvin (2010)72, C. R. Christensen (2010)73, siekiant palaikyti diskusijos tempą, 
naudinga turėti studentų korteles su kiekvieno studento detaliu profiliu (gal net su nuotrauka). 
Tose kortelėse pateikiama informacija apie kiekvieną studentą: vardas, demografiniai duome-
nys, nuotrauka, pagrindinis išsilavinimas, darbo patirtis, interesai ir kita atvejo analizei reika-
linga informacija. Šias korteles dėstytojui būtų tikslinga sąžiningai peržiūrėti prieš kiekvieną 
užsiėmimą. Tai padėtų dėstytojui iš anksto numatyti studentus, kuriuos kvies kalbėti atvejo ana-
lizės metu, kad galėtų įžvelgti studento perspektyvas ir specifinius lūkesčius, kuriuos jis galėtų 
tenkinti kurso studijų metu, kad išsiaiškintų, kurio studento profilis būtų ypač naudingas tos 
dienos užsiėmimuose konkretiems mokymosi tikslams pasiekti. Šis įvertinimas, derinant jį su 
dalyvavimo įrašų peržiūra, padės pasiruošti. Naudinga pasirinkti (pasidaryti sąrašą) 4–5 stu-
dentus kiekvienam užsiėmimui, kurie galėtų ką nors specialaus pasiūlyti per diskusiją grupėje. 
Žinoma, tai gali būti palikta ir pačių studentų iniciatyvai, t. y. galima suteikti žodį savanoriams, 
bet kartais tikslinga, kad ir dėstytojas suaktyvintų studentus, ypač tuos, kurie dėl objektyvių ar 
subjektyvių priežasčių linkę pasyviau diskutuoti. 

Studento(-ų) pažinimo svarbą akcentuoja ir panašias rekomendacijas, taikant atvejo me-
todą, siūlo ir Harvardo verslo mokyklos Mokymo ir mokymosi centro profesorius C. R. Chris-
tensen. Kadangi atvejo metodas tai ne į patį atvejį, o į studentą orientuotas metodas, dėstytojui, 
kuris pažįsta savo studentus, daug lengviau sukurti mokymosi patirtį, kuri tiesiogiai nukreipta į 
besimokantįjį. Tiesioginė aplinka ir studentų pažinimas gali užtikrinti kokybiškesnę diskusiją ir 
labiau įtraukti į diskusiją. Žinojimas, kurie studentai yra silpniau dalykiškai pasirengę, svarbus 
siekiant suprasti, kaip juos efektyviau įtraukti į diskusiją. Pasak C. R. Christensen (2010), atve-
jo metodo menas yra gebėjimas pateikti teisingus klausimus tinkamiems studentams tinkamu 
laiku ir tinkamu būdu – visa tai būtų neįmanoma nepažįstant kiekvieno studento. Autorius taip 
pat akcentuoja ir kitus kokybiškai atvejo analizei svarbius dėstytojo ir studentų paruošiamuosius 
darbus prieš pradedant diskutuoti apie atvejį auditorijoje.

72 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
73 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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Tinkamo atvejo pasirinkimas. Dėstytojas, pasirinkdamas atvejį konkrečiam dalykui ir 
temai, turėtų atsižvelgti į:

	 Atvejo turinį. Reikia pasirinkti tokį atvejį, kuris atitinka grupės poreikius konkrečioje stu-
dijuojamo dalyko / modulio dalyje. Kuo labiau įsigilinama į studijuojamą dalyką / modulį, 
tuo išsamesnė medžiaga naudojama, tuo sudėtingesnis ir didesnis savo apimtimi gali būti 
nagrinėjamas atvejis. 

	 Atvejo atitiktį auditorijai. Pirmiausia reikia pagalvoti apie studentus kaip apie besimokan-
čiuosius. Jie gali būti iš skirtingų aplinkų, turėti skirtingą pasirengimo lygį, skirtingą patirtį 
arba apskritai jos neturėti, įdirbį ir pan. (apie studentų pasirengimą dirbti atitinkamu meto-
du jau buvo rašyta). Taigi reikėtų rinktis atvejį, kurio struktūra natūrali, sutvarkyta (pateik-
ta) ir nuosekli, kad šį atvejį būtų lengva skaityti konkrečios grupės studentams. 

	 Mokant atvejo metodu, kaip šio metodo dalis yra organizuojama diskusija, skirta atvejo ana-
lizei. Todėl reikėtų rinktis atvejį, kuris leidžia naudoti įvairias edukacines technologijas, 
pvz., atvirus ir tiksliai fokusuotus klausimus, galimybę taikyti balsavimą, naudoti vaidmeni-
nius žaidimus ir kt. 

	 Tinkami ir tokie atvejai, kur tam tikra dalis idėjos atvejyje yra paslėpta, neapčiuopiama iš 
užduoties klausimų, bet ji gali išryškėti toliau vedant diskusiją atitinkama linkme. 

Mokymosi aplinkų kūrimas. Ideali atvejo metodo mokymosi aplinka reikalauja sukurti 
teikiančią paramą, skatinančią iššūkius, palankią rizikuoti atmosferą auditorijoje. Tokioje aplin-
koje kiekvienas diskusijos dalyvio komentaras gali teikti galimybių individualiam ir kolektyvi-
niam mokymuisi, o kiekvienas studentas jaučia, kad jis turi puikią galimybę įsitraukti į diskusi-
ją. Tokios mokymosi aplinkos kūrimas ir palaikymas apima du pagrindinius elementus: lūkesčių 
grynumą (aiškumą) ir nuoseklumą dėstytojo elgesyje ir reakcijose.

Dėstytojas gali pristatyti įvairius vaidmenis, normas, gaires atvejo metodo taikymo pradžio-
je, kad apibrėžtų ir sukurtų studentų lūkesčius dėl jų pasiruošimo, dalyvavimo, diskusijų proce-
so, lankomumo ir kitų mokymosi proceso aspektų. Šio aiškaus susitarimo elementai gali būti 
įtraukti į studijuojamo dalyko / modulio programą, pateiktą grupei. Aiškumas dėl lūkesčių gali 
būti ypač svarbūs, kai studentai yra tik iš dalies susipažinę su diskusijomis grįstu mokymusi. 
Net tiems studentams, kurie turi patirties dirbant AKTA metodu, gali būti naudinga išsiaiškinti 
ir sukonkretinti lūkesčius, kad jie atitiktų unikalius studijų dalyko / modulio aspektus ir tikslus 
arba atkreiptų dėmesį į pokyčius jų turinyje arba tiksluose per tam tikrą laiką. 

Dėstytojo atliekama kontrolė auditorijoje ir už jos ribų gali padėti sustiprinti arba paneigti 
lūkesčius. Pavyzdžiui, jei dėstytojas skatina studentus rizikuoti grupės diskusijoje, bet nutraukia 
jų komentarus, kai jie nutolsta nuo analizės tikslų ir standartų, tai skatins studentus peržiūrėti 
savo lūkesčius. Svarbu, kad ir mokymosi aplinka, ir studentų elgesys kistų tolygiai.

Turinio atranka: „mažiau yra daugiau“. „Mažiau yra daugiau“ – toks pagrindinis atvejo 
metodo taikymo principas. Mažiau, t. y. mažiau detalių, mažiau temų, mažiau klausimų, mažiau 
problemų, veda į platesnes mokymosi galimybes, išsamesnį atvejo supratimą, diskusijos gylį ir 
pan. Dažna nepatyrusių atvejo dėstytojų problema ta, kad jie perpildo savo užsiėmimus, atvejo 
analizę, diskusijas nereikalingais faktais, technologijomis ir pan. Tačiau pati AKTA metodo es-
mė, priešingai, reikalauja detaliai ir ganėtinai išsamiai išanalizuoti kiekvieną problemą. 
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Ruošiant atvejus analizei, kiekvieną problemą reikia „supakuoti“, t. y. apipinti atitinkama 
informacija. Rengiant mokymo(si) planą, šios problemos bus „išpakuojamos“, t. y. problemos 
bus iškeliamos ir bus matomos. Kiekvieną problemą galima analizuoti per diskusiją, tačiau pata-
riama geriau išsamiai išanalizuoti tris plačias problemas nei 6–7, bet tik paviršutiniškai.  

Auditorinių užsiėmimų planavimas. Pasak Senekos, sėkmė pasireiškia tada, kai pasiruo-
šimas dera su galimybėmis. Spontaniškumo ir dinamikos, t. y. to, kas būdinga sėkmingai disku-
sijai, kaukė gali slėpti rūpestingą planavimą, kuriuo dėstytojas užsiima prieš kiekvieną užsiėmi-
mą. Paradoksalu, bet užsiėmimo turinio ir proceso paruošimas atvejo metodo taikymo metu yra 
labai apgalvotas ir iš anksto paruoštas. Tai netgi sudaro prielaidas reikštis didesnei laisvei dis-
kutuojant auditorijoje. Pasiruošimas ir planavimas prasideda nuo pagrindinių mokymosi tikslų, 
aktualių konkrečiam užsiėmimui, identifikavimo. Tai reikalinga sudarant mokymo(si) planą. 

Sisteminis požiūris į grupės diskusijos planavimą apima struktūros, nuoseklumo, diskusi-
jos dalių laiko planavimą, klausimų tipo numatymą, auditorijos lentos sutvarkymą, perkėlimą 
ir kitus diskusijos vedimo elementus, kurie padeda dėstytojui studentus nukreipti mokymosi 
atrandant keliu. Planavimas taip pat reikalauja pažinti studentų auditoriją, atliepti jų poreikius, 
interesus, galimybes bei įsitraukti į diskusiją. Svarbu peržiūrėti, koks yra studentų turimo pasi-
rengimo santykis su būsimo užsiėmimo specifika, nors kartais jis nepakankamai vertinamas, yra 
„pražiūrėtas“ pasiruošimo elementas. 

Taikant atvejo metodą, planuojant užsiėmimą dėstytojas gali pasinaudoti jau parengtomis 
atvejų mokymo instrukcijomis, savo paties ar kitų dėstytojų mokymo planais. Jam taip pat gali 
būti naudinga kitų mokymo(si) grupių ir kolegų pagalba. Tokie šaltiniais gali padėti dėstytojui 
identifikuoti mokymo galimybes, tokias kaip įtampos židiniai, tarpusavyje kovojančios proble-
mos ir kt. Tai gali būti kaip priemonė gilesniam mokymuisi, debatams ir pan. Tai irgi gali iš-
ryškinti mokymo iššūkius, apimančius atvejo turinį, konceptualią ar analitinę medžiagą, kuri 
studentams gali pasirodyti iš dalies sudėtinga ar kelianti sumaištį. 

Patyręs dėstytojas siekia, kad detalus planavimas neklampintų grupės diskusijos, tačiau 
būtų pasiekti pagrindiniai mokymosi tikslai. Planavimo procese dėstytojui naudinga nuolat gal-
voti: 

	 Kodėl studentai turėtų domėtis šiuo atveju ir šia grupės diskusija? 
	 Ar šis atvejis reprezentuoja platesnį reiškinį ir ar jis yra archetipas? 
	 Kokia teorija remiasi šis atvejis? 
	 Kaip šis atvejis susijęs su kitais kurso atvejais ar realaus pasaulio pavyzdžiais? ir pan.

Atsakydamas į šiuos klausimus dėstytojas bus geriau pasiruošęs sukurti ir vykdyti moky-
mo(si) planą, kuris grupės diskusijos metu leis pamatyti visumą, o ne atskiras, viena su kita 
nesusijusias problemas ar dalis.

Dėstytojui svarbūs įvairūs planavimo gebėjimai:

	 Gebėjimas padalyti atvejo medžiagą į atitinkamas dalis.

	 Gebėjimas suvokti, kur atvejyje yra (slepiasi) kovojančios problemos: ar jos yra vienoje 
dalyje? Kas yra / bus diskusijos objektu? Kur Jūs kaip dėstytojas ketinate pasakyti tvirtą 
„Taip“, o kur – tvirtą „Ne“? Kur ketinate paskakyti: „Drąsiai ženkite pirmyn“, o kur: 
„Grįžkime atgal“? Išskirtas atvejo problemas reikia sudėlioti, „įrėminti“, nes tik tuomet 
pavyks geriau suvokti, kur vyksta veiksmas. Šis gebėjimas dažnai vadinamas vienu svar-
biausių.
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	 Gebėjimas planuoti laiką.

	 Gebėjimas vizualizuoti atvejo diskusiją: kaip bus galima panaudoti auditorijoje esančią 
lentą? Kur ir kaip kitiems studentams bus pristatyti jau pasisakiusiųjų studentų komenta
rai? ir pan. 

Dėstymo stiliaus plėtra. Piešiant sėkmingo atvejo metodo dėstytojo paveikslą, dažniau-
sia jis įsivaizduojamas kaip charizmatiška asmenybė, kuriai viskas sekasi be didelių pastangų. 
Tačiau toks vaizdas, kad dėstytojas yra tarsi aktorius scenoje, nesuponuoja poreikio varžytis. 
Taikant atvejo metodą, efektyvus mokymas gali vykti įvairiais stiliais. Ramus, mįslingas, ma-
žakalbis intravertas gali skatinti ir aktyvinti studentus taip pat sėkmingai, kaip ir dramatiškas, 
kupinas energijos ekstravertas. Svarbiausia, kad paties dėstytojo entuziazmas, kuriuo jis geba 
užkrėsti auditoriją, yra tas veiksnys, kuris sukuria autentišką jo mokymo stilių. 

Daugelis stilių dera su mokymosi aplinkos kūrimu, o tuo pačiu metu yra ir iššūkis, ir pagal-
ba. Abipusė (tarpusavio) pagarba yra būtina viso proceso metu: aukštų standartų kėlimas atvejo 
diskusijoje neturi reikšti priekaištavimo mažiau įsitraukusiems ar nedalyvavusiems joje, arba 
humoras neturi būti naudojamas kaip pajuoka iš studentų. Dėstytojas gali naudoti verbalinius 
ir neverbalinius signalus, tokius kaip mimika, gestai, pantomimika, judesiai ir kt. Visa tai reika-
linga tam, kad studentams būtų perduotos dvi svarbiausios žinutės: Jūs esate gerose rankose 
ir Dabar tai priklauso nuo Jūsų. Pradedančiam atvejo dėstytojui reikia laiko, kad jis susikurtų 
savitą atvejo metodo taikymo stilių, kuris leistų stiprinti pasitikėjimą šiuo metodu. Pirmą kartą 
dėstytojas gali jaudintis dėl galimų iššūkių, kurie gali kilti diskusijos metu auditorijoje. Tačiau 
bet kuriuo atveju, taikant AKTA metodą studijų procese, studentams labai reikia dėstytojo para-
mos, kad išvengtų neigiamos atvejo metodo patirties. 

Pagalba studentams ruošiantis atvejo analizei auditorijoje. Pirmiausia reikia išsiaiškin-
ti, ar studentai apskritai ką nors žino apie AKTA metodą, ar yra su juo susipažinę. Jeigu jie nėra 
girdėję apie šį metodą, tokiu atveju reikės pateikti labiau struktūruotas, detalizuotas, išsamias 
instrukcijas nei tiems, kurie jau turėjo patirties dirbant pagal atvejo metodą. Būtinos sąlygos tin-
kamai pasiruošti dirbti pagal atvejo metodą:

	 Studentų supažindinimas su darbo krūviu. Tai visiškai nepanašu į tai, kas vyksta dės-
tant dalyką, kuris orientuotas į ugdymą, kai dėstytojas pateikia reikalingą medžiagą. 
Atvejo metode vyksta diskusija pagal tam tikras laiko atkarpas, kurios gali trukti po 15, 
20 ar 30 min., priklausomai nuo poreikio. 

	 Studentų supažindinimas su lūkesčiais ir reikalavimais juos paruošti. Jie turi paruošti 
atsakymus į pateiktus klausimus, bet jų atsakymai nebūtinai bus tik trumpi atsakymai 
kaip „Taip“ arba „Ne“, „Teisinga“ arba „Neteisinga“. Studentų gali būti paprašyta at-
skleisti poziciją, pristatyti savo požiūrį ar pakomentuoti kitų atsakymus. Studentai turi 
būti pasiruošę aktyviai dirbti su atveju.

	 Studentai turi pripažinti, kad jie niekada neišsems viso atvejo, neišanalizuos jo iki ga
lo. Jei siekiama pateikti išsamų vieno atvejo pristatymą ar analizę, tam gali prireikti 5, 6 
ar 7 val. Kartais net pačiam dėstytojui prireikia 10–12 val., kad parengtų pristatyti pirmą-
jį atvejį. Taigi studentus reikia nuraminti, užsimenant, kad jie gali kai ką ir praleisti savo 
pristatymuose ar komentaruose. Ilgainiui, taikant atvejo metodą, įgyjamos reikiamos 
kompetencijos, o darbo su atveju tempas ir kokybė gerėja.
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6.4.1.2. Studento pasirengimas mokytis AKTA metodu

Kad ir kaip kruopščiai AKTA metodo taikymui studijų procese ruošis dėstytojas, jis nega-
rantuos dalyko / modulio studijų proceso ir rezultatų sėkmės. Būtina pačios AKTA metodo ir 
jo taikymo sėkmės sąlyga yra pačių studentų dalyvavimas studijų procese. Siekiant aktyvaus 
ir prasmingo studentų dalyvavimo, jo galima tikėtis tik tuo atveju, jei ne tik dėstytojas, bet ir 
studentai suvoks AKTA metodo esmę, privalumus ir skirtumus, gebės palyginti su tradiciniu, 
į dalyką orientuotu mokymusi, susipažs su metodo taikymo studijų procese ypatumais, gebės 
tinkami atlikti jiems skiriamus vaidmenis, pateisins lūkesčius ir pan. 

Studentų pasiruošimas atvejo analizei. Skirtingai nei tradicinė paskaita, į dalyką orien-
tuoto mokymosi sampratoje atvejo analizės metodas reikalauja intensyvaus ir kruopštaus studen-
tų pasirengimo prieš darbą auditorijoje. Todėl AKTA metodą taikyti ir valdyti studijų procese 
turi rengtis ne tik dėstytojas, bet ir studentai. Dėstytojas gali ir turi supažindinti studentus su 
AKTA metodika, mokyti juos dirbti šiuo metodu, reikalui esant – teikti paramą ir pan. 

Studentai turi suprasti, kad, norint gerai suvokti atvejį, visų pirma reikia jį kruopščiai per-
skaityti (dažniausiai ne vieną kartą). Pirminio skaitymo metu neretai tik susipažįstama su pačia 
idėja, istorija, vėliau gilinamasi į faktus, konkrečius duomenis ir pan. Tačiau tik tokio susipaži-
nimo su faktais nepakanka. Būtina detali atvejo analizė, kurios metu išsiaiškinami pagrindiniai 
veikėjai, jų veiklos, tų veiklų ryšiai ir kt. 

Atvejyje gali būti pateikiama skirtingų rūšių informacija, faktai, kuriuos galima patikrinti 
naudojantis ir kitais šaltiniais. Atvejyje gali būti pateiktos išvados, tačiau galima nurodyti ir to-
kių faktų, kurių patikrinti neįmanoma. Pastaruosius galima detaliau aptarti tik per diskusiją su 
kitais besimokančiaisiais. Akivaizdu, kad kuo daugiau atvejyje pateikta faktinės medžiagos, tuo 
lengviau ir kokybiškiau galima priimti sprendimą. 

Ruošiantis atvejo analizei, studentams naudinga turėti atmintinę su išskirtomis atvejo ana-
lizės proceso stadijomis74: 

	 Susipažinimas su atveju (faktai, asmenys, veikla, aplinkybės, kontekstas). 
	 Atvejo simptomų, t. y. kokie dalykai atvejyje yra netikėti, kaip jie turėtų vykti ir pan., išsi-

aiškinimas. 
	 Tikslų ir uždavinių nustatymas.
	 Analizė.
	 Problemų, t. y. neatitikimų tarp tikslų ir rezultatų, nustatymas. 
	 Veiksmų plano (nustatyti neįmanomas veiksmų alternatyvas, pasirenkant veikimo, įgyven-

dinimo planus, planuoti įgyvendinimą, stebėseną) parengimas. 

Atvejo ar situacijos analizė gali būti atliekama įvairiais lygmenimis: asmeniniu, tarpasme-
niniu, organizaciniu, instituciniu, nacionaliniu ir pan. 

Siekiant detalesnės išankstinės atvejo analizės, tikslinga išskirti atitinkamus žingsnius. Tai 
naudinga sisteminei prieigai informacijos gausoje, ruošiantis atvejo analizės metodą taikyti stu-
dijų procese. Siūlomi du ciklai (trumpasis ir ilgasis) (žr. 3 pav.), kurie gali pasitarnauti kaip reko-
mendacijos, atmintinės studentui, ruošiantis atvejo analizei užsiėmimo metu auditorijoje.

74 The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <http://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18]. 
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1 žingsnis. Trumpojo ciklo procesas75

1. Greitai perskaitykite atvejį. Jei atvejis ilgesnis, šioje stadijoje Jūs galbūt norėsite 
perskaityti tik keletą pirmųjų ir paskutiniųjų paragrafų. Tačiau Jūs turite būti pasirengę 
atsakyti į klausimus.

2. Atsakykite į tokius klausimus:

	 Kas šiame atvejyje priima sprendimus bei kokia jų pozicija ir atsakomybė?
	 Kas yra diskusijos centre (rūpestis, problema, iššūkis, galimybė) ir kokią jis turi 

svarbą organizacijai ar pan.?
	 Kodėl ši problema kilo ir kodėl problemos sprendėjas į ją įtrauktas dabar?

4. Ką problemos sprendėjas turi nuspręsti, išspręsti, atlikti ar atmesti? Kur slypi šios 
situacijos svarba?

3. Apžiūrėkite eksponatus (peržiūrėkite pateiktus skaičius, detales, faktus ir kt.).

4. Peržiūrėkite atvejo subtitrus (peržiūrėkite sritis, į kurias reikėtų įsigilinti).

5. Peržiūrėkite atvejo klausimus (jei jie pateikti). Juos galima traktuoti kaip „raktą“ toliau 
sprendžiant problemą.

75

Taigi, prieš pradėdamas analizuoti atvejį auditorijoje per užsiėmimą, studentas turi būti su-
sipažinęs su atveju ir pasirengęs jį analizuoti. Būtina suvokti, kad atvejo analizė šioje stadijoje 
dar nėra atlikta, tai tik pasirengimas analizei. Daugelis studentų klaidingai mano, kad išankstinis 
pasiruošimas jau yra viskas, ko reikia pasiruošti analizuoti atvejį ir diskutuoti apie jį per užsiėmi-
mą. Jei bus pasiruošta tik taip, tuomet galimybė dalyvauti diskusijoje bus apribota labai greitai 
(per pirmąjį grupės diskusijos ketvirtį). Siekiant tinkamai pasiruošti, būtina imtis kito žingsnio 
(2 žingsnis. Ilgojo ciklo procesas). Atlikęs pirmąjį žingsniį, studentas turėtų suvokti, kiek daug 
jam dar reikia atlikti, kad būtų tinkamai pasiruošta grupės diskusijai.

75 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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2 žingsnis. Ilgojo ciklo procesas76

Ilgojo ciklo procesas apima dvi dalis: detalų atvejo skaitymą ir atvejo analizę.

	 Detaliai skaitydami atvejį, atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

Pirmoji pastraipa: įvadas į situaciją.
Papildoma informacija: istorija, aplinka – viskas, kas gali būti svarbu ir naudinga 
sprendžiant problemą. 
Specifinė interesų sritis: vadyba, veikla, žmogiškieji ištekliai ir kt.
Specifinė problema arba sprendimas, kuris turi būti priimtas.
Atvejyje pateiktos problemos sprendėjų alternatyvos (jos gali būti arba pateiktos, arba 
nepateiktos).
Išvada: užduočių rinkinys, suvaržymų ir apribojimų buvimas / nebuvimas, situacijos 
svarba ir kt.

	 Detaliai analizuodami atvejį, atkreipkite dėmesį į tokius dalykus: 

Įvardykite problemą.
Išanalizuokite atvejo duomenis.
Generuokite alternatyvas.
Atrinkite sprendimo kriterijus.
analizuokite ir vertinkite alternatyvas.
Atrinkite alternatyvas, kurioms teikiama pirmenybė.
Sudarykite veiklos planą.

76

Akivaizdu, kad ne visų atvejų studijos turėtų būti atliktos pagal visus įvardytus žingsnius. 
Šios dalies tikslas – kiek galima giliau suvokti situaciją ir sprendimą, kurį reikia priimti, todėl 
reikia skirti laiko pasižymėti pastabas ir nepamiršti išsikeltų tikslų ir siekinių. 

Remiantis kitų mokslininkų patirtimi (An Approach to Case Analysis, 2006)77, kiekvieną 
išvardyto ilgojo ciklo elementą tikslinga būtų aptarti išsamiau. 

1.	 Problemos įvardijimas (problemos formuluotės pateikimas). Problemos formuluotė turi 
būti tiksli, glausta, aiškus jos adresatas. Problema gali būti suformuluota teiginiu arba klau-
simu. Tinkamą problemos formuluotę nėra lengva pateikti. Paprastai problemos formuluotė 
perrašoma keletą kartų visos atvejo analizės metu, siekiant išgryninti problemą, atmesti 
simptomus ar priežastis ir pan. Darbas ilgajame cikle padeda atsakyti į pagrindinius klausi-
mus. Kaip tik šiame cikle reikėtų ir nutarti, kuriuos klausimus svarbu išanalizuoti detaliau. 
Siūlomi tokie pagalbiniai klausimai:

	 Kokia problema iškeliama atvejyje?

	 Iš kur žinoma, kad tai problema? (Šis klausimas padės problemos simptomus (po-
žymius) atskirti nuo pačios problemos. Pavyzdžiui, dažnai kaip problema visų įvar-

76 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
77 An Approach to Case Analysis [interaktyvus]. 2006. Prieiga per internetą: <http://www.slideshare.net/La-
oshi_Steve/an-approach-to-case-analysis> [žiūrėta 2010-09-03]. 
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dijama sumažėjusi motyvacija mokytis, tačiau iš tiesų tai tik problemos simptomas / 
požymis.)

	 Kokios yra artimiausios, neatidėliotinos problemos? Tai padės atskirti tas problemas, 
kurios turi būti išspręstos atvejo kontekste, nuo tų, kurios yra didesnės ir turėtų būti 
perkeltos toliau (o gal net kam nors kitam).

	 Kokių problemų sprendimas yra svarbus, o kurių – būtinas? Būtina įvardytas proble-
mas išskirti į svarbias ir būtinas, nes kai kurios problemos gali atrodyti labai svarbios, 
bet po detalesnės analizės pasirodo esančios ne tokios svarbios arba, priešingai, labai 
svarbios (t. y. labai susijusios su pagrindinės problemos sprendimu).

2.	 Atvejo duomenų analizė. Šiame etape reikėtų atsakyti į tokius klausimus:

	 Kodėl ir kaip šios problemos kilo? Čia stengiamasi apibrėžti priežastis ir poveikį įvar-
dytoms problemoms. Neįmanoma išspręsti problemos, nenustačius jos kilmės priežas-
čių. Čia tikslinga pagalvoti apie tokius komponentus kaip ištekliai, žmonės, procesai.

	 Kas daugiausia gaus naudos iš šios problemos? Reikia nustatyti tikruosius problemos 
dalininkus ir tuos, kurie gaus didžiausios naudos išsprendus problemą. 

	 Kokie yra ribotumai ir galimybės šioje situacijoje? Paprastai realybėje nėra situacijos, 
kurioje nebūtų ribotumų, tačiau dažnai egzistuoja ir galimybės. 

	 Ką atvejo analizę atliekančiam asmeniui sako skaičiai ar kiti panašūs duomenys, pa
teikti atvejo aprašyme? Reikia įvertinti jų svarbą identifikuojant problemą. Ne visi 
skaičiai ar kiti duomenys yra tiesiogiai svarbūs, bet reikia būti atidžiam, kad nebūtų 
praleista jokia reikšminga detalė. Nusprendus analizuoti skaičius ar kitus panašius duo-
menis, reikia nepamiršti, kodėl tai daroma ir kas bus daroma su gautu rezultatu. Visa-
da patartina naudotis sveiku protu ir palyginimais, vertinant duomenis prieš priimant 
sprendimus. Patariama vengti per greito „peršokimo“ prie išvadų. 

3.	 Alternatyvų generavimas. Šiame etape siūlomi įvairūs įvardytos problemos sprendimai. 
Tikslinga būtų pateikti ne vieną, o keletą problemos sprendimo variantų (pvz., mažiausiai 
tris). Generuojant alternatyvas, reikėtų: 

	 Būti realistu! Siūlomos alternatyvos turi būti realios, todėl reikia nepamiršti atvejo ribo-
tumų. 

	 Alternatyvos turi būti išskirtinės, vadinasi, jos negali vykti tuo pačiu metu.

	 Neišspręsta problema reikalauja naujos analizės (tyrimo), tačiau tai negali būti tinka-
mas sprendimas kiekvieną kartą. Kartais reikia gauti papildomos informacijos, kad 
būtų galima priimti sprendimą. Šio pratimo esmė – suvokti, kad gerų sprendimų priėmi-
mas ir papildomos informacijos gavimas yra normalus sprendimų priėmimo kelias.

	 Nieko nedarymas, nekeičiant savo strategijos, gali būti gyvybingas sprendimas (alter-
natyva), bet tai turi būti padaryta teisingai įvertinus priežastis.

	 Reikėtų vengti pateikti kitas alternatyvas, kaip aiškiai nepageidaujamas, kad būtų pri-
imta viena logiška alternatyva. Tai labai nuvils skaitytoją ir parodys dėstytojo abejingu-
mą, nes bus pateikta tik viena logiška alternatyva. 
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	 Reikia prisiminti, kad bet kuri pasirinkta alternatyva reikalauja įgyvendinimo, todėl, 
esant galimybėms, tai turi būti padaryta. Todėl, identifikavus alternatyvas, reikia pasi-
rinkti jų įvertinimo metodą ir kriterijus.  

4.	 Sprendimo kriterijų atranka. Vienas svarbesnių ir sunkesnių atvejo analizės etapų yra at-
sakyti į klausimą, kaip ir kokiu būdu bus nuspręsta, kad viena alternatyva yra geresnė už 
kitą. Prieš nuspręsdami turime susikurti atitinkamus kriterijus. Čia tikslinga pagalvoti apie 
paskutinį priimtą sprendimą, tiksliau, kodėl būtent toks jis buvo priimtas. Kriterijai, kurie 
padėjo pasirinkti įprastoje praktinėje situacijoje, gali būti naudingi ir atliekant nagrinėjamo 
atvejo analizę. Atrenkant kriterijus, svarbus asmeninis įsitraukimas. Šiuos kriterijus irgi bū-
tų tikslinga keletą kartų perrašyti, kad jie taptų visiškai aiškūs. Kriterijai gali būti panašūs į 
ribotumus ar apribojimus, bet naudojami vertinant alternatyvas. 

5.	 Alternatyvų vertinimas. Jei viskas iki šiol buvo atlikta kruopščiai, šis etapas neturėtų būti 
sudėtingas. Šiame etape alternatyvos įvertinamos pagal kiekvieną kriterijų. Tam darbui at-
likti rekomenduojama pasidaryti lentelę, į stulpelius įrašant kriterijus, o eilutėse – alternaty-
vas. 

Kriterijai
Alternatyvos

I  
kriterijus

II  
kriterijus

III  
kriterijus

IV  
kriterijus

V  
kriterijus

I alternatyva
II alternatyva
III alternatyva

Kiekvieną alternatyvą, palyginę su kiekvienu kriterijumi, gausime atitinkamą alternatyvų 
įvertinimo matricą. Tai itin palengvins alternatyvų atranką. Galimas ir kitas alternatyvų vertini-
mo būdas. Kiekvienai alternatyvai galima surašyti stipriąsias ir silpnąsias puses bei aptarti kiek-
vienos jų realizavimo terminus (t. y. per kokį terminą – ilgesnį ar trumpesnį – jos gali būti įgy-
vendintos). Šis būdas taip pat reikalaus numatyti ir galimas kiekvienos alternatyvos pasekmes. 
Kai kuriais atvejais gali būti tikslinga šias pasekmes pateikti trimis skirtingais lygiais: geriausia, 
blogiausia ir realiausia pasekmė. 

6.	 Rekomendacijų rengimas. Net ir turint keletą tinkamų konkrečios problemos sprendimo 
alternatyvų, praktikoje dažniausia reikia išsirinkti vieną sprendimą. Tačiau reikia įsitikinti, 
kad pasirinkta alternatyva yra vienintelis tinkamiausias sprendimas duotomis sąlygomis ir 
kad būtent jis galės išspręsti problemą. Dažnai atvejo analizės pabaigoje rengiama atvejo 
analizės ataskaita. Ji gali būti įvairių formų, tačiau bet kuriuo atveju joje turėtų būti tokie 
bendri komponentai:

	 antraštinis puslapis;
	 turinys;
	 santrauka;
	 problemos formuluotė;
	 duomenų analizė;
	 svarbiausi sprendimo priėmimo kriterijai;
	 alternatyvų analizė;
	 rekomendacijos;
	 veiklos ir įgyvendinimo planas;
	 eksponatai.
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Kaip jau mi nė ta, ata skai tos ga li bū ti pa teik tos žo džiu ir raš tu. Tie są sa kant, pas ta rą sias tiek 
stu den tai, tiek dės ty to jai ver ti na rim čiau, to dėl tiks lin ga de ta liau ap tar ti ra šy ti nių ata skai tų ypa-
tu mus (tie pa tys kri te ri jai ga lio ja ir žo di nėms ata skai toms). 

Rašydami ata skai tą stu den tai ga lė tų nau do tis to kia in struk ci ja: 

	 Ištai sy ti dar bo ko rek tū rą. Siū lo ma tai sy ti ne skait me ni nę, o at spaus din tą dar bo ver si ją, 
nes taip ge riau ma ty ti klai dos ir vi sos dar bo vaiz das.

	 Ištai sy ti ne tik rašybos, bet ir sky ry bos klai das. 

	 Ga li ma nau do tis esa mo mis kal bos klai dų tai sy mo prie mo nė mis (pvz., kom piu te ri nė-
mis pro gra mo mis ir pan.).

	 Per žiū rė ti at ve jo fak tus. Nors at ve jo ana li zės ata skai to je ir ne rei kia per ci tuo ti mi nė tų 
fak tų, vis tik skai tant ata skai tą rei kia ge rai su si pažin ti (tu rė ti gal vo je, pri si min ti) su at-
ve ju. Ata skai to je rei kia mi nė ti tik tuos fak tus, ku rie rei ka lin gi ana li zei pa grįs ti, iliust ruo-
ti.

	 Jei į ata skai tą pla nuo ja ma įtrauk ti eks po na tų (tiks lių skai čių ir pan.), juos rei kia ci tuo ti 
ata skai tos teks te, o ne pa teik ti pa bai go je. To kios nuo ro dos ga li mos tik kaip iš va dos, 
ku rios da ro mos at ve jo ana li zė je. Skai ty to jas ne tu ri spė lio ti, ko kiu tiks lu pa tei kia mi ati-
tin ka mi skai čiai ar ki ti pa na šūs duo me nys, nei ką jie reiš kia. Jei šie duo me nys ne bus 
ana li zuo ja mi, ata skai to je ap skri tai ne rei kia jų pa teik ti.

	 Lai ky tis aka de mi nio rašymo sti liaus, nes ata skai ta nė ra laiš kas drau gui.

	 Svei kas pro tas ir lo giš kas mąs ty mas ypač svar būs ver ti ni muo se.

	 Rei kia su pras ti, kad kom piu te ris ar ki ta tech ni ka ga li ir ne veik ti pas ku ti nes dvy li ka va-
lan dų iki ga lu ti nio ata skai tos pa tei ki mo ter mi no, to dėl rei kė tų ne ati dė lio ti to kių dar bų 
pas ku ti nei die nai. Vi sur ir vi sa da tiks lin ga pla nuo ti dar bus.

	 Iš tai sy ti dar bo ko rek tū rą dar kar tą prieš pa tei kiant ata skai tą. Re ko men duo ti na duo ti 
kam nors ki tam ją per skai ty ti. Vi sa tai leis ob jek ty viau pažvelg ti į at lik tą dar bą ir už tik-
rins ge res nę jo tu ri nio ko ky bę.

Bet ku riuo at ve ju stu den tas tu rė tų pri si min ti, kad bus ver ti na mas už at lik to dar bo ko ky bę, 
ku riai pri ski ria ma ir ra šy ti nė at ve jo ana li zės ata skai ta, ir priešin gai, ne tin ka mas, skur dus, ne tvar-
kin gas dar bas ga li pa teik ti kur kas dau giau in for ma ci jos apie jį kaip apie be si mo kan tį jį nei jis 
pats no rė tų. 

6.4.2. Darbo su atveju stadija 

Dar bas su at ve ju ne re tai iš dės ty to jo rei ka lau ja ne tik tam tik rų ži nių, ge bė ji mų, bet ir 
di de lių pa stan gų, ku rios pa dė tų už tik rin ti sklan dų dar bą su stu den tais. Ši da lis skir ta dar bo su 
at ve ju sta di jos de ta les nei ana li zei. Jo je ana li zuo ja ma at ve jo ana li zės gru pė je spe ci fi  ka, ap ta ria-
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mas dėstytojo ir studentų dalyvavimas, studentų aktyvinimo ypatumai, atliekama diskusijos ir 
jos organizavimo išsami analizė, detaliau pristatomi padedantys valdyti darbo su atveju procesą 
metodai: vaidmeniniai žaidimai, incidento, dalykinės korespondencijos analizės metodai, Balin-
to sesija ir kt.  

6.4.2.1. Atvejo diskusija: iššūkiai ir jų valdymas

Atvejo studijos paprastai vyksta mažesnėje ar didesnėje grupėje, tačiau kartais dėstytojai 
gali reikalauti, kad asmenys arba jų grupės pateiktų raštišką atvejo analizės ataskaitą ar pateiktų 
žodinius paaiškinimus dėl atvejo analizės užsiėmimo metu. Gana dažnai rašytinė atvejo analizė 
gali būti viena iš vidinio vertinimo proceso dalių. Kai reikalaujama analizės raštu, studentas turi 
pasirūpinti, kad ši analizė būtų struktūruota. Konkrečios tokios struktūros gairės galėtų būti pa-
teiktos dėstytojo. Ataskaita turi būti tvarkinga, be faktinių ir kalbos klaidų. Apskritai studentas 
turi laikytis bendrųjų reikalavimų, keliamų rašto darbams (The Case Study Method, 2010)78. 

Grupės diskusijai auditorijoje paprastai vadovauja dėstytojas. Studentai turėtų aktyviai da-
lyvauti diskusijoje ir pareikšti savo nuomonę. Kai kuriais atvejais dėstytojas gali užimti priešta-
raujančią, net provokuojančią poziciją, kad paskatintų studentus reaguoti. Diskusijos metu, kai 
vienas studentas pateikia savo požiūrį, kiti skatinami klausti ar pateikti argumentus / kontrargu-
mentus jau išsakytoms idėjomis. Dėstytojas paprastai skatina pateikti netradicinius požiūrius 
analizuojant problemą ir teikiant alternatyvas.

Atvejo analizės metu tarp pačių studentų bei tarp studentų ir dėstytojo vyksta pozityvi ir 
konstruktyvi diskusija. Tokia sąveika padeda ugdytis analitinius, bendravimo, tarpasmeninių 
santykių ir kt. svarbius šiandienos pasaulyje gebėjimus, įgūdžius ir asmenines savybes.

Klausimai, kuriuos dėstytojas užduoda diskusijos metu, gali būti tiek apie patį atvejį, tiek 
apie studentų pateiktą nuomonę. Jei studentas turi naujų įžvalgų diskutuojamais klausimais, jis 
skatinamas jomis pasidalyti su kitais. Studentų veikla atvejų diskusijose paprastai vertinama, 
tačiau vien dalyvavimo diskusijoje mastas niekada nėra vienintelis vertinimo kriterijus, nes yra 
ir daugiau svarbių kriterijų. Remiantis užsienio šalių patirtimi (Garvin79, Christensen80 ir kt.81), 
pateikaimos rekomendacijos dėstytojams, kaip galima efektyviau organizuoti darbą su atveju 
auditorijoje. 

Auditorijoje vykstančio užsiėmimo sklandumas. Išsamus pasiruošimas taikyti atvejo 
metodą auditorijoje gali nesutapti su laiku, skirtu realiai jo analizei auditorijoje. Mokymo plano 
realizavimas susijęs su iššūkiais ir galimybėmis, kurios apima bent dvi dimensijas. Viena vertus, 
užsiėmimo eiga suteikia laikinumo dimensiją įvykdymui, kadangi dėstytojas juda laike nuo iš-

78  The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <http://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18]. 
79 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
80  Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
81 The Case Study Method [interaktyvus]. (2010). Prieiga per internetą: <ttp://www.icmrindia.org/Ca-
se%20Study%20Method.htm> [žiūrėta 2010-09-18].   



6.
 A

KT
A 

M
ET

O
D

O
 T

A
IK

YM
A

S 
IR

 V
A

LD
YM

A
S

��

ankstinio pasiruošimo diskusijai prie jos pradžios per tam tikrą klausimų, klausymosi, atsakymų 
seką į perkėlimą ir galiausiai – į užsiėmimo pabaigą. Tuo pat metu atsiranda ir diskusijos valdy-
mo problema, kuri tarsi „įsibrauna“ į užsiėmimą ir apima laiko vadybą, studentų dalyvavimą ir 
skatinimą, auditorijos lentos naudojimą ir kt. 

Reikia nepamiršti, kad grupės susitikimams reikia numatyti laiką ir vietą. Prieš susitikimą 
visi komandos nariai turi būti susipažinę su atveju ir ateiti į susitikimą su savo pastabomis. Būti-
na įsitikinti, kad visi grupės nariai yra pasirengę ir nusiteikę diskusijai. Svarbu, kad grupė galėtų 
dirbti kaip komanda, nes problemos tarp komandos narių gali turėti neigiamą poveikį grupės 
darbo produktyvumui. 

Vadovavimas diskusijai. Vadovavimas diskusijai susijęs su nemažai iššūkių, kurie gali kilti 
visos diskusijos metu. Čia svarbūs tokie dalykai kaip: 

 Laiko planavimas. 
 Dalyvavimas. 
 Lentos panaudojimas.
 aktyvinimas.

  Laiko planavimas
Atvejo metodas, viena vertus, išlaiko pusiausvyrą tarp organizavimo ir vadybos, kita ver-

tus, yra lankstus bei jautrus. Patyręs atvejo dėstytojas kiekvienam grupės užsiėmimui dažniau-
sia parengia detalų mokymo(si) planą, kuriame numato struktūrą, seką, atskiriems diskusijos 
segmentams (dalims) suplanuoja laiką ir pan. Pateikiami tokie efektyvaus grupės pasiruošimo 
elementai82:

	 Mokymosi tikslai: 

1.  Kokie pagrindiniai 2–3 šios grupės mokymosi tikslai?

2.  Kokį vaidmenį šis atvejis vaidina visame modulyje, kurse?

3. Kokio poveikio tikimasi studentų žinių gilumui, vertinimo ir analitinių gebėjimų ugdy-
mui, lyderystės gėbėjimų ugdymui?

	 Mokymos galimybės ir iššūkiai: 

1.  Kokios temos yra susijusios, kokios galimos įtampos, potencialūs netikėtumai ar 
priešpriešos pačiame atvejyje? Kaip visa tai bus panaudota skatinant studentų dalyvavi-
mo diskusijoje ir debatuose aukštesnę kokybę?

2.  Kas duotame atvejyje konkrečiai auditorijai gali būti sunku ar kelti sumišimą? Kaip 
dėstytojas valdys šias problemas?

3.  Kokioje diskusijos vietoje gali kilti didžiausia rizika grupėje „išklysti iš kelio“? Kaip 
dėstytojas valdys šias rizikas, jeigu jų kils? 

4.  Kaip diskusijos grupėje bus susietos su pačių dalyvių tyrimine ir praktine patirtimi?

82 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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Grupės užsiėmimo dizainas 

	 Struktūra:

1.  Kokios problemos ar analizės dalys turi būti paliestos diskusijoje?

2.  Kaip ir kokiu nuoseklumu bus išdėstytos diskusijos dalys ir kiek laiko kiekvienai jų 
bus skirta? 

3.  Koks yra loginis pagrindas pereiti nuo vienos prie kitos diskusijos dalies?

4. Kaip lentos panaudojimas padės grupei ir palengvins jų mokymąsi?

	 Pradžia:

1.  Kokiu komentaru pradėsite diskusiją? Kodėl?

2.  Koks įžanginio klausimo loginis pagrindas?

3.  Kurį studentą išrinksite diskusijai pradėti? Kodėl?

4.  Kaip tikitės toliau, po įžangos, klostysis grupės diskusija?

	 Vadovavimas diskusijai:

1.  Kokie nukreipiamieji klausimai kiekvienoje dalyje motyvuos studentus apgalvoti jų 
pateiktas idėjas?

2.  Koks perėjimas bus naudojamas tarp atskirų diskusijos dalių?

3.  Kokius klausimus užduosite, siekdami įvesti į kiekvieną dalį, pradedant nuo įžanginės 
diskusijos?

4.  Kaip inkorporuosite studentų turimą patirtį į diskusiją? Ar yra grupėje ypatingų studen-
tų, kurie galėtų / negalėtų būti paskatinti įsitraukti į kai kurias diskusijos dalis?

5.  Kaip galima stimuliuoti studentus galvoti apie atvejį ir diskusiją pasibaigus užsiėmi-
mui, naudotis gauta informacija ir įspūdžiu kituose moduliuose, kursuose ir pan.?

	 Pabaiga:

1.  Kaip planuojate užbaigti grupės diskusiją? Kodėl? 

2.  Kokios gali būti rizikos pateikiant per didelį diskusijos užbaigimą? Per mažą?

Tačiau realiai vienos diskusijos dalys gali tęstis ilgiau ar trumpiau nei numatyta plane, stu-
dentų įsitraukimas į diskusiją taip pat gali vykti nenumatyta kryptimi. Natūrali atvejo diskusijos 
prigimtis gali sukurti įvairių iššūkių, kurie reikalaus atitinkamo vadovavimo diskusijos metu. 
Planuodami laiką tiems iššūkiams dėstytojai turėtų vengti kraštutinumų, t. y. „geležinės rankos“ 
ar visiškos laisvės („jokių ribų“) dalyviams. Diskusija, kuriai vadovaujama labai griežtai, gali 
atrodyti pernelyg sureikšminta arba menkavertė ir virsti muštru. Tokia diskusija yra kurstoma 
siekio bet kuriuo atveju įvykdyti mokymo(si) planą, o ne padėti studentui mokytis. Priešingai, 
nepagrįsta savieiga ir per didelė laisvė gali sukurti įspūdį, kad diskusija neturi krypties, jaučia-
mas studentų ieškojimų ribotumas, neadekvatus mokymosi tikslų pasiekimas. 
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Labiau patyrę dėstytojai taiko tarpinę strategiją: vietoje kiekvienos diskusijos dalies deta-
lios vadybos, jie pasirenka 2–3 momentus, kurie yra kertiniai taškai vedant diskusiją. Jei pasi-
rinktas taškas (momentas) pasiekiamas anksčiau nei planuota, likusį (sutaupytą) laiką jie gali 
skirti gilesnei kitų diskusijos segmentų analizei arba pasiūlyti papildomą temą. Jei diskusija 
vyksta lėčiau nei tikėtasi, jie gali pagreitinti klausinėjimo, klausymosi, atsakinėjimo procedūras, 
kad laiku pasiektų numatytų mokymosi tikslų. Toks lankstumas nepaneigia planavimo naudingu-
mo, tik dar labiau pagrindžia planavimo poreikį. Todėl realų laiką galima pasirinkti kiekvienu 
momentu čia ir dabar, diskusijos metu. 

Atliekant šią svarbią laiko planavimo procedūrą, gali būti naudingi ir detalesni siūly-
mai, kaip kokybiškai tai padaryti. Harvardo verslo mokyklos profesoriai Garvin ir Chistensen 
(2010)83 siūlo užsiėmimo laiką planuoti taip: 20 min., 15 min., 15 min. ir 15 min. Įvadinė dis-
kusija, jų teigimu, trunka labai ilgai – net iki 30 min. Galima teigti, kad jos metu studentai tarsi 
„apšyla“. Tai ypač reikalinga, jei dėstytojas ir studentai nepakankamai gerai pažįsta vieni kitus 
arba atvejo analizės metodas jiems yra naujas. Tačiau, nors ir detaliai numačius laiką, dėstytojas 
turi būti pasiruošęs jį koreguoti realioje praktikoje, nes, net ir kruopščiai prieš diskusiją suplana-
vus laiką, yra aišku, kad realus diskusijos laikas iš tikro keisis. Kartais pirmajai diskusijos daliai 
numatytos 20 min. realioje diskusijoje peržengia 25 ar 30 min. ribas, o kartais studentai gali 
norėti per daug greitai baigti diskusiją. Tačiau visa tai paaiškėja tik pačios diskusijos metu. Dėl 
šių priežasčių siūloma išsikelti tokius klausius: kiek toli mes jau nuėjome? Ar esame pasiruošę 
pereiti prie kitos diskusijų dalies? Jei taip, gal kas nors galėtų būti praleista? ir pan. Po to jau 
galima pereiti prie antrosios diskusijos dalies, kuri gali trukti 15, o gal ir 10 min. Aišku, jei dės-
tytojas pastebi, kad antrajai diskusijos daliai reikės 15 min., jis numato, kad trečiajai daliai liks 
tik 10 min. Tokiu būdu visos diskusijos metu realus diskusijos laikas yra valdomas, nepaisant, 
kad prieš diskusiją laikas buvo suplanuotas. 

Taigi laiko planavimas gali būti sudėtingas, o kartais net neįveikiamas procesas. Dėstyto-
jui, numačiusiam 4, 5, 6, 7 diskusijos dalis, gali būti sunku visa tai suvaldyti. Dėl šios priežasties 
siūloma rinktis tik dvi, daugiausia – tris dalis diskusijai. 

  Dalyvavimas
Grupės studentai ir dėstytojai diskusijoje yra kūrėjai ir bendradarbiai. Studentų indėlis į 

grupės diskusiją ir jos sėkmę gali būti labai didelis, taip pat ne tik kolektyvinis, bet ir individu-
alus. Kartu nemažai gali būti prisidėta ir prie galutinio kurso įvertinimo (pvz., Harvardo verslo 
mokykloje vertinimas už dalyvavimą atvejo diskusijoje gali sudaryti net 50 proc. viso kurso 
įvertinimo). Grupės diskusijos metu atvejo dėstytojai vadovauja remdamiesi dviem aspektais: 

	 kas yra kviečiamas pasisakyti; 

	 kaip studentai veikia vienas kitą klausinėdami, klausydami, atsakinėdami.

Vadovaudamas studentų dalyvavimui atvejo diskusijoje per užsiėmimą, dėstytojas turi su-
kurti mokymosi aplinką, kuri būtų garbinga, saugi, bet kartu ir skatinanti bei teikianti iššūkius. 
Kaip teigia A. P. Panfilova (2006)84, pageidautina, kad dalyvių grupės būtų ne per didelės, nes 
83 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-practi-
ce/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
84 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 
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kuo didesnė grupė, tuo gremėzdiškesnės ir menkiau koordinuotos pratybos. Siekint optimalių 
AKTA metodo taikymo rezultatų, tikslinga apriboti grupės veikloje dalyvaujančių žmonių skai-
čių nuo 5 iki 7. Jei grupė didesnė, ją būtina padalyti į kelias mažesnes grupeles, kurių kiekviena 
analizuos vieną problemos aspektą. Galima įvesti ir varžymosi tarp grupių elementą, pasiūlant 
kiekvienai grupių pabandyti problemą išspręsti greičiau nei kitos. 

Grupėje svarstymas vyksta po pažinties su situacijų medžiaga. Kiekviena grupė išnagrinė-
ja savąją analizės ar sprendimo versiją, po to vyksta tarpgrupinė diskusija. Svarstant situaciją, 
galima pasinaudoti iš anksto atlikta situacijos sprendimo recenzija ar viešu priimto sprendimo 
gynimu, taip pat kitomis emocinės įtampos, aktyvumo auditorijoje palaikymo technologijomis. 
Galutines apibendrinamąsias išvadas ar rezultatus pateikia dėstytojas. 

Kūrybiškesni studentai pirmenybę teikia tokių situacijų svarstymui, kurios reikalauja ar 
bent jau suponuoja savyje galimų sprendimų alternatyvas, vertinant atvejį įvairiais aspektais: 
valdymo, psichologijos, etikos ir t. t. Taip pat aktyviai priimamos tos situacijos, kurių sprendi-
mų pagrindimui reikia tam tikrų skaičiavimų, klasifikacijos pagal tam tikrus parametrus, norma-
tyvinių dokumentų analizės. Jeigu situacija nesugalvota, o itin artima konkrečios realios prak-
tinės veiklos situacijai, tokių organizacijų veiklai artima tikslinė grupė demonstruoja aukštą 
motyvaciją mokytis. 

Atvejo diskusijos metu patyrę dėstytojai dažnai remiasi daugybe principų, siekdami nu-
spręsti, kurį studentą kviesti (arba vengia selekcionavimo) bet kuriuo diskusijos metu. Dėsty-
tojai gali pasirinkti studentą, siekdami padėti išryškinti sudėtingą konceptualią idėją, ar priešin-
gai, – išrinkti studentą su gana menku teoriniu pasirengimu, kad pradėtų diskusiją. Dėstytojai 
taip pat ieško pasyviau dalyvaujančių studentų, stebi juos diskusijos metu ir taiko jiems vadina-
muosius „šaltus“, t. y. tiesioginius kvietimus. Kūno kalba taip pat suteikia naudingos informa-
cijos: dėstytojas gali pakviesti studentą, kuris susijaudina ar pasimeta, išgirdęs bet kokį komen-
tarą, ką tik pateiktą diskusijoje, vietoje to studento, kuris nuolat noriai dalyvauja diskusijose. 
Dėstytojas turi sekti, kad jo kvietimai nediskriminuotų jokios demografinės ar kitos grupės bei 
atskirų studentų. 

Kaip jau minėta, kviesdamas studentus dėstytojas tuo pat metu turi kurti iššūkius ir teikti 
paramą. Dėstytojo klausimai ir atsakymai studentams, balso tonas, kūno kalba gali turėti galingą 
įtaką, kiek jie saugiai jaustųsi šioje aplinkoje. Patyręs dėstytojas gali keisti, varijuoti šiose są-
veikose su atskirais studentais, priklausomai nuo dalyvių pasirengimo, jų dalyvavimo patirties, 
kalbėjimo auditorijoje komforto lygio ir pan. Tai, žinoma, nereiškia, kad dėstytojai gali ar turi 
sumažinti reikalavimus ar standartus ir pataikauti silpnybėms, bet, priešingai, aukšti lūkesčiai 
visiems studentams yra vienintelė pagarbos atvejo metodo taikymo metu forma. 

  Lentos panaudojimas

Tarp atvejo dėstytojų egzistuoja nuomonių įvairovė, kaip darbo auditorijoje metu galima 
panaudoti lentą. Ši nuomonė diferencijuojasi nuo minimalistinio pagrindinių diskusijos akcentų 
užrašymo iki maksimalaus didesnio skaičiaus lentų užpildymo įvairiomis idėjoms, pateiktoms 
visos diskusijos metu, užrašyti. Dėstytojai dažnai naudoja viršutinę lentos dalį kaip priemonę 
diskusijos eigai ir struktūrai sustiprinti bei paramai teikti. Jie taip pat naudoja lentą, siekdami 
patvirtinti studentų komentarus ir išryškinti, susumuoti ar sujungti diskusijos metu pateiktas 
idėjas, naudodami ir grafinius ženklus (pabraukimą, apvedžiojimą, rodykles ir kitas linijas tarp 
žodžių ir frazių). Kai kurie dėstytojai naudoja lentą ir išankstinei informacijai pateikti. Šia in-
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formacija gali būti esminiai, kertiniai atvejo faktai, lentelės kokybinei analizei, schemos dienos 
darbui apibendrinti. Lenta dažniausia reikalinga, kai atskiras dalis norima sujungti į visumą. 
Lentos naudojimas padeda parodyti studentams, kad jų argumentai yra išgirsti. Dėstytojui reikia 
šiuos argumentus priimti ir juos paviešinti. 

Sunkumų gali kilti, kai siekiama parodyti atskirų diskusijos dalių ryšius. Diskusijos metu 
dėstytojas nuolat eina prie lentos ir rašo, apibraukia, spalvina, piešia rodykles ir pan., turėdamas 
tikslą parodyti, kad kalba apie tuos pačius dalykus arba kad jie iš esmės skiriasi. 

Lentos panaudojimas auditorijoje prasmingai ir struktūruotai, nelėtinant diskusijos tempo 
ar darbo grupių tarpasmeninės dinamikos, reikalauja praktikos ir planavimo. Šių pastangų nau-
da pasireikšia tuomet, kai lenta gali padėti dėstytojui vadovauti diskusijai neįkyriu, bet efekty-
viu būdu. Be to, gerai (kokybiškai) panaudotos ir tarpusavyje susietos lentos gali padėti studen-
tams susikurti nuoseklų užsiėmimų auditorijoje visumos vaizdą ir išlaikyti jį iki atvejo analizės 
pabaigos. 

Tai gali atrodyti neįtikėtina, bet daugelis patyrusių atvejo dėstytojų labai rūpestingai ir iš 
anksto planuoja, kaip panaudos lentą per užsiėmimą. Tokiu būdu jie siekia iš anksto apgalvoti 
kiekvieną svarbią dalį, numatyti, kaip ir kur lentoje užsiėmimo metu turi būti pademonstruoti 
svarbiausi diskusijos elementai. Toks pasiruošimas leidžia jiems tuo pačiu metu būti ir organi-
zuotais, ir spontaniškais. Lentos panaudojimas – tai lyg apibendrinimo pradžia, grupės diskusi-
jos pusiaukelė ir pan., nes tai leidžia nepalikti visko pabaigai.

  Aktyvinimas

Visų analizuojamų veiklų taikymo auditorijoje tikslas – kuo didesnis studentų įtraukimas į 
diskusiją ir atvejo analizę.

Išoriškai gali atrodyti, kad studentų įtraukimas į atvejo diskusiją yra svarbiausias dėstytojo 
stiliaus požymis, bet charizmatiškai asmenybei nereikia gebėjimo, kuris užtikrintų nuolat įtrau-
kiančią mokymosi aplinką. Daugelis atvejo dėstytojų naudoja įžanginį žodį, kad nuteiktų, įtrauk-
tų grupę į diskusiją nuo pat pirmo užsiėmimo momento. Dėstytojo parinkti klausimai taip pat 
gali būti labai reikšmingi grupės įtraukimui į diskusiją. Klausimai, kurie kviečia priimti sprendi-
mus, įvertinti, diagnozuoti yra labiau įtraukiantys nei tie, kurie prašo, fokusuojasi į atvejo faktus 
ar padeda susidaryti bendrą įspūdį. Provokuojančių klausimų, kaip ir „šalto“, t. y. tiesioginio 
studentų kvietimo pasisakyti naudojimas diskusijos metu taip pat didina studentų įsitraukimą į 
ją. Dėstytojas gali naudoti balso intonacijas, akių kontaktą, pajuokauti, judėti auditorijoje ir kt. 

Svarbu pripažinti, kad išorinis aktyvumas nėra vienintelė didesnio studentų įsitraukimo į 
atvejo analizę priemonė ar išraiška. Įsitraukimas gali būti pasiektas ir liekant išoriškai pasyviu, 
giliai mąstant ar net absoliučioje tyloje, kai tuo metu refleksijos skatina gilesnį mokymąsi, kuris 
vėliau galės būti pasiektas karštuose debatuose. 

Tinkamo klimato sukūrimas. Diskusijų taikymo mokymosi proceso metodikose daug 
dėmesio skiriama, kaip sukurti tinkamą klimatą, pasirinkti tinkamą toną, t. y. paremti studentus 
ir užtikrinti aktyvesnį jų dalyvavimą. Šiuos dalykus dėstytojas turi vertinti ne iš savo, o iš stu-
dento pozicijų. Dalyvauti tokioje diskusijoje studentui gali būti baugu. Tai aiškinama tuo, kad 
iš pradžių (ypač naujai susiformavusiose grupėse) tu esi tai, ką tu kalbi, t. y. jei žmonės tavęs 
nepažįsta kitokioje aplinkoje, jie apie tave sprendžia tik iš to, ką tu kalbi grupės diskusijos metu. 
Todėl labai svarbu sukurti tokį klimatą, kad studentai jaustų empatiją, paramą tam, ką jie sako. 
Jei studentas kalba teisingai, jis turi gauti dėstytojo pritarimą, bet tas pritarimas turi skatinti kal-
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bėti, dalyvauti toliau. Pavyzdžiui: Tomai, ar gali dar ką nors pasakyti? Ar gali pasakyti truputį 
daugiau? Marija, gal gali tai truputį praplėsti? Tokia parama skatina studentus pratęsti mintį ir 
kartu jaustis gerai, ypač kada jie kalba tinkamai, teisingai, nes tai labai įtraukia studentus. Svar-
bu, kad studentai ir pasibaigus diskusijai grupėje apie atvejį, jo tuoj pat nepamirštų. Todėl po 
diskusijos auditorijoje verta pasidžiaugti gerai atliktu darbu, bendradarbiavimu ir pan. 

Balsavimo naudojimas siekiant įtraukti grupę į diskusiją85. Pirmiausia dėstytojas turi 
paklausti savęs, kodėl jis nori balsuoti, kokiu tikslu organizuos tą balsavimą. Remiantis dauge-
liu tyrimų, įrodyta, kad žmonės labiau priima jiems deleguojamą poziciją, jeigu jie yra pastipri-
nami gavus visuomenės pritarimą. Balsavimas kaip tik ir yra visuomenės pritarimas. Siūloma 
pakelti rankas, jei manoma, jog idėja yra gera. Siūloma pakelti rankas, jei manoma, jog idėja yra 
bloga. Toks viešas rankų pakėlimas yra labai vizualus. Tai labai svarbu, nes žmonės ne visada 
nori kalbėti, bet sutinka vizualiai pareikšti savo nuomonę. Balsavimas sukuria savininkiškumo 
jausmą, keičia diskusijos tempą, dažnai išprovokuoja debatus – visa tai skatina studentą labiau 
įsitraukti į atvejo diskusiją emociniu lygmeniu.

Kaip antrąją balsavimo pasirinkimo priežastį galima įvardyti suteikiamą leidimą. Pa-
vyzdžiui: Jūs pakėlėte rankas. Dabar aš turiu leidimą, kurio neturėjau anksčiau (prieš balsavi
mą), ir mes galime pasikalbėti apie tai, kodėl Jūs balsavote būtent taip. 

Trečioji priežastis: tai iš dalies naudinga diskusiją vedančiam dėstytojui, nes suteikia „svo-
rį“ dviem ar trims skirtingiems požiūriams. Pavyzdžiui, prieš balsavimą mes nežinojome, kokio-
mis proporcijomis pasiskirstys nuomonės: 50  ir 50 proc.? 90 ir 10 proc.? 10 ir 90 proc.? Mes 
paprasčiausia to nežinome iki balsavimo, t. y. tol, kol nepamatome pakeltų rankų. Tai svarbu, 
nes nuo to priklauso tolesnė diskusijos / debatų sėkmė. Jei nuomonė pasiskirsto proporcingai 
(50 ir 50 proc.), tuomet diskutuoti bus lengva. Jei nuomonės pasiskirsto 90 ir 10 proc., dėstyto-
jui reikės suteikti pagalbą tai studentų daliai, kuri sudaro 10 proc. Tokios paramos reikia, kad 
būtų pastiprinti šios studentų dalies argumentai ir kad jie nesijaustų visiškai „išbalsuoti“. 

Užtikrinti tikrai gerą diskusiją šiuo atveju galima, jei bus laikomasi taisyklės, jog jeigu jau 
kartą balsuota, reikia įsitikinkti ir siekti, kad nebūtų per daug vienos pusės atsakymų ir komenta-
rų. Pavyzdžiui, jeigu vienoje eilėje yra 5 žmonės, kurie sako „Taip“, bus labai sunku (nelengva) 
toje eilėje rasti sakančius „Ne“. Bet jei vienas sako „Taip“ ir vienas sako „Ne“, jau turime skirtin-
gas nuomones. Kiekviena pusė gali pateikti argumentų, todėl reikia jiems leisti pasisakyti. 

Kartais balsuoti galima užsiėmimo pradžioje. Tada sužinoma žmonių pozicija ir stimuliuo-
jama diskusija. Kartais galima balsuoti pačioje pabaigoje siekiant padaryti išvadas, tiksliai įvar-
dyti tai, kas įvyko. Kartais balsuojama diskusijos viduryje. Tada jau susipažinta su kontekstu, 
yra aptarti atitinkami vaidmenys ir jų kaita, pozicijų kaita ir kiti procesai. Tai perkelia diskusiją 
į aukštesnį lygmenį. 

85 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practic [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-practi-
ce/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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6.4.2.2. Atvejo diskusijos išdėstymas laike ir erdvėje

Atvejo diskusija turi tam tikrą charakteringą išdėstymą laike ir erdvėje. Šiai sekai būdingos 
tokios dalys:

	 Atvykimas į užsiėmimą.
	 Pradžia.
	 Klausinėjimas, klausymasis ir atsakinėjimas.
	 Perėjimas nuo vieno prie kito diskusijos etapo. 
	 Pabaiga.

  Atvykimas į užsiėmimą

Atvejo diskusija nėra tik intelektinis pratimas. Ji kartu yra labai emociškai įtraukianti, tar-
pasmeninius kontaktus bei bendravimą sukurianti veikla, kuri reikalauja pasitikėjimo ir bendra-
darbiavimo ir iš dėstytojo, ir iš studentų. Siekdamas plėtoti ir stiprinti efektyvią atvejo moky-
mosi aplinką, dėstytojas prieš kiekvieną užsiėmimą turi ateiti į auditoriją mažiausiai 10 min. 
anksčiau nei planuojamas užsiėmimas. Tai padės dėstytojui pereiti nuo atvejo diskusijos plana-
vimo stadijos prie jos vykdymo, sustiprins jo ryšius su studentais, taip pat užteks laiko paruošti 
fizinę auditorijos aplinką ir kt. Anksčiau atvykęs į auditoriją dėstytojas galės psichologiškai ir 
emociškai pereiti nuo mokymo plano („To, ką aš ketinu daryti“) ir rūpinimosi mokymo veikla 
(„Kaip gerai aš ketinu tai daryti?“) bei labiau įsitraukti ir būti susijusiu su kolektyvine grupės 
energija. Papildomas laikas taip pat sustiprina ryšius su studentais. Taip dėstytojas parodo stu-
dentams, kad iš tiesų rūpinasi jais kaip individualybėmis, asmenybėmis, o ne tik kaip statisti-
niais vienetais grupėje. Neformalūs pokalbiai su dalyviais padeda dėstytojui geriau juos pažinti 
ir suteikia galimybę pajusti, ką jie jaučia ir galvoja konkrečią dieną. 

Anksčiau atvykus į užsiėmimą, galima sutvarkyti ir fizinę aplinką: pasiruošti lapelių pa-
staboms ar atsakymų užuominų, peržiūrėti vaizdo medžiagą ar kitas priemones, patikrinti au-
ditorijos įrangą, pasiruošti vieną ar kelias lentas su atitinkama informacija ir pan. Tam reikia 
pasiruošti iš anksto. Pakankamas laikas, skirtas šioms veikloms, gali padėti dėstytojui išvengti 
nesėkmių užsiėmimo pradžioje arba trukdžių jo eigoje.

  Pradžia

Atvejo metodo užsiėmimo pradžia gali turėti didžiulę įtaką viso užsiėmimo sėkmei. Sėk-
mingam pristatymui būtinas geras pasirengimas. Jeigu atvejis buvo tiriamas ir analizuojamas 
atidžiai, pristatymo turinys neturėtų sukelti jokių problemų. Tačiau pristatymas yra daugiau 
nei turinys. Pristatant atvejus, turinį, kiek įmanoma, tai reikia padalyti tolygiai, kad kiekvienas 
komandos / grupės narys turėtų galimybę kalbėti atvejo diskusijos metu. Svarbu naudoti vizuali-
nes priemones, pvz., skaidres, multimediją, reklamą, spaudinių iškarpas ir kt. Atvejo pristatymą 
ir analizę reikia pateikti trumpai ir aiškiai, laikykis dėstytojo nustatyto laiko. Studentai turi būti 
pasirengę ir dalykiškai, ir emociškai dalyvauti grupės diskusijoje. Darbo su atveju auditorijoje 
pradžia apima tris atskirus, bet tarpusavyje susijusius elementus: 

Dėstytojo įžanginį žodį, kuris padeda įvesti grupę į atvejo analizės kontekstą, išgryninti 
ir išsiaiškinti diskusijos dalyvių lūkesčius, sustiprinti jų įsitraukimą ir pan. Kartais dėstytojas 
tenkinasi minimalia įžanga (tiesiog pasisveikina arba pateikia tiesmuką klausimą kuriam nors 
studentui, pvz.: Mantai, ką daro pagrindinis atvejo veikėjas?). Ši prieiga gali suponuoti labai 
daug pradinės energijos, nes studentai tokiu kritiniu klausimu staiga nukreipiami į vertinimą ir 
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diskusiją. Tačiau kai kuriuos studentus tai gali ir dezorientuoti, dezorganizuoti, nes jiems gali 
likti neaiškūs platesni grupės diskusijos tikslai. Kiti dėstytojai prioritetą teikia platesniam įva-
dui. Jie gali pateikti atvejį viso studijų dalyko / modulio kontekste, parodyti atitinkamos temos 
svarbą ir reikšmę čia ir dabar, pateikti užsiėmimo darbotvarkę ir atskleisti atvejo situacijos ele-
mentus kaip preliudiją įžanginiams klausimams. Ši prieiga sudaro puikų „inkarą“ diskusijai, bet 
gali kartais ir sumažinti grupės energiją bei užsidegimą. Optimali dėstytojo įžangos konkrečios 
grupės užsiėmime trukmė ir apimtis gali varijuoti priklausomai nuo paties atvejo, temos, daly-
vių, dėstytojo darbo stiliaus, laiko, skirto užsiėmimui, ir pan. 

	 Įžanginiai klausimai diskusijos pradžiai yra kelio pradžia pradėti grupės diskusiją. Patyręs 
dėstytojas linkęs pradėti nuo į sprendimą orientuoto ar vertinamojo klausimo, siekdamas 
sumažinti įtampą analizuojant atvejį, kad studentai būtų atviresni ir draugiški diskusijos 
dalyviai nuo pat užsiėmimo pradžios. Tačiau mažiau patyrusiems dėstytojams, pradedant or-
ganizuoti atvejo analizę nuo sprendimo, gali būti sunkiau suvaldyti grupę. Jie linkę pradėti 
nuo aprašomojo pobūdžio klausimų: kokia yra situacija? Kokių problemų kyla atvejyje? Ko
kios problemos išryškėja atvejyje? Tokie klausimai padeda plėtoti linijinę diskusiją. Tačiau 
tai gali būti rizikinga su grupe, kuri yra neįsitraukusi į atvejo faktus. Pasirenkant įžanginius 
klausimus taip pat svarbus jų ryšys su kitais užduoties klausimais. Kai kurie dėstytojai tie-
siogiai susieja įžanginius ir pačios užduoties klausimus, tuo tarpu kiti linkę palikti tam tikrą 
netikėtumo, nenuspėjamumo elementą pirmajame klausime. 

	 Studento įžanginis žodis kyla iš pradinio klausimo, kurį pateikė dėstytojas. Dažnai dėsty-
tojas jau prieš atvejo analizę auditorijoje būna numatęs, kuris studentas kalbės pirmasis. 
Dėstytojas gali naudoti vadinamuosius „šaltus“ ir „šiltus“ kvietimus. Galima leisti pradėti 
diskusiją ir savanoriui. Tačiau „šaltų“ / „šiltų“ kvietimų naudojimas užtikrina kokybiškesnį 
ir rūpestingesnį pasiruošimą diskusijai ir didesnį įsitraukimą, kai reikia atsakinėti auditorijo-
je prieš savo bendramokslius. Studentų įžanginis žodis, susijęs ir su kitais klausimus, galėtų 
tęstis 5–10 min., priklausomai nuo studentų pasirengimo ir poreikio. 

  Klausinėjimas, klausymasis ir atsakymai (reagavimas) kaip mokymosi technologijos

Diskusijomis grįsto mokymosi esmė – 3 pagrindiniai gebėjimai:

	 Klausinėjimas. Kaip diskusijos vedėjas dėstytojas dažniausiai pateikia įvairių klausimų, 
kurie gali būti įvairių formų: atviri, labai struktūruoti, nukreipti į tam tikrą problemą, pa-
teikti raštu, reikalaujantys vieno studento atsakymą susieti su kito ir pan. Dėstytojui kaip 
diskusijos vedėjui paprasčiausia reikia turėti prieš akis visus klausimus norint efektyviai 
diskutuoti.

	 Klausymasis. Dėstytojas atvejo analizės metu turi klausytis įdėmiau nei tradicinėje paskai-
toje. Jei paskaitoje klausymasis užima tik mažą paskaitos dalį, tai atvejo analizės metu tai 
vyksta nuolat. Kas buvo praleista? Kas su kuo nesutinka? Kur yra emocinis turinio stipru
mas ir kaip galima toliau konstruoti studentų pasisakymus, remiantis juo? – tai esminiai 
klausimai, į kuriuos klausydamasis dėstytojas turi atsakyti. 

	 Reagavimas. Reaguoti galima įvairiai: nuo paprasčiausio „Taip“ ir „Ne“ iki stiprių kriti-
nių komentarų ar stipraus pateiktų argumentų patvirtinimo. Kartais geriausia reakcija yra 
tylėjimas. Galima naudoti įvairius paaiškinimus, gestus. Viskas, ką dėstytojas turi pada-
ryti – įtraukti studentus į diskusiją, o tai dažnai įmanoma naudojant efektyvų reagavimo 
būdą. 

Akivaizdu, kad kiekvienas šių gebėjimų yra svarbus ir atskirai, ir bendraujant su kitais: po-
tencialus kokybiško klausimo poveikis yra visiškai realizuojamas tik tuo atveju, jei jis susijęs su 
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aktyviu klausymusi, kuris yra svarbi prielaida kokybiškam atsakymui, kai tuo tarpu pastarasis 
tampa reikšmingu tolesniems klausimams. Šis ciklas yra nuolatinis visos diskusijos metu. 

Klausinėjimas. Svarbiausių klausimų charakteristikų žinojimas ir taikymas iš tikro gali 
labai padidinti ne tik paties klausimo pateikimo, bet ir visos diskusijos efektyvumą. Akcentuoja-
mos tokios klausimų charakteristikos: 

	 Svarbu suvokti, kad pirmasis diskusijos klausimas skirtas dviem tikslams pasiekti: tai klau-
simas, į kurį norite gauti atsakymą, bet kartu jis yra instrukcija. Pavyzdžiui, kartais galima 
paprašyti studentų: Kol kas nediskutuokite apie X, Y ir Z, nes studentai neretai supainioja 
problemas. Savo atsakymuose jie dažnai siekia apimti iš karto keletą problemų, todėl pra-
randamas vienos problemos analizės gylis. Pateikiant klausimą galima paprasčiausia nuro-
dyti, į ką atkreipti dėmesį, nuo kokios informacijos reikia tuo momentu atsiriboti ir pan. 

	 Reikia pripažinti, kad dėstytojo pasirinkimas, ar naudoti atvirus, ar sąlyginai uždarus klausi-
mus, reikšmingas. Atviri klausimai yra labai platūs, nenuspėjami, sudarantys daug galimy-
bių studentams varijuoti ieškant atsakymų. Pavyzdžiui: kas naujo mokymosi paradigmoje 
taikant tradicinius ir šiuolaikinius mokymo(si) metodus? Tai itin platus klausimas, todėl ir 
atsakymų gali būti nė vienas. Uždari klausimai yra labiau fokusuoti į vieną ar kitą proble-
mą, bet turi ribotą atsakymų skaičių. Apskritai aišku, kad ir uždari, ir atviri klausimai turi 
savo vietą atvejo analizės metu. Dažniausia siūloma pradėti nuo atviresnių ir baigti uždares-
niais klausimais. 

	 Šios rūšies klausimus nelengva naudoti, nes jie susiję su tam tikra rizika. Galima klausimą 
personalizuoti, t. y. įvardyti konkretų asmenį, kuris turėtų atsakyti į klausimą (pvz., Tomai, 
ar tu sutinki su Maryte?). Tai sustiprina, „įkaitina“ diskusiją. Pateikdami abstraktesnį klau-
simą (Kokiomis pagrindinėmis temomis mes kalbėjome?), įtampą galime sumažinti. Taigi 
dėstytojas turi puikų pasirinkimą: kai norisi, kad diskusija būtų intensyvesnė, reikia perso-
nalizuoti, kai norisi įtampą sumažinti, galima pateikti abstraktesnius klausimus. 

Bendrieji reikalavimai klausimams. apskritai klausimams grupės diskusijoje skiriamas 
ypatingas dėmesys, o įgūdis pateikiant klausimus yra vienas skiriamųjų atvejo metodo bruožų. 
Klausimų pateikimo meno svarbumą taip įvardijo Harvardo verslo mokyklos Mokymo ir moky-
mosi centro vadovas C. R. Christensen (2010): „Menas užduoti teisingus klausimus tinkamiems 
studentams tinkamu laiku – vienintelis teisingas kelias“86. „Teisingi“ klausimai savyje suponuo-
ja mokymosi ir atradimo galimybes, studentų intereso sužadinimą, produktyvią dinamišką dis-
kusiją. 

Klausimai negali būti atsieti vienas nuo kito, jie turi sudaryti pagrindinę triadą tarp klau-
sinėjimo, klausymosi ir atsakinėjimo (reagavimo). Klausimo pateikimas reikalauja aktyvaus 
klausymosi ir prasmingų atsakymų, kurie gali būti kaip kiti klausimai arba minties tąsa. Geri 
klausimai yra tokie, kuriuose įvertintas auditorijos specifiškumas (Kokie yra studento poreikiai, 
interesai, gebėjimai?), edukaciniai grupės tikslai (Kokie yra esminiai mokymosi tikslai? Kodėl 
studentams turėtų tai rūpėti?), turinys ir užsiėmimo planas (Kokie atvejo bruožai yra reikšmin
gi, netikėti, keliantys sumišimą ir pan.? Kaip medžiaga susijusi tarpusavyje?). ar klausimai 
skatina analizę, debatus, padeda parengti veiklos reko mendacijas? Klausimai yra efektyvesni, 
kai jie atitinka specifinį grupės turinį ir padeda studentams individualiai ir kartu eiti atradimų ir 
mokymosi link. 
86 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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Klausinėjimo patirtį turintis atvejo dėstytojas naudoja įvairaus tipo klausimus skirtinguose 
grupės diskusijos etapuose ir taip veda studentus atradimų ir mokymosi link. Dėstytojas gali 
paruošti kai kuriuos klausimus iš anksto, pvz., klausimus, kuriais numatoma pradėti kiekvieną 
diskusijos dalį arba išskirti atvejo analizėje esmę. Kiti klausimai, formuluojami pačioje diskusi-
joje, daugiau remiasi tuo, ką studentai išsako auditorijoje. 

Remiantis Harvardo verslo mokyklos87 patirtimi, galima pateikti efektyvaus klausinėjimo 
klausimų pavyzdžių kiekviename iš keturių pagrindinių diskusijos etapų: diskusijos pradžioje, 
diskusijos eigoje, pereinant nuo vieno prie kito elemento ir valdant nenumatytus momentus, kai 
diskusijai kyla pavojus. 

 Pradedant diskusiją

Studentų požiūris nukreipiamas į atvejo veiklos lauką, prašant įvertinti, diagnozuoti, reko-
menduoti. Tokie klausimai yra efektyvesni, stimuliuoja mokymąsi, priešingai nei aprašomieji 
klausimai, pvz.: kokia yra situacija? Kokia yra problema?

	 Vertinimas. Kiek rimta yra situacija? Kiek sėkmingas yra šis atvejis? Kiek patrauklios 
yra galimybės, pateiktos atvejyje? Kas čia yra akivaizdžiausia?

	 Diagnostika. Kokia yra svarbiausia problema / iššūkis, su kuriuo susiduria atvejo veikė
jas? Kas yra atsakingas / kaltas dėl problemos, pateiktos atvejyje? Kodėl atvejo veikėjas 
veikė taip puikiai / netinkamai? Kas šiame atvejyje neleido nurimti? Kas kelia didžiau
sią rūpestį?

	 Rekomendacijos / veikimas. Kuri atvejyje pateikta galimybė atrodo priimtina? Ką gali
te rekomenduoti atvejo veikėjui? Koks būtų Jūsų veikimo planas?

 Eigos klausimai

Atsakant į studentų komentarus, skatinant pažvelgti giliau, išplečiant diskusiją, įtraukiant 
į ją daugiau dalyvių, prašant apibendrinti, reflektuoti, sintetinti, t. y. sukurti sąsajas tarp idėjų, 
faktų ir pan. Dėstytojai turi žinoti, kad tokie klausimai būtini vedant diskusiją ir skatinant studen-
tus, tačiau pernelyg didelė intervencija gali reikšti pačios studijų idėjos pasikeitimą, t. y. vietoje 
orientacijos į studentą ji nukreipiama į dėstytoją, virsta paprastu užsiėmimu klausimų–atsakymų 
forma. 

	 Gilesnės analizės skatinimui (Gilesnė analizė gali būti pasiekta taikant bendruosius, 
paieškos, prielaidų, sąlygų ir pan. klausimus.):

 Bendrieji klausimai: Kodėl? Gal galite pasakyti truputį daugiau apie tai? Gal galite 
parodyti ir mums Jūsų minties kelią, paaiškinti Jūsų logiką? Kuo remdamiesi Jūs padarė
te šią išvadą? Kuo remdamiesi Jūs taip įvertinote? Kodėl reikėtų tai palaikyti? Kaip Jūs 
interpretuojate šią informaciją / duomenis ir kt.? Kodėl tai svarbu? Kokia prasmė? 

 Prielaidos ir sąlygos: Kokius indikatorius / matus / kriterijus naudojote siekdami pagrįs
ti analizę? Ką Jūs įgyjate atsižveldami į tai? Ar Jūs turite kokių nors interesų, rūpesčių? 
Į ką jie gali būti nukreipti? Jei mes pasirenkame X vietoje Y, ar tai keičia Jūsų išvadą / 
rekomendacijas? Kas galėtų pakeisti Jūsų išvadas / rekomendacijas? Koks rezultatas 
neišvengiamas? Ar galima to išvengti? Atvejo veikėjui tiesiog pasisekė? Ar tai dera su 
kito studento prieš tai išsakyta nuomone? Kaip tai dera su tuo, apie ką mes jau diskuta
vome, kokias išvadas padarėme buvusiuose užsiėmimuose? 

87 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 



6.
 A

KT
A 

M
ET

O
D

O
 T

A
IK

YM
A

S 
IR

 V
A

LD
YM

A
S

��

	 Praplėsti diskusiją įtraukiant daugiau dalyvių. Nors dėstytojas tiesiog gali pakviesti 
kitus studentus atsakinėti, komentuoti atvejį, tačiau naudingiau tęsti, „pinti“ pradėtą disku-
siją. Tai ypač naudinga, siekiant patikrinti, ar kitas studentas tiesiogiai reaguoja į prieš tai 
pateiktą komentarą, ar ne. Klausimai gali būti susieti su prieš tai buvusiais teiginiais, tokiais 
kaip Stabtelkime čia, Šiuo aspektu ar Studentas X nesutinka su studentu Y.

	 Įtraukimas: Kitos reakcijos? Kas dar apie tai? Ką Jūs galvojate? Ar tai teisinga? Jo
kių rūpesčių? Ar tai rinktumėtės? Ar turite klausimų kalbėjusiajam? Kas norėtų paremti 
išsakytą požiūrį? Ar kas nors sutinka? Ar kas nors galvoja kitaip? Ar gali kas nors 
mums padėti šioje analizėje, sprendžiant šį neaiškų klausimą? Ar gali kas nors pasiūlyti, 
kur reikia kreiptis?

	 Diskusijos praplėtimas: Kitos perspektyvos? Ar mes ką nors praleidome? Ar yra dar 
kitų problemų, į kurias reikia atsižvelgti? Kas gali sujungti šias skirtingas interpretaci
jas / išvadas / požiūrius?

	 Skatinti apibendrinti, reflektuoti, sintetinti. Dėstytojai gali padėti studentams integruoti 
naujas idėjas, pasiūlyti būdų, kaip spręsti problemą, praplėsdami savo matymą, sujungdami 
iš įvairių šaltinių gautas žinias ir asmeninę patirtį:

	 Ko Jūs išmokote po šiandienos diskusijos, atvejo? Koks yra šios istorijos moralas? Ko
dėl pedagogai / tėvai / mokiniai turėtų tuo rūpintis? Kur kitur (kitoje įstaigoje, šalyje) 
pamokos iš šios diskusijos, šios dienos atvejo galėtų būti pritaikytos? Ar yra neatitiki
mas tarp atvejo sprendimo grupėje ir Jūsų profesinės patirties?

 Perkėlimas

Atskirų diskusijos dalių sujungimas. Perkėlimas dažniausia naudojamas pasitelkiant dvie
jų tipų klausimus:

	 Supratimotikrinimo klausimai, kurie skatina kitus klausimus ar baigiamąsias min
tis: Ar mes praleidome ką nors svarbaus? Kokių dar būtų baigiamųjų komentarų prieš 
pereinant prie kitos dalies? Prieš pereinant prie X, ar yra klausimų? Ar visi pasiruošę 
pereiti prie…?

	 Struktūros klausimai, kurie susieja atskiras dalis į visumą: Dabar mes išsiaiškinome 
apie X, o kas išnagrinės Y? Mūsų diskusijoje viskas aišku apie X, o ką mes galime pasa
kyti apie Y? Koks yra X indėlis? Taigi, mums aiškus X, pereikime prie Y. Prieš pereidami 
prie detalių, pasvarstykime: ką Jūs galvojate apie tai, kokia turėtų būti mūsų analizė? 

 Specifinių iššūkių valdymas

Diskusijoje yra daug įvairių situacijų, kurios gali būti lyg iššūkiai diskusijos vadovui To-
kios situacijos gali būti nutolusios nuo temos ar su ja nesusijusios dėl per daug išplėstų, netei-
singų, nekorektiškų, keliančių sumišimą, neatitinkančių atvejo, agresyvių pasisakymų ir pan. 
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Dėstytojui gali būti sunku nuspręsti, kaip jis turi į tai reaguoti. Gali būti sunku be intervencijos ir 
studento komentaro nutraukimo pakeisti diskusijos eigą. Studentų dėmesio sukaupimui ir nepa-
geidautinų diskusijos eigos pasekmių prevencijai naudinga reaguoti akimis, pasakant studento 
vardą, pateikiant neutralų pastebėjimą, tokį kaip  Tai įdomi perspektyva, Jūs iškėlėte įdomias 
problemas arba Aš girdžiu Jus sakant... ir pan. 

	 Nutolę nuo temos ar nenuoseklūs komentarai: Kaip tai siejasi su tuo, kas jau yra pasa
kyta? Stabtelkime truputį ties šiuo momentu. Ar galime pirmiausia išspręsti problemą, 
parašytą lentoje? Mes prie to grįšime kiek vėliau. Sustokime prie ką tik iškelto klausimo. 
Užrašykime tai lentoje ir vėliau prie to grįšime.

	 Asmeniniam įsitraukimui: Kodėl mes į tai neatkreipėme dėmesio?
	 Ilgi, padriki komentarai: Jūs iškėlėte daug problemų. Susikoncentruokime į X. Atrodo, 

kad Jūs domitės X. Panagrinėkime tai. Taigi Jūs visiškai nesutinkate su ankstesniu ko
mentaru, kadangi X, Y... 

	 Prieš tai kalbėjusiam studentui: ar Jūs norite atsakyti? Aš girdžiu Jus sakant X. Ar kas 
nors sutinka? Kokia būtų antraštė?

	 Sudėtingi ir keliantys sumišimą klausimai: Sulėtinkime tempą minutėlei. Padarykite 
nedidelę pauzelę. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad kai kurie yra nesusipažinę su tam 
tikru dalyku? Sakykime paprasčiau. Prieš pereinant prie detalių, įsitikinkime, kad visi 
supratome pagrindinę mintį. Jūs paminėjote X. Aš nesu tikras, kad visi yra susipažinę 
su šia teorija. Ar galite paaiškinti? Aš tik noriu įsitikinti, kad supratau Jūsų argumentą. 
Jūs sakote, kad…

	 Neteisingi atsakymai. Neteisingi atsakymai gali kilti dėl nepakankamo pasiruošimo, 
pasimetimo ar kitų priežasčių, tokių kaip dviprasmiški klausimai ar neaiški kryptis. Dės-
tytojui reikia švelniai pateikti teisingus atsakymus. Dėstytojas turi nevaržyti studento, 
nepalikti kitų studentų nežinioje, bet jis turi reaguoti ir ištaisyti susidariusią situaciją. Jei 
įmanoma, geriau būtų, kad patys studentai surastų teisingą atsakymą:
	 Kur atvejyje tai radote? Paaiškinkite, kaip Jūs tai gavote? Ar kas nors turi kitokį 

atsakymą? Pažiūrėkime, ar galima šiuos skirtingus rezultatus susieti. Tai ypač sudė
tinga analizė. Įsitikinkime, kad pagrindiniai dalykai yra aiškūs.

	 Agresyvi ir netinkama kalba („tai skamba lyg puolimas“): Ar norite pateikti kitą 
trumpą atsakymą / perfrazuoti tai? Sustokite sekundei. Ar norite pamėginti dar kar
tą? Gal galite ne tokia „spalvinga“ kalba viską pasakyti? 

Klausymasis. Pati atvejo metodo diskusijos prigimtis reikalauja, kad dėstytojas visos dis-
kusijos metu labai įdėmiai klausytųsi ir skatintų studentus atidžiai klausytis vienas kito. Efekty-
vus klausymasis yra daugiau nei dėmesys studentų išsakytų idėjų turiniui: tai susijęs su jautru-
mu kiekvieno kalbančiojo kalbėjimo tonui, intonacijai, kūno kalbai ir reakcijai į kitus dalyvius. 
Dėstytojas turi klausytis ne tik atskirų pasisakymų, bet ir vertinti, kaip jie dera su prieš tai 
nuskambėjusiais atsakymais ir visa diskusijos eiga. Atidus klausymasis atvejo metodo dėsty-
tojui padeda tinkamai įvertinti dalyvius ir matyti, kaip siekiama pagrindinių mokymosi tikslų. 
Diskusijos dėstytojas klausosi 4 lygmenimis88:
88 Participant-centred learning and the case method. A case study teacher in action [interaktyvus]. (2010). 
Prieiga per internetą: <http://hbsp.harvard.edu/multimedia/pcl/pcl_index.html> [žiūrėta 2010-10-02]. 
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	 Turinio klausymasis. Šis lygmuo yra gana akivaizdus, aiškus. Klausomasi to, kas sakoma 
ir kaip tai siejasi su būsima analize. 

	 Klausomasi, kaip sakoma. Čia visada veikia emocinės „povandeninės srovės“. Kartais 
balsas, jo stiprumas, garsas ir pan. yra labai nestiprūs, nepasitikintys, kartais visa tai yra 
labai stipru. Kartais komentaruose trūksta energijos. Kartais pastebimas stebėtinas debatų 
dinamiškumas. Įsiklausymas į diskusijoje kylančias emocijas leidžia valdyti diskusiją. 

	 Įsiklausoma į prieštaravimus, atsirandančius terminuose, duomenyse. Įsiklausoma į 
tai, kas nepasakyta, pavyzdžiui, atvejis, kuris turi etinių prasmių. Studentams dažnai nepa-
togu, drovu kelti etines problemas. Jei nuo diskusijos pradžios praėjo 10, 15 ar 20 min., o 
žmonės vis dar vengia šių problemų, jas gali iškelti dėstytojas. Priešingu atveju jos apskritai 
gali nebūti iškeltos.

	 Nesutapimų klausymasis. Kai vienas sako X, o kitas atsako, reaguoja į pateiktą informa-
ciją, atsiranda tam tikras „nesusikalbėjimas“, „nevienodumas“, nes klausiusieji gali ne iki 
galo tinkamai suvokti visą pateikiamą informaciją arba kalbantysis gali jos visos ir nepateik-
ti. Norint pradėti diskutuoti, svarbu, kad visi būtų to patiems lygmens. Tokiu atveju reikėtų 
tiesiog prieiti prie pirmo arba kito asmens ir paklausti: Ar teisingai supratai? arba Ar Jūs 
abu kalbatės ta pačia „kalba“?, nes toks neatitikimas gali turėti labai negatyvų poveikį tiek 
pačiai diskusijai, tiek joje dalyvaujantiems žmonėms. 

Siekiant kiek įmanoma geriau susikalbėti, galima naudoti vadinamąją „aido“ arba „aidavi-
mo“ technologiją: kai studentas pasako ką nors neaiškiai, suveltai, kartais suprantamai, o dės-
tytojas lyg „aidas“ atkartoja studento pasakytą mintį, komentarą, bet atkartoja ne identiškai, o 
iškelia, išryškina studento komentare esmę, pagrindinę teisingą mintį ir pan. Tai lyg grąžina tą 
studento pasakytą teiginį atgal jam ir kartu visai auditorijai. 

Tačiau tai sudėtinga, su netikėtumais taktika. Esant per dideliam „aidavimui“, grupė (audi-
torija) gali tapti labai akcentuota, muzikiniais terminais sakant – virsti „staccato“. Tai gali turėti 
netgi žlugdantį poveikį diskusijai ir jos dalyviams. Kita vertus, jei studentų kalbinės, komunika-
cinės kompetencijos nėra pakankamai išplėtotos, per mažas „aidavimas“ gali nesudaryti reikalin-
gų sąsajų tarp pateikiamų teiginių. Todėl pats dėstytojas turi nuspręsti, kiek naudoti „aidavimą“, 
siekiant užtikrinti nuoseklumo ryšį. 

Studentų mokymas klausytis vieniems kitų. Yra du būdai, kaip galima pasiekti, kad stu-
dentai klausytųsi vieni kitų. Vienas būdas – modeliuojant savo paties kaip dėstytojo elgesį. Dės-
tytojas turi klausytis labai atidžiai. Jis turi sekti ir įsiklausyti į kiekvieną žodį. Jis turi reflektuoti 
„aiduodamas“, ką studentai pasakė. Tai matydami studentai pradės taip elgtis ir patys, t. y. steng-
sis ir patys klausytis vieni kitų. Kitas būdas pasiekti, kad studentai klausytųsi ir girdėtų vieni 
kitus, yra taisyti juos, kai jie ko nors neišgirsta. Pavyzdžiui, jei vienas studentas diskutuoja su 
kitu – pirmas studentas sako X, o antras reaguoja į pirmojo pasisakymą, bet reaguoja netiksliai 
į X; vadinasi, antrasis negirdėjo pirmojo. Tada dėstytojas turėtų prieiti prie pirmojo studento ir 
paklausti: Ar tiksliai suprato Tavo argumentą? Ar suprato esmę? Pirmasis studentas, žinoma, at-
sakys, kad ne. Tada dėstytojas turėtų paprašyti, kad pirmasis studentas pakartotų savo komenta-
rą. Po to dėstytojas jau turi klausti antrojo studento, ar jis jau gali atsakyti pirmajam. Ši situacija 
turi parodyti, kad jie turi klausytis atidžiai, nes nuo klausymosi labai priklausys kito diskusijos 
etapo – atsakinėjimo – kokybė.

Atsakinėjimas. Atvejo diskusijai didelį poveikį gali turėti verbalinė ir neverbalinė dėsty-
tojo reakcija į studentų dalyvavimą, atsakymus ir kt. Dėstytojo reakcija gali suteikti grįžtamąją 
informaciją ir kryptį studentų dalyvavimui konkrečiu metu, suteikti diskusijos turiniui ir eigai 
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formą, daryti įtaką energijos lygiui auditorijoje. Atvejo dėstytojui gali pasirodyti naudinga, ko-
kiu nors būdu patvirtinti kiekvieną pasisakymą, dalyvavimą ir pan. Tai galima padaryti papras-
čiausiu linktelėjimu, žodiniu patvirtinimu, pasisakymo esmės atkartojimu („aidavimu“), komen-
taro užrašymu lentoje ir pan. Tačiau patyręs dėstytojas dažniausia nėra linkęs pateikti tiesioginį 
grįžtamąjį ryšį po komentaro, tokį kaip Puiki analizė! ar Jūs esate neteisus. Jie linkę pateikti 
netiesioginį požiūrį, paprašyti kitų studentų išsakyti nuomonę ir pasinaudoti nukreipiančiaisiais 
klausimais siekiant gilesnio ir aiškesnio požiūrio į atvejo problemą. Apskritai dėstytojas turi 
atsakymus ir reakcijas diskusijos metu traktuoti kaip mikrolygio galimybes, padedančias valdy-
ti, vadovauti į besimokantįjį orientuotam mokymosi procesui, o tai reikia daryti minimaliomis 
priemonėmis. Tačiau kartais būna per didelės intervencijos, kurios skiriamos dėmesio nukreipi-
mui kita linkme, energijos perskirstymui, ypač jei diskusija pasidaro nebereikšminga, netokia 
prasminga ar išskaidyta. 

  Perėjimas nuo vieno prie kito diskusijos etapo 

Perkėlimai, perėjimai sudaro galimybę sujungti atskirus diskusijos segmentus (dalis) ir 
sukurti visuminį vaizdą. Šiuos perėjimus dažniausia naudoja dėstytojas, kad kartais nutrauktų 
debatus ir sukurtų nuoseklų diskusijos lauką. Perkėlimo dydis (ilgumas, atstumas) gali labai 
priklausyti nuo dėstytojo darbo stiliaus, vidinės diskusijos eigos logikos, diskusijos trukmės, 
sudėtingumo, susitarimo lygio, kuris buvo pasiektas ankstesnėje diskusijos dalyje. Pereidamas 
dėstytojas turi išlaikyti pusiausvyrą tarp tarpinio naudos ir lūkesčių atspindėjimo bei studentų at-
radimo žavesio ir grupės energijos sumažėjimo kainos. Atvejo dėstytojas dažnai taiko perėjimą 
arba duoda kokį nors atitinkamą signalą, kad išvengtų dviejų kraštutinumų: nelauktų posūkių 
diskusijos eigoje ir ištisinės diskusijos eigos, kai studentai jau nebemato pačios diskusijos struk-
tūros.

Dėstytojas turėtų turėti suprantamus perėjimo signalus, kad būtų aišku, ką padarėme ir 
kas bus daroma toliau. Šie signalai turėtų būti ramūs, padedantys išlaikyti pusiausvyrą, o ne stai-
gūs, šiurkštūs, nemandagūs, išmušantys iš vėžių ar pan. Remiantis Harvardo verslo mokyklos 
patirtimi89, galima pasiūlyti keletą technologijų: 

	 Paprasčiausias klasės lentos pakeitimas. Tai paprasta aiški žinia: „Mes atlikome užduotį, 
kuri buvo pateikta šioje lentoje“.

	 Santraukų naudojimas perėjimui. Jas naudodamas dėstytojas gali greitai sujungti keletą 
dalių į vieną, pvz.: sakydami, kad ir vieni, ir kiti išskyrė tam tikrus skirtumus, vieni jautė 
vienus dalykus, kiti – kitus, mes visa tai aptarsime (apibendrinsime) vėliau. Kai perėjimui 
naudojami miniapibendrinimai, patyręs dėstytojas dažnai referuoja studentų pateiktus ko-
mentarus. Šis požiūris padeda pagrįsti perėjimą, paties studento indėlį, ir stipriau nei iš 
anksto pasiruoštas dėstytojo apibendrinimas veikia studentus. Kai kuriais atvejais perėji-
mas nuo segmento (dalies) A prie segmento (dalies) B, po to prie segmento (dalies) C ir prie 
segmento (dalies) D gali būti labai sklandus, be pauzių, tarsi to perėjimo ir nebūtų buvę. 
Tačiau dažniausia vis tik reikia, kad perėjimas nuo vienos dalies prie kitos būtų kaip nors 
akcentuotas, todėl naudojamos perėjimo santraukos. Pavyzdžiui, po pirmų 20 min. tikslin-
ga būtų apibendrinti atliktą veiklą. Tokie apibendrinimai sukuria baigtumo jausmą: Mes tai 
atlikome. Dabar galime pereiti prie kitos dalies. Kita priežastis, kodėl tai reikia daryti, ta, 

89 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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kad nėra tikslinga visą apibendrinimą nukelti į užsiėmimo pabaigą, nes žmonėms būdinga 
pamiršti. Tokie miniapibendrinimai padėtų produktyviau mokytis toliau. Galiausiai ir pa-
čiam dėstytojui (jeigu jam iš tiesų rūpi jo dėstomas dalykas) reikia tarpusavyje susietų idėjų 
ir perėjimų nuo vienų prie kitų dalių. Tie perėjimai reikalingi siekiant akcentuoti, jog kei-
čiama diskusijos tema ar objektai, priešingu atveju, žmonės kalba apie prieš tai aptarinėtus 
dalykus. Apibendrinimas tarsi „supakuoja“ aptartas temas / dalis ir nurodo, kad jie iš tikro 
yra jau atlikti, o dabar yra metas pereiti prie kitų dalykų. 

	 Fizinės erdvės auditorijoje panaudojimas. Tai labai efektyvus dėmesio sutelkimo, informa-
vimo apie perėjimą būdas. Pavyzdžiui, vadovaudamas diskusijai dėstytojas gali stovėti šo-
ne. Taip leidžiama studentams kalbėtis vieniems su kitais. Dėstytojas tarsi fizine prasme yra 
pasitraukęs iš centro pozicijos. Tačiau, kai vyksta perėjimas, dėstytojas vėl ateina į klasės 
centrą. Tai ženklas, kad laikas, skirtas diskusijai, baigėsi, ir reikia imtis kitų darbų. Kartais 
dėstytojas gali apibendrinti, o kartais – atidėti tai vėlesniam laikui. Kartais jis paprasčiau-
siai sako: Dabar pereikime prie kitos susijusios temos ir paanalizuokime, kaip čia viskas 
vyksta. Bet dėstytojo stovėjimas viduryje reiškia, kad jis vėl perima vadovavimą atvejo ana-
lizėje ir diskusijoje, ir studentai dėl pasikeitusiosi situacijos turi imtis atitinkamų veiksmų. 

	 Dėstytojas gali naudoti ir žodines replikas, užuominas: Pateikime dar vieną komentarą 
prieš pereinant prie... ar Truputėlį stabtelkime ir pasižiūrėkime, ką padarėme ir pan.

  Diskusijos užbaigimas

Tinkama grupės diskusijos baigtis yra daugiausia diskusijų keliantis atvejo metodo taiky-
mo elementas. Kai kurie dėstytojai laikosi minimalistinio požiūrio, argumentuodami tuo, kad 
platus diskusijos vedėjo komentaras diskusijos pabaigoje prieštarauja į besimokantįjį orientuoto 
mokymosi principams. Jie rūpinasi, kad studentai taptų savarankiški, galintys analizuoti ir sinte-
tinti diskusijos metu savarankiškai. Tai perkelia atsakomybę visiems dalyviams. Kiti dėstytojai 
labiau linkę į struktūruotą grupės užsiėmimo pabaigą, bijodami, kad be kartu atlikto apiben-
drinimo studentai gali likti sumaištyje, netgi frustruoti ar demotyvuoti save kitų užsiėmimų 
kontekste. Tokie konkuruojantys požiūriai skatina atvejo dėstytojus vengti ir per daug išplėsti, 
ir per daug susiaurinti diskusijos pabaigą. 

Daugelis neteisingai supranta debatų, diskusijos pabaigą. Dažnai galvojama, kad jie turi 
baigtis teisingu atsakymu, vienintelio teisingo ar tinkamo varianto numatymu, pritarimu, kad 
einama teisinga linkme ir pan. Tačiau yra priešingai: daugelio atvejų, ypač tokių, kuriuose ana-
lizuojamos itin sudėtingos problemos, analizės pabaigoje išvados formuojamos pagal principą 
„viena vertus, kita vertus“. Tai yra ir diskusijos baigties forma. 

Dėstytojas turi pasirinkti diskusijos pabaigos būdą: atskirti ar sujungti? Įvertinti naujumą 
ar tradiciškumą? Tačiau nėra reikalavimo išspręsti problemą čia ir dabar. Viena priežasčių, kodėl 
nenorima išspręsti problemos, yra jos daugiaaspektiškumas. Tolesnei diskusijai ar realiai prakti-
kai gali reikėti abiejų, gana prieštaringų dalykų, kad realybėje būtų pasiektas reikiamas efektas. 
Dažniausia tokių diskusijų pabaigoje tenka pasakyti: Jūs tam tikru lygiu esate abu teisūs. 

Apskritai po grupės diskusijos auditorijoje studentai turi turėti galimybę pateikti mažiau-
siai keletą situacinių, neišgrynintų atsakymų į du fundamentalius klausimus: 

	 Ko šiandien išmokau ?
	 Kodėl tai svarbu? 
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Kartais to gali visiškai pakakti diskusijos pabaigai. Kai kurie dėstytojai prašo vieno ar kelių 
studentų prieš grupės diskusijos pabaigą pateikti refleksijas apie tai, ko jie išmoko užsiėmimo 
metu. Tokiu atveju užsiėmimo pabaiga visiškai arba iš dalies gali būti patikėta patiems daly-
viams. Daugeliui atvejo dėstytojų užbaigimas atrodo mažiau atnaujinimo ir jėgų reikalaujantis 
etapas nei galimybė atskleisti temos konceptualumą, sukurti ryšius tarp buvusios ir būsimos 
diskusijos, pasiūlyti asmenines refleksijas, motyvuoti studentus ir pan. Galiausia dėstytojo vyk-
domo užsiėmimo pabaigos optimali trukmė ir apimtis priklauso nuo tokių veiksnių kaip atvejo 
esmė, mokymosi tikslai, grupės diskusijos kokybė, dėstytojo darbo stilius, dalyvių lūkesčiai, 
laikas ir pan. 

6.4.2.3. Įvairių aktyvaus mokymo(si) metodų taikymas skatinant 
studijuojančiuosius aktyviai veikti

Atvejo diskusijoje galima taikyti pačius įvairiausius mokymo(si) metodus: minčių lietų, 
debatus, simuliacinius žaidimus, sprendimų priėmimą, jėgos lauko analizę, teismą, darbą grupė-
mis, poromis ir kt. (Aktyvaus mokymosi metodai, 199990 ir kt.), naudoti įvairias grafines sche-
mas (Buehl, 200491 ir kt.). Kaip atskirus metodinius būdus galima naudoti esminių atvejo įvykių 
chronologinę seką, užduočių ir priimamų sprendimų lentelę, pasekmių diagramą, sprendimų 
vizualizavimą, veiksmų ir įvykių grupių klasifikavimą ir pan.

  Vaidmeniniai žaidimai

Jie leidžia studentams nagrinėti dilemas tarsi per savo patirtį, vertinti jas atvejo veikėjo 
ar su atveju susijusių dalyvių akimis. Dėstytojas gali padidinti ir atskirų studentų individualų 
įsitraukimą, pakviesdamas jį vardu, referuodamas ankstesnį studento pateiktą komentarą ar susi-
jusią patirtį, jo asmeniškai prašydamas reflektuoti sudėtingas atvejyje iškeltas problemas. Vaid-
meniniai žaidimai gali būti plačiai naudojami atvejų analizėje, bet diskusijos ar jos dalies jais 
pradėti nerekomenduojama. Pirmiausia reikėtų suvokti atvejo kontekstą, išsiaiškinti esminius 
dalykus ir tik po to pereiti prie vaidmeninių žaidimų. Jei norima, kad žmonės realiai įsitrauktų 
į vaidmeninius žaidimus, reikia juos įtraukti į šį procesą. Šiuo tikslu jiems (studentams) reikia 
pateikti tam tikrų detalių. Nepakanka tik pasiskirti vaidmenimis, juos reikia papildyti reikšmin-
gomis detalėmis. Pavyzdžiui, užuot pasakius, kad Tu būsi mokytojas, o tu mokinys, vertėtų nu-
rodyti štai ką: Tu būsi matematikos mokytojas, dirbantis nedidelėje pagrindinėje mokykloje. Ši 
mokykla siekia gimnazijos statuso ir pan. Taigi vaidmuo turi turėti tam tikrų detalių. Šios detalės 
turi nukreipti vaidmens atlikėją tam tikra norima tolesnės diskusijos kryptimi. 

Skiriant studentams vaidmenis, reikia prisiminti keletą svarbių dalykų:

	 Ar jie jau yra kalbėję auditorijoje? Šiuo atveju siūloma pasirinkti žmones, kurie jau yra kal-
bėję, nes aišku, kaip jie pasirodys. 

	 Reikėtų atsižvelgti (žinoti) į jų pasiruošimą (kvalifikaciją). Siūloma pasirinkti tuos žmones, 
kurie arba yra visiškai susitapatinę su vaidmeniu, arba turi tipiškai priešingą poziciją (tokiu 
atveju jie turi projektuoti patys). 

90 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. (1999). Vilnius: Garnelis.
91 Buehl D. (2004). Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis.
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	 Svarbi ir fizinė dimensija. Pasirenkami priešais vienas kitą sėdintys žmonės, nes jie gali 
palaikyti akių kontaktą, kalbėtis, o diskusija gali vykti per auditorijos vidurį. Tai debatams 
ir visai diskusijai suteikia vizualumo. Diskusija nėra tokia vizuali, kai sėdima toje pačioje 
auditorijos pusėje arba greta vienas kito. Tačiau toks diskutavimas gali būti nepriimtinas 
taikant ypač plačią atvirą diskusiją. 

  Incidento metodo taikymas analizuojant atvejį92

Incidento metodas išsiskiria tuo, kad sprendimui reikalingą informaciją turi surasti pats 
besimokantysis, nes metodo tikslas – išmokyti besimokantįjį pačiam susirasti sprendimui reika-
lingos informacijos, ją surenkant, susisteminant ir analizuojant. 

Studentai vietoje detalaus situacijos aprašo gauna tik trumpą pranešimą apie kokioje nors 
organizacijoje įvykusį incidentą, pavyzdžiui, ceche, stadione, prie parduotuvės prekystalio, bib-
liotekoje, vaistinėje, mokykloje, muziejuje ir pan. Pranešimas gali būti rašytinės arba sakytinės 
formos, parengtas pagal principą „Įvyko arba atsitiko...“.

Besimokantiesiems pateikiama nepakankamai informacijos, todėl pagrindinis jų uždavi
nys būtų:

	 surinkti trūkstamą informaciją;
	 išsiaiškitnti incidento aplinkybes;
	 nuspręsti, ar yra problemų, kiek jų yra ir kokia jų esmė;
	 pagalvoti, ką šiuo atveju reikia daryti;
	 išsiaiškinti, ką reikia dar sužinoti, norint priimti sprendimą.

Studijuojantieji priešpriešinami būtinybei susirasti papildomos informacijos, o tai neišven-
giamai verčia užduoti klausimus, pirmiausia priežastinius. Paprastai tokio tipo klausimai prasi-
deda nuo žodžių: Kas? Kur? Kada? Kodėl? Kaip? Koks? Ar negalėtumėte Jūs papildyti? 

Kartais situacijos analizės dalyviai incidento metodu po dviejų ar trijų klausimų iš karto 
bando priimti sprendimą, nepaisant, kad jiems trūksta informacijos. Tokiu atveju dėstytojas pri-
imtus sprendimus siūlo svarstyti, kad juos būtų galima pagrįsti, studentams siūlo sprendimų au-
toriams užduoti papildomų klausimų. Labai greitai situacijos analizės dalyviai įsitikina, kad at-
sakymams į pateiktus klausimus, t. y. siekiant pagrįsti priimtą sprendimą, sprendimų autoriams 
aiškiai nepakanka turimos informacijos. Dalyviai, siekdami sužinoti trūkstamos informacijos, 
dėstytojui (ar situaciją pateikusiai grupei) užduoda papildomų klausimų. 

Remiantis užduodamais klausimais, galima spręsti apie skirtingų asmenų ar grupių infor-
macijos paieškos efektyvumą. Priklausomai nuo užsiėmimo tikslo bei grupės užsibrėžimo siekti 
iškelto tikslo, dėstytojas gali varijuoti situacijos versija.

Pagrindinė aptariamojo metodo paskirtis – besimokančiųjų gebėjimų, viena vertus, priimti 
sprendimus nepakankamos informacijos sąlygomis, kita vertus – racionaliai rinkti trūkstamą 
informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimą, ugdymas ar plėtotė. 

Į ką verta atkreipti dėmesį taikant incidento metodą? Pranešus apie incidentą, studi-
juojantieji klausdami iš pedagogo susirenka trūkstamos informacijos. Dėstytojas gali pasiūlyti 
92 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога (2 издание). Mосква: 
Академия. 
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diskutuoti dėl jiems rūpimos informacijos reikalingumo arba iš karto, be didesnių diskusijų, ją 
studentams suteikti.

Studentai, gavę pakankamai informacijos, ją analizuoja, nedidelėse grupėse (po 3–5 žmo-
nes) priima sprendimus, o vėliau savo sprendimus pateikia viešai diskusijai taip, kaip tai apra-
šyta anksčiau, aptariant tradicinę situacijos analizę. Po nedidelės diskusijos galima atsekti, ko-
kia papildomai sužinotos informacijos vertė, tikslingumas analizuojamu klausimu (būtinumas, 
svarba siekiant spręsti problemą). Informacijos vertės parametrus galima aptarti iš anksto. Tai 
padeda sustiprinti motyvaciją siekiant racionaliai rinkti ir naudoti informaciją, plėtoti studentų 
analitinį ir kritinį mąstymą, prognozavimo įgūdžius, gebėjimą pasverti savo veiksmus ir ketini-
mus. Tokiu būdu besimokantieji pratinami informaciją rinkti kryptingai ir racionaliai.

Užsiėmimų organizavimo formos turi būti įvairios:

	 kiekviena papildomos informacijos užklausa gali būti svarstoma siekiant išsiaiškinti jos 
būtinumą siekiant priimti argumentuotą ir pagrįstą sprendimą;

	 kiekvienai studentų grupei suteikiama ta informacija, kurios jie pageidavo, o po to per ben-
drą diskusiją, svarstant priimtą sprendimą, išsiaiškinama, kuri gautos papildomos informa-
cijos dalis buvo panaudota priimant sprendimą;

	 vyksta tiek kokybinis (informacijos reikšmingumas priimant sprendimą), tiek kiekybinis 
informacijos „kainos“ vertinimas (balais, taškais), lyginant su sprendimo, išreikšto tokiais 
pat skaitiniais vienetais, vertinimu. Informacijos vertinimas balais iš anksto aptariamas, o 
sprendimas įvertinamas kolektyviai pačių studentų. 

Pavyzdžiui, kokio nors specialisto anketos duomenų gavimo sąnaudų kaina nelygi informa-
cijos rinkimo sąnaudų apie darbo laiko panaudojimo efektyvumą ceche, kainai. Pirmuoju atveju 
pakanka peržvelgti kartotekos duomenis, o antruoju atveju reikia atlikti darbuotojo veiklos chro-
nologinį stebėjimą, trunkantį gerokai ilgiau. Taip besimokantieji pratinami rinkti informaciją ra-
cionaliai ir tikslingai. Tačiau, kaip ir kiti mokymo(si) metodai, incidento metodas turi privalumų 
ir trūkumų (žr. 8 lent.).

8 lentelė
Incidento metodo taikymo analizuojant atvejį privalumai ir trūkumai

Incidento metodo privalumai Incidento metodo trūkumai
1. Plėtoja svarbius  vadybinius gebėji-
mus – rinkti ir analizuoti informaciją.

1. Neretai besimokantieji paviršutiniškai analizuoja 
situaciją ir priima sprendimus, neturėdami išsamios in-
formacijos.

2. Ugdo gebėjimą kelti prognostinius, 
tikslinamuosius, suvokimui skirtus 
klausimus.

2. Kadangi ne visi moka formuluoti korektiškus klausi-
mus jo paskirties aspektu (užduoti prognostinius, tiks-
linamuosius, suvokimui skirtus klausimus), tai netinka-
mai suformuluoti klausimai neleidžia gauti reikiamos 
informacijos.

3. Ugdo gebėjimą atrasti ir formuluoti 
pagrindinę situacijos problemą. 

3. Dėl skubėjimo ir menkai išugdyto studijuojančiųjų 
analitinio potencialo, neretai situacijoje užkoduota es-
minė problema lieka ne iki galo išryškinta ar atskleis-
ta.

4. Daro įtaką plėtojant gebėjimą siste-
miškai ieškoti ir spręsti socialines-psi-
chologines problemas.

4. Neteisingai nustatyta problema (diagnozė) ir perdė-
tas skubumas priimant sprendimus gali lemti paviršuti-
nišką diagnostiką ir neefektyvius sprendimus.  
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  Dalykinės korespondencijos analizės metodas93

Ruošiant specialistus, svarbų vaidmenį situacijų analizės technologijose užima dalykinės 
korespondencijos analizė, arba „dokumentų segtuvų“ metodas. Ši technologija sukuria biuro 
„ant padėklo“ (kartais sakoma „biuro krepšyje“) atmosferą su jam būdinga galimų veiksmo 
būdų įvairove. 

Metodas grindžiamas darbu su dokumentais, kurie būdingi vienos ar kitos įstaigos, įmonės 
vadovo ar kito pavaldumo darbuotojo veiklai. Darbo su dokumentais būdai gali būti įvairūs: 
ataskaitos ir ataskaitiniai užrašai, pastabos ir informacijos užklausos, kvietimas duoti interviu 
ar dalyvauti spaudos konferencijoje, parašyti ir išsiųsti pranešimą, laišką ir pan. Paprastai, nau-
dojant tokią situacijos analizės technologiją, studentai iš dėstytojo gauna vienodą dokumentų 
paketą, susieta su kokia nors konkrečia įstaigos, įmonės ar jos padalinio veiklos sritimi. Pats stu-
dentas šioje veikoje veikia kaip turinčio priimti sprendimą darbuotojas (šį vaidmenį gali atlikti 
ir maža grupė).

Siekiant, kad dalykinės korespondencijos analizės ar „informacijos labirintų“ metodas bū-
tų taikomas itin efektyviai, dokumentų segtuvo turinys (ataskaitos ir ataskaitiniai užrašai, pasta-
bos ir informacijos užklausos, pasiaiškinimai, darbo grafikai ir t. t.) turi atitikti to darbo prigimtį, 
kurį ketina atlikti tos srities rengiami specialistai, bei skaitomą teorinį kursą. Pavyzdžiui, jei 
kurso tikslas – sėkmingai įveikti stresą, tikslinga laikytis griežtų laiko apribojimų ir skatinti pri-
imti sprendimą per 30–40 min., „žaidybinio“ pasitarimo, į kurį dalyviai susirenka svarstymui, 
metu. 

Pratimo tikslas – gautų naujų žinių kontekste išmokyti studentus susiorientuoti darbo būdų 
su dokumentais įvairovėje ir, kur reikia, pradėti veikti, t. y. užimti žmogaus poziciją, kuris būtų 
atsakingas už gautus dokumentus ir gebėtų susidoroti su visomis tos srities užduotimis. Laikas 
ribojamas, lyg tai būtų reali situacija, o besimokantieji jaus nuolatinę darbinę įtampą. 

Su ugdymo tikslais studentus būtina supažindinti užsiėmimo pradžioje. Pastarųjų esmė 
tokia:

1. praktikuotis greitai skaityti ir suprasti skirtingų rūšių dalykinę dokumentaciją;

2. efektyviai analizuoti peržiūrimus dokumentus;

3. rūšiuoti dokumentus pagal tam tikrus parametrus: 

	 skubūs ir svarbūs; 
	 skubūs, bet nesvarbūs; 
	 svarbūs, bet neskubūs; 
	 nei svarbūs, nei skubūs.

4. remiantis atlikta klasifikacija, nuspręsti, su kokiais dokumentais ir kaip tikslingiausia dirb-
ti;

5. pasirinkti pačius tinkamiausius ir geriausius veikimo būdus – parašyti pastabą, paskambin-
ti, numatyti asmeninį vizitą;

6. užfiksuoti efektyvinančias pastabas pasirinktiems veikimo būdams.

Dokumentų segtuvo turinys turi sietis su atitinkama mokymo programa. Pavyzdžiui, jei 
programa orientuota į rašytinės komunikacijos formų studijas, tai dokumentų segtuvo turinio 
93 Панфилова А. П. (2006). Игровое моделирование в деятельности педагога. Mосква: Академия. 
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akcentas turi būti skirtas jį sudarančių dokumentų įvairovei. Segtuve gali būti sudėti įvairaus 
turinio (neutralūs, su teigiamais ir neigiamais vartotojų ar klientų atsiliepimais apie įstaigos dar-
bą) gaunami laiškai; įtikinamieji laiškai ir tarnybiniai užrašai (raštai), gauti iš atskirų įstaigos 
padalinių vadovų, specialistų; siunčiami viršininko vizai (parašui) gauti laiškai; asmeniniai ata-
skaitiniai dokumentai, kurie nėra susieti su analizuojama problema ar nepriskiriami atitinkamos 
srities (įsivaizduojamo) vadovo veiklai; įvairios trumpos ataskaitos ir pasiūlymai, instrukcijos ir 
pareiškimai. Renkant segtuvui skirtą medžiagą, dėstytojui būtina atkreipti dėmesį į kompetenci-
jų, reikalingų besimokančiųjų siekiamai profesinei veiklai vykdyti, įvairovę.

Ypač perspektyvu tokio tipo metodiką taikyti per užsiėmimus, nukreiptus į kompetencijų 
sprendžiant įvairias socialines problemas ugdymą. Pavyzdžiui, įvertinti dokumentus, liudijan-
čius atskirų žmonių „kryžiaus kelius“, siekiant išspręsti tam tikras lengvatų, būsto gavimo ir 
buitinių nesklandumų (sunkumų kolektyve, konfliktų, kilusių už įstaigos ribų) sprendimo proble-
mas. Galima svarstyti kylančius sunkumus, susijusius su mokesčių dokumentais ar pirmuosius 
asmeninio verslo įregistravimo, vykdymo žingsnius. Į gaunamų dokumentų rinkinį gali būti 
įtraukiami ir tie dokumentai, kurie anksčiau buvo naudojami ir kitose mokymuisi skirtose situ-
acijose:

	 pedagogų tarybos ar komiteto posėdžiams skirtos ataskaitos;
	 reikalavimai, susiję su prieštaringais duomenimis apie laiko sąnaudas ar išteklius;
	 prašymai ir reikalavimai atskirais klausimais, skirti priimti sprendimus;
	 kvietimai į socialinių reikalų komisijos posėdį, profesinių sąjungos narių susirinkimą, kvie-

timai į posėdžius, pasitarimus valdančiose organizacijose ir pan.
	 laiškai ir skundai, kurie gaunami iš išorės ir iš įstaigos kolektyvo narių;
	 klausimai ir abejonės, rekomendacijos ir pasiūlymai;
	 informacijos (paprastos ar kompleksinės) užrašai;
	 paprastos vidinės ataskaitos ir pasiaiškinimai iš padalinių vadovų, atskirų darbuotojų ir 

pan.

Gaunamų dokumentų segtuvo metodas taikomas paprastai dviem atvejais. Pirmiausia jis 
taikomas kaip diagnostinis instrumentas, kai norima nustatyti besimokančiojo gebėjimus susi-
doroti su tokio pobūdžio darbais. Antra, tai besimokančiųjų gebėjimo praktinėje veikloje taikyti 
mokymosi procese įgytas žinias, įgūdžius įvertinimo metodas.

Darbo su gaunamais dokumentais technologija gali būti įgyvendinama dalyvaujant ir ste-
bėtojų grupei ir be jos (kai vieni dirba, o kiti stebi ir analizuoja jų veiklą). Dažniausia šiame 
procese stebėtojų nėra, kadangi tai grupinės pratybos, kurių rezultatas priklauso nuo bendros 
grupės veiklos, kai vertinamos kiekvieno grupės nario kompetencijos. Laikas, skirtas darbui su 
dokumentais, turi būti apribotas (nuo galimo skirti viso laiko imamas minimumas), bet reikia 
laikytis protingos ribos, atsižvelgti į grupės narių jau turimas kompetencijas.

	 „Dalykinės korespondencijos analizės“ metodo taikymas praktikoje. Šios metodikos 
taikymas ugdymo procese vyksta dviem etapais. 

1  e t a p a s. Iš pradžių kiekvienas besimokantysis (ar atskira jų grupė) kruopščiai anali-
zuoja dokumentus ir jų specifiką, po to juos adresuoja atitinkamam vykdytojui. Vienais atvejais 
studijuojantysis prideda dokumentui būtiną rezoliuciją ten, kur mano, jog šį dokumentą reikia 
priskirti, kitais atvejais deleguoja dokumentą tam tikram specialistui, kad pastarasis parengtų 
veiksmų, nukreiptų į problemos sprendimą, veiksmų programą, t. y. numato tolesnių veiksmų 
seką, kurie būtini priimant sprendimus ir sprendžiant problemą. 
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2  e t a p a s. Remiantis kiekviename dokumente pateiktos informacijos aiškinimu, susi-
daroma nuomonė apie analizuojamą situaciją, kuri susidarė analizuojamame objekte, daromos 
išvados ir priimami sprendimai, t. y. iš „informacinio labirinto“ randama išeitis. 

Prieš keliant pagrindinį uždavinį, dalyviai gauna patarimą, kaip būtų geriausiai spręsti pro-
blemas, susijusiais su dokumentų segtuvu. Dalyvio atliktos analizės sėkmė nustatoma jo gebėji-
mu panaudoti veikloje gautą informaciją ir žinias. 

Siekiant, kad žaidybinės grupės narių tarpusavio sąveika kuo labiau priartėtų prie realios 
situacijos, kartu įvedant skubos ir įtampos elementus, į žaidybinę užduotį įtraukiamas papildo-
mas veiksnys. Siekiama, kad kiekvienas sprendimas grupėje būtų priimamas, kaip jau minėta, 
per apibrėžtą laiką, nes vadovas:

	 būdamas biuro savininku, išvyksta į savaitę truksiantį susitikimą, kuris vyks kitame mies-
te;

	 išvyksta atostogauti į tolimą šalį dviem savaitėms, todėl su juo nebus galima susisiekti;

	 bus operuojamas ir gydysis mažiausia dvi savaites, tačiau galimas ir reabilitacinis periodas, 
kurio metu nebus galimybės su juo susisiekti. 

Pratimas paprastai vedamas laikantis tokios sekos: 

	 Trumpai nusakydamas tikslą ir uždavinius dėstytojas bendrais bruožais studentams pristato 
žaidybinės veiklos specifiką.

	 Esant reikalui, jis suskirsto grupę į keletą mažesnių pogrupių.

	 Dėstytojas kiekvienam pogrupiui pateikia po dokumentų segtuvą, t. y. aprūpina būtinų do-
kumentų rinkiniu, kuris visoms grupėms yra vienodas.

	 Jei dalis studentų bus stebėtojai, tuomet dėstytojas juos konsultuoja, pateikia atskirus proto-
kolus, skirtus grupės narių tarpusavio sąveikai fiksuoti. 

	 Dėstytojas apibrėžia laiką ir išryškina sunkumus, kurių kontekste pratimas turi būti atlik-
tas.

	 Kiekviena komanda dirba su savo segtuvo dokumentais, visi komandos nariai kartu nu-
sprendžia dėl galimų problemos sprendimų variantų. 

	 Organizuojamas kiekvienos grupės pasiūlytų sprendimų svarstymas ir analizė.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad labai reikšmingu veiklos su gaunamų dokumentų segtu-
vu elementu yra grįžtamasis ryšys, kurio galimybes dalyviams būtina užtikrinti baigus veiklą. 
Kai įgyvendintos būtinos procedūros, grupės susirenka ir kartu apžvelgia pasiūlyto sprendimo 
variantus ar priimtus veiksmus, juos lygina, vertina jų tikslingumą ir efektyvumą, nagrinėja, ar 
jos pasiteisino, aptaria įgūdžius, žinias, kurių įgijo žaidimo metu analizuodami dokumentus. 

Profesionalioje literatūroje apie žaidybines technologijas šis metodas dar vadinamas „infor-
maciniu labirintu“ (angl. „In“ tray exercises; „In“ baske exercises), kuriam būdinga tam tikra 
specifika. 

Pratimo „Labirintas“ esmė: studentams išdalijami lapai, kuriuose pateikti skirtingų situa-
cijų ar klausimų iš technologinės ar tarpasmeninės srities apibūdinimai. Užduotis skirta studen-
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tams, kurie, vertindami išdėstytus faktus, turi priimti teisingą sprendimą dėl konkrečios situaci-
jos. Paprastai teisingą sprendimą reikia pasirinkti iš kelių pateiktų atsakymo variantų, numatant 
(prognozuojant) kiekvieno jų galimas pasekmes. Atitinkamas atsakymas studentą veda prie ki-
tos situacijos, veiksmas plėtojamas toliau tol, kol pasiekiamas galutinis rezultatas. 

Dėstytojas, instruktuojantis apie pratimo eigą, turi paaiškinti, kad grupės nariams reikia 
atlikti konkretų veiksmą, o ne analizuoti galimus žingsnius, kuriuos jie atliks susidūrę su tokio 
tipo problema. Numačius veiksmų seką, nutarimas priskirti problemos sprendimą kitam paval-
džiam darbuotojui ar padaliniui nebus priimtinas ir tinkamas. Panašiu atveju netiks apsiriboti 
fraze: „Gerb. ponui N atsakyti raštu“ ir nebus įskaitomas kaip teisingas. Mokymų dalyviai turi 
numatyti konkrečius problemos sprendimo žingsnius praktikoje ir surašyti atsakymo „ponui N“ 
tekstą.

Kiekvienas užsiėmimo dalyvis gali savarankiškai pasirinkti savo kelią, kurio tikslas – pa-
naudojant kuo mažiau žingsnių, pereiti visą labirintą iki galutinio tikslo. Studentas, kuris gerai 
suprato situacijų atrankos principus, pagal kuriuos bus analizuojamas konkretus atvejis, rasda-
mas teisingus atsakymus į kiekvieną klausimą, gebės greitai priartėti prie galutinio tikslo. Tas, 
kuris pasirinks neteisingai, turės grįžti atgal į pradinę poziciją ir bandyti iš naujo eiti toliau (jei 
jis apskritai gebės pasiekti tikslą). 

Šiuo metodu ypač įdomu dirbti, kai sprendimai priimami kolektyviai. Čia individualų 
darbą galima derinti su kolektyviniu. Pratybų „Labirintas“ tikslas – mokantis iš savų klaidų, 
nustatyti teisingus metodus ar santykius. Kaip pagalbos priemonė besimokančiajam gali tapti 
grįžtamasis ryšys pasibaigus pratyboms, kai svarstomos priežastys, lėmusios teisingą ar klaidin-
gą sprendimo pasirinkimą. Dalykinės korespondencijos analizės metodo stipriosios ir silpnosios 
pusės pateiktos 9 lentelėje. 

9 lentelė

Dalykinės korespondencijos analizės metodo stipriosios ir silpnosios pusės

Dalykinės korespondencijos analizės  
metodo stipriosios pusės

Dalykinės korespondencijos analizės  
metodo silpnosios pusės

1. Užtikrinamas kuo didesnis priartinimas 
prie realių sąlygų, grupinės analizės medžia-
ga tampa problemos, su kuriomis užsiėmimo 
dalyviai susidurs savo būsimoje profesinėje 
veikloje.

1. Situacijos, skirtos spręsti taikant segtuvų 
metodą, turi pateisinti besimokančiųjų lūkes-
čius, kurie skirti patenkinti komandinį (grupėje) 
darbą. Jeigu pranyksta praktiškumo elementas, 
mažėja visos procedūros vertė. 

2. Kadangi ši technologija gali būti taiko-
ma įvairiuose mokymo etapuose (arba mo-
kymo dalyvių gebėjimams išryškinti iki 
kurso pradžios arba po viso kurso, siekiant 
išsiaiškinti, kaip jie suprato dėstomą kursą), 
atsiranda galimybė stebėti studentų žinių ir 
įgūdžių tobulėjimo kelią.

2. Dirbant su kai kuriais gaunamos koresponden-
cijos segtuvo dokumentais ir dėstytojui siūlant 
tam tikras dokumentų analizės prieigas, pasireiš-
kia asmeninis dėstytojo darbo stilius. Jeigu šis 
stilius prasilenkia su ugdytinių įgūdžiais, tuo-
met kai kurie fundamentiniai mokymo momen-
tai gali tapti mažiau priimtini. 
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3. Remiantis šia technologija numatomi 
veiksmai, nukreipti siekiant įvaldyti būsimo 
vadovo realią praktinę veiklą. 

3. Neretai technologijos efektyvumas mažėja 
dėl prastos segtuve esančių dokumentų koky-
bės: pasenusio turinio, atotrūkio nuo realios 
praktikos, taip pat ir tuo atveju, kai tenka dirb-
ti su dokumentais, kurie yra iš menkai žinomos 
srities arba iš organizacijos, kurios veikla mažai 
susijusi su studijų srtimi ir kurioje rengiasi dirb-
ti studijas baigę studentai.

4. Studentai labiau suinteresuoti būsimu dar-
bu su personalu, klientais ir kitomis instituci-
jomis, išsikelia prioritetinius tikslus ir ugdo-
si asmeninę atsakomybę už būsimą profesinę 
veiklą.

4. Kadangi ne kiekviena ugdymo institucija turi 
pakankamą kompiuterinės technikos bazę, to-
kiu atveju šio metodo taikymą apsunkina daug 
popierizmo.

Situacijų analizės metodas, taikant dalykinės korespondencijos analizės technologiją, nau-
dingas siekiant pademonstruoti priimto sprendimo, siekiant spręsti problemą, efektyvumą. Jo 
taikymas apima tokias sritis kaip laiko valdymo treningai, klientų reklamacijos įveika, verslumo 
ugdymo programos, valdymas, sekretorės veiklos sritys ir t. t.

  Balinto sesija

Viešas sudėtingos problemos pristatymas neretai padeda kristalizuoti mintis ir priartėti prie 
teisingo problemos sprendimo. Kai žmogus atranda paprastus ir tinkamus žodžius apibūdinti 
savo problemai, jam ši problema tampa gerokai aiškesnė. Iki tol dėl esančių įvairių detalių, 
kontekstų atrodžiusios sudėtingai sprendžiamos (arba visai neišsprendžiamos) problemos, jas 
įvardijus, pasidarė aiškesnės, o jų sprendimo keliai nebe tokie sudėtingi ir neįveikiami. Ypač 
problemą suvokti padeda, jei kiti grupės nariai yra susidūrę su panašiomis problemomis ir jas 
sėkmingai išsprendė, jei yra susipažinę su probleminio lauko kontekstu. Tokie grupės nariai gali 
kryptingai užduoti klausimus, kurie nukreiptų į gylesnį problemos suvokimą ir būtų pasiūlyti 
galimi jos sprendimo variantai (nors ir klaidingus), nes tai savo problemą kitiems pristatančiam 
diskusijos dalyviui padeda išsigryninti pačiam savo problemą, geriau suvokti jos aplinkybes 
bei ją pačią. Būtent tuo principu grindžiamas kolektyvinio sprendimo priėmimo metodas, kurį 
1950 metais pradėjo taikyti anglų gydytojai vyras ir žmona M. ir E. Balintai94. Ši aktyvaus ugdy-
mo technologija paplito ir buvo pradėta taikyti kitose veiklos srityse (verslo, teisės, ugdymo ir 
pan.), kuriose reikėjo spręsti žmonių tarpusavio santykių problemas. 

Ugdymo partnerių tarpusavio santykių problemos charakterizuojamos kaip kompleksinės, 
kurias nuolat veikia teorijos žinojimo ir realią bendravimo praktiką taikančių partnerių vienas 
kito nesupratimas, konfliktai, aklavietės, frustracijos. 

Balinto sesija gali turėti didelės įtakos psichologiniam grupės klimatui. Jei analizuojama te-
ma ar problema įdomi ir aktuli visems grupės nariams, o jos išsami bei gili analizė yra asmeninė 
ir įtraukė visus grupės narius, galima tikėtis, kad kiti grupės nariai pajaus bendrumo ir solidaru-
mo jausmą, grupėje pagerės tarpusavio susiklausymas ir atsiras geresnis vienas kito supratimas. 
Todėl šio metodo taikymas duoda tarsi dvejopos naudos: padeda įsisavinti dėstomą medžiagą ir 
kartu pagerina grupės narių tarpusavio santykius. 
94 Oliver W. S. (1987). Aims and Objectives and Balint-Training [interaktyvus]. Journal of Balint Society. 
Prieiga per internetą: <http://www.familymed.musc.edu/balint/journal/87_samuel.pdf> [žiūrėta 2010-10-
12]. 

9 lentelės tęsinys
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Naudojant Balinto sesiją, galima tikėtis:

	 išmokyti studentus analizuoti su realiomis situacijomis susijusią informaciją, atskirti 
itin reikšmingą informaciją nuo antraeilės, aiškiai ir suprantamai formuluoti ir pristatyti 
problemą;

	 plėtoti gebėjimą klausyti ir sąveikauti su kitu diskusijos dalyviu;
	 pademonstruoti studentams su jų profesine veikla susijusių problemų daugiareikšmišku-

mą, daugiakompleksiškumą bei galimų sprendimų daugiaaspektiškumą;
	 suteikti patirties modeliuojant itin sudėtingų problemų galimus sprendimus. 

Balinto sesijos vedimo technologija95. Taikant šį metodą, rekomenduotinas grupės dy-
dis – nuo 6 iki 15 žmonių, o optimalus – 8–10 žmonių. Dėstytojas turi gerai išmanyti grupės 
dinamikos principus, mokėti valdyti grupę, nuolat sekti pasakoto būseną ir gebėti blokuoti pa-
vojingą grįžtamąjį ryšį.

Darbas grupėmis, taikant Balinto sesiją, yra ganėtinai detaliai struktūruotas. Išskiriami 
aštuoni pagrindiniai etapai, kuriais nuosekliai vadovaujantis organizuojama Balinto sesija.

	 Pirmasis etapas. Kiekvienas tokio tipo užsiėmimas dažniausia prasideda nuo šio vadovo 
klausimo: Kas norėtų grupei pristatyti savo profesinės veiklos atvejį, problemą, kuri Jums 
sukelia diskomforto jausmą? Paprastai po nedidelės, kartais ilgesnės pauzės atsiranda vie-
nas, o kartais ir keli savanoriai, kurie lakoniškai, paprastai ir suprantamai per 1–2 min. 
laisva forma papasakoja savo atvejį. Po įvadinės grupės diskusijos bendru sutarimu pasiren-
kamas vienas analizės „užsakovas“ (t. y. pasakotojas). Kartais, siekiant aiškumo grupėje, 
organizuojamas balsavimas.

	 Antrasis etapas. Susitarus dėl pasakojimo laiko limito, išrinktas pasakotojas grupei pasa-
koja savo atvejį. Dėstytojas ir grupės nariai įdėmiai klauso pasakojimo, stebi pasakotojo 
ir kitų grupės narių tarpusavio santykių emocines išraiškas (tai vėliau gali būti naudinga 
analizuojant komunikacinę pasakotojo elgseną). 

	 Trečiasis etapas. Pasakotojas suformuluoja grupei klausimą, susietą su svarstymui pateiktu 
atveju. Šiame etape dėstytojas padeda pasakotojui tiksliai suformuluoti klausimą (ir pagei-
davimą), pateikiamą grupei. Juose turi būti užkoduotas poreikis gauti naujų žinių arba su-
laukti grupės palaikymo. Svarbu pateiktą klausimą, norą tiksliai užrašyti ant lentos, kad kiti 
grupės nariai, užduodami klausimus, nuolatos jį matytų ir nenukryptų nuo tikslo.

	 Ketvirtasis etapas. Jame grupės nariai užduoda su atveju susijusius klausimus pasakotojui. 
Šis etapas gali būti organizuotas įvairiai, atsižvelgiant į grupės sudėtį, pasirengimą anali-
zuoti tokio tipo problemas, nuo dėstytojo patirties valdyti grupę ir pan. Paprastai šio etapo 
organizavimo forma nėra griežtai reglamentuojama. Vienu atveju diskusija vyksta laisvai, 
o spontaniškos diskusijos dalyvių emocinės reakcijos yra fiksuojamos dėstytojo (vėliau jos 
gali tapti grupės dinamikos analizės objektu). Kitu atveju diskusija gali būti griežtai struk-
tūruota, kai kiti grupės nariai eilės tvarka pagal sėdėjimo auditorijoje vietą (pavyzdžiui, iš 
eilės ratu), pasakotojui užduoda po vieną (ar iš karto po kelis) klausimą. Tokių „ratų“ gali 
būti keli. Jei yra dalyvių, kurie nenori tuo metu užduoti klausimo, savo eilę gali praleisti, o 
vėliau vėl įsitraukti į diskusiją. Dėstytojas, pastebėjęs, kad praleidžiančiųjų užduoti klausi-
mą gretos didėja arba klausimai kartojasi, gali pasiūlyti pereiti prie neformalaus diskusijos 
varianto ir klausimus pradėti uždavinėti tie, kas jų dar nepateikė. 

95 Ten pat.
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Šiame etape neretai nustembama, kai sužinoma, kiek svarbių problemos aspektų jis nepa-
matė. Kita vertus, tai įvertinus, neretai pasakotojui kyla noras savo pasakojimą papildyti naujo-
mis, reikšmingomis detalėmis. 

 Penktasis etapas. Jame pasakotojas galutinai suformuluoja grupei skirtą klausimą ar lūkes-
tį, kurį jis norėtų svarstyti. Kartais klausimo ar lūkesčio formuluotė gali išlikti ir nepakitusi, 
tačiau neretai jos koreguojamos. Būna atvejų, kai pirmajame etape suformuluotas klausi-
mas tampa visiškai nebeaktualus ir atrodo prasilenkiantis su problema. Tai atsitinka dėl to, 
kad pasakojas dėl jau įvykusios diskusijos geriau suvokia problemos esmę, įvertina naujai 
išryškėjusius kontekstus ar aplinkybes. Pasakotojo užduodamų probleminių klausimų ratas 
gali ir prasiplėsti kiekybiškai, jei kurie nors iš anksčiau užduotų grupės klausimų jam pasi-
rodys esminiai atskleidžiant problemą. Neretai tokiais klausimais tampa grupės klausimai 
apie tai, kokių pateikiamo atvejo aspektų pats pasakotojas iki galo nesupranta. Paprastai 
pabaigoje gali likti 3–5 klausimai arba vienas klausimas kaip galutinė apsisprendimo teisė 
pasakotojui.

 Šeštasis etapas. Jame laisvos diskusijos forma grupės nariai atsako į pasakotojo klausimus 
ir lūkesčius. Tai dažniausia vyksta klausinėjimo metu, pateikiant atsakymus į pasakotojo 
pateiktus klausimus atsakant kiekvienam iš eilės. Atsakius į vieną klausimą, pereinama 
prie kito ir taip iš eilės, kol atsakoma į visus klausimus. Jeigu pateikti klausimai pasirodo 
esantys tarpusavyje susiję, tuomet pirmuoju ratu kiekvienas atsako į pirmąją, po to – į kitą 
klausimų grupę ir t. t. Atsakymai gali būti asmeniniai: Tokiu atveju aš jaučiu... 

Skirtingai nei ketvirtajame etape, kur galima užduoti klausimą arba praleisti savo eilę, 
šiame etape to daryti negalima – atsakymus į pateiktus pasakotojo klausimus turi pateikti kiek-
vienas grupės narys. Ne mažesnę reikšmę nei atitinkami svarstymai ir patarimai pasakotojui ir 
kitiems grupės nariams gali turėti tokie atsakymai kaip: Aš taip pat patyriau panašių problemų 
ir jas sprendžiau... Tačiau tik pradėjus taikyti šį metodą, neretai dalis grupės narių savo atsaky-
mus pradeda taip: Aš taip pat manau, kaip prieš tai kalbėjęs kolega arba Aš nežinau ką bepri
durti, jau viskas buvo išsakyta ir pan. Tokiu atveju dėstytojui verta priminti, kad atsakymai yra 
privalomi kiekvienam ir netgi anksčiau nuskambėjusių atsakymo variantai, pateikti jau kito 
diskusijų dalyvio, pasakotojui yra labai svarbūs, nes bet kuriuo atveju pridedamas tam tikras 
individualus požiūris. Be to, emociškai įkaitintoje grupės atmosferoje vieną kartą nuskambėję 
pasakotojo atsakymai gali būti iki galo nesuvokti, todėl savitas atsakymo atkartojimas jam gali 
būti labai reikšmingas. Pats faktas, kad daugelis atsakymo variantų kartojas, taip pat turi tam tik-
ros informacijos apie problemą, tačiau grupė nesistengia piršti ar kitaip primesti savo problemos 
suvokimo ar jos galimo sprendimo varianto.

Šiame etape skatinamos ir laisvos asociacijos tema „Analogiška problema“. Po bet kurio 
grupės nario pasisakymo pasakotojas, jei jam neaišku, gali paklausti. Gali nutikti taip, kad gru-
pėje atsiras asmenų, kurie, svarstant situaciją, sąmoningai ar nesąmoningai save sutapatins su 
pasakotoju ar taps jo partneriu. Paskutinių diskusijos dalyvių pasisakymai gali būti tokie: Žinai, 
aš save įsivaizduoju N vietoje, kai tu jam sakei (kažką) ir sakydamas mikčiojai. Aš jaučiausi 
nejaukiai, mane tai glumino. Panašūs pasisakymai ypač vertingi pasakotojui (ir kitiems grupės 
nariams). Tinkamai šiuo metodu dirbančiai grupei atskiros replikos provokuoja diskusijas to-
lesniuose ratų koncentruose ar laisvai vykstančiose, bet tinkamai valdomose diskusijose. Tai 
padeda giliau suvokti problemą, kolektyviai kūrybiškai plėtoti išsakytus požiūrius, pamatyti 
netikėtus analizuojamos problemos aspektus. Esant pačiam pasakotojui emociškai reikšmingam 
atvejui, toks svarstymas leidžia panaudoti tiek korekcinį, tiek psichologinį palaikomąjį poveikį 
turintį iš kitų grupės narių gautą grįžtamąjį ryšį. 
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 Septintasis etapas. Jame pasakotojui pateikiama grįžtamoji informacija iš dėstytojo. Dėsty-
tojas apibendrina visų grupės narių pateiktus atsakymus, pristato asmeninį požiūrį į pateiktą 
situaciją, į priežastis, sukėlusias tokius sunkumus, kuriuos patyrė pasakotojas ir pan. (re-
komenduotina dėstytojui vengti asmeninių interpretacijų). Pabaigoje dėstytojas padėkoja 
pasakotojui už pristatytą situaciją, už jo drąsą ir ryžtą, o kitiems dalyviams – už supratimą 
ir palaikymą.

 Aštuntasis etapas. Jame pasakotojas pateikia informaciją apie tai, ką jis juto, kaip jautėsi. 
Jo pasisakymas gali būti susijęs su jo asmeniniais išgyvenimais ir pojūčiais, kuriuos jis pa-
tyrė pasakodamas atvejį, atsakydamas į pateiktus klausimus ir kaip į jį reagavo grupė. Jis 
taip pat gali pateikti grįžtamąją informaciją konkretiems diskusijų grupės nariams, kuriuose 
pristatytų savo nuomonę apie jų veiklos efektyvumą, padėkoti už palaikymą arba išsakyti 
savo nuomonę, pradėdamas žodžiais: Kaip man palengvėjo, kai tu... ir t. t. Diskusija gali 
būti baigiama ir kitų grupės narių pasisakymais apie savo potyrius ir įspūdžius. Šiame etape 
sprendžiami organizaciniai klausimai, priimami pasiūlymai kitoms sesijoms. 

Ypatinga produktyvaus darbo Balinto sesijoje sąlyga yra pasitikėjimu, emociniu artumu 
grįstos atvirumui palankios ir saugios aplinkos sukūrimas, profesionalus pusiausvyros iš
laikymas tarp „šaltos“ atvejo analizės bei detalizavimo atmosferos ir perdėtai „karštos“ 
asmeninio treningo situacijos. 

Svarbu įvertinti tai, kad bet kurioje grupėje dėstytojui teks susidurti su žinybine įvairaus 
lygio reakcija. Jo užduotis – kantriai, žingsnis po žingsnio grąžinti grupę į diskusiją, vedančią 
naujo žinojimo link. Todėl jau pačiame pirmajame etape svarbu pasakotoją sulaikyti nuo klini-
kinio pobūdžio klausimų, tokių kaip Ką man daryti? Ką aš negerai dariau? ir padėti jam susi-
formuluoti klausimą, fokusuojantį dėmesį į ugdytinio ir ugdytojo sąveiką: Kodėl būtent su šiuo 
mokiniu (kolega, tėvais ir pan.) man nepavyko palaikyti konstruktyvių santykių? Kodėl jis nu
stojo lankyti konsultacijas? ir t. t. Panašūs klausimai leidžia griauti nusistovėjusius stereotipus, 
tokius kaip Panašiose situacijos visada susitardavau su mokiniu, tik su šiuo nepavyko, ir skatina 
kiekvieną konkretų atvejį vertinti kaip individualų ir unikalų, turinčius skirtingus sprendimus. 

  Tarpgrupinė diskusija

Ji organizuojama pogrupių pranešimų, pristatymų pagrindu. Galutinio pogrupio veiklos 
rezultato prezentacijai deleguoti pogrupių atstovai, kurie pristato savo situacijos analizę ir pa-
teikia galimus sprendimus, o kitų grupių klausytojai atlieka oponuojantį vaidmenį. Dėstytojas 
situaciją kontroliuoja ir atlieka koordinatoriaus bei diskusijos vadovo vaidmenį, esant reikalui – 
siekiant aktyvinti ir išlaikyti diskusijos kryptingumą – atlieka oponento ir kritiko vaidmenį. Si-
tuacijos analizei rekomenduotina skirti nuo 30 min. iki 2 val. Dėstytojų ar kitų grupių klausimai 
reprezentatoriui gali būti tokie: Kokias pateiktoje situacijoje Jums pavyko išskirti problemas ir 
kurią laikytumėte prioritetine? Ar galėtumėte pateikti analogišką pavyzdį iš savo (ar konkrečių 
įmonių, organizacijų veiklos) praktikos? Kokie kiti situacijoje pateiktos problemos aspektai (pa
vyzdžiui, etiniai, psichologiniai, pedagoginiai) išryškėjo? Kokios gali būti Jūsų priimtų spren
dimų pasekmės? Ar Jūs nepraleidote svarbios informacijos, pasirinkdami teisingą problemos 
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sprendimą? Iš kokių profesinės veiklos (ar kitokių) pozicijų Jūs tai vertinate (teigiate)? Vertėtų 
tikslingiau orientuoti diskusiją tarp diskusijos dalyvių (be reprezentatoriaus, o pačioje auditori-
joje), todėl galima peradresuoti vienų klausytojų pateiktus klausimus kitiems klausytojams ir 
išprovokuoti aštresnes diskusijas. Dalyvių dalyvavimo diskusijose aktyvumas priklauso nuo 
diskusijoms pateiktos medžiagos įdomumo, problemiškumo, mokymuisi skirtos patalpos pato-
gumo, ugdymo aplinkos erdvumo ir funkcionalumo, paties pedagogo asmeninio situacijų patyri-
mo, jų išankstinio parengimo, įvairovės, kompetetingumo analizuojamos problemos atveju (ka-
da galima klausti ir pan.), gero besimokančiųjų teorinio pasirengimo analizuojamu klausimu; 
dėstytojo gebėjimo susilaikyti nuo asmeninių išvadų pateikimo, gebėjimo išklausyti kuo dau-
giau auditorijoje pristatomų sprendimų, versijų, situacijų kaip pagrindinės medžiagos, skirtos 
ugdymo ir ekonominėms problemoms svarstyti, panaudojimo, aprašytos medžiagos praktinės ar 
profesinės vertės, ugdytinių motyvacijos, nusiteikimo mokytis lygio. 

6.4.2.4. Patarimai pradedantiems dėstytojams

Pirmasis patarimas: Jūs kaip pradedantis dėstytojas galite nueiti nuo čia iki ten. „Čia“ yra ta 
vieta, kur esate dabar, t. y. pradžia darbo atvejo metodu, o „ten“ yra atvejų metodo taikymo eks-
pertas. Aišku, tam reikalinga praktika, nes tik tokiu būdu galite tapti puikiu atvejo dėstytoju. 

Dirbant atvejų metodu, reikalinga kitų pagalba. Būtina, kad kas nors stebėtų ir teiktų grįžta-
mąjį ryšį apie atvejo metodo taikymą. Taigi, jei esate jaunas ir pradedate dirbti pagal šį metodą, 
susiraskite tokį patį draugą, kuris irgi nori pradėti dirbti pagal šį metodą. Dalyvaukite vienas 
kito užsiėmimuose. Jei naudosite įvairias technikas, vienu metu taikykite ne daugiau kaip vie-
ną ar dvi. Pavyzdžiui, jei norite dirbti su klausimais, tobulinti jų pateikimo techniką, tuomet į 
klausinėjimo techniką ir fokusuokite daugiausia grupės darbo, kad šioje srityje pasiektumėte 
aukštesnės kokybės. Jei norite tobulinti klausymosi techniką, praktikuokite įvairias klausymosi 
technikas ir įrankius.

Kartais ir dėstytojas gali būti blogas klausytojas. Toks dėstytojas kartais negali išklausyti 
daugiau nei dviejų komentarų neįsikišdamas, nepateikęs savo komentaro, klausimo ir pan. Minė-
ti veiksniai labai trikdo diskusiją, todėl būtina konkroliuoti ir savo kaip dėstytojo aktyvų dalyva-
vimą diskusijoje. Vertėtų savo komentarus tiesiog užsirašyti popieriuje arba raštu pasižymėti jų 
skaičių, prieš tiesiogiai įsiterpiant į diskusiją. Jei tokioje situacijoje pavyks iškentėti kuo ilgiau 
nepateikus komentaro, jau yra gerai. Vėliau šį skaičių bus galima didinti iki 2, po to – iki 3, dar 
vėliau – iki 5–6 komentarų be savo kaip dėstytojo intervencijos. Ilgainiui tai jau nebebus Jūsų 
kaip dėstytojo problema, tačiau labai patobulins Jūsų procesą ir jo organizavimą. 

Mokymasis kaip aš mokau. Dėstytojas mokosi iš savo rengiamų užsiėmimų, bet kiekvie-
nas mūsų mokosi labai skirtingai iš įvairių grupės gyvenimo detalių, dalių, atvejų. Pirmus atvejo 
taikymo kartus pats dėstytojas turi daug ko mokysis. Pirmaisiais kartais lieka daug neišnaudotų 
galimybių. Labai daug gerų idėjų pateikia studentai, analizuodami atvejus. Tiesiog pagauti įkvė-
pimo jie gali pateikti tai, ko dėstytojas galbūt nebūtų galėjęs sugalvoti pats. Be to, tai gali būti są-
lygota skirtingos patirties ir kitų dalykų, todėl galbūt neverta rengti atvejo analizės navigacijos, 
kol konkretus atvejis nėra analizuojamas keletą kartų, nes labai daug išmokstama iš studentų. 

Kita vertus, jei su kokiu nors konkrečiu atveju jau dirbama daug kartų, tikimybė, kad stu-
dentai pateiks labai naujų originalių idėjų, yra nedidelė (tokių idėjų gali būti keletas). Tai, ką 
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dėstytojas turi pats, yra jo išsikristalizavusi patirtis. Periodiškai gali atsirasti studentų, kurie 
užsiėmimo metu ar po jo gali prieti prie dėstytojo ir pasakyti, kad atvejyje nagrinėta situacija 
yra tokia pati, kokioje ir jis yra buvęs, bet jo patirtis yra kitokia nei atvejo herojaus patirtis. Tai 
vadinamoji mokymosi patirtis, kadangi žmonės naudoja savus filtrus, priimdami atvejį, analizuo-
dami jį ir /ar projektuodami sprendimus, atsispiria nuo savo patirties. 

6.4.3. Baigiamoji darbo su atveju po užsiėmimo stadija

Šiame skyriuje aptariama teikiamojo vertinimo ir grįžtamosios informacijos svarba bei jos 
teikimo galimybės. Iš pradžių pateikiamos rekomendacijos sėkmei įvertinti, po to atskirai apta-
riamas dėstytojo ir studentų dalyvavimo studijų procese, taikant AKTA metodą, vertinimas ir 
įsivertinimas. Efektyvaus atvejo metodo mokymo charakteristikos, diskusijomis grįsto mokymo 
grupėje vertinimas ir efektyvaus atvejo dėstytojo stebėjimo vadovas96 padės dėstytojui kokybiš-
kiau organizuoti vertinimo ir įsivertinimo procedūras. 

Teikiamasis vertinimas ir grįžtamoji informacija. Vertinamasis mokymasis ir grįžtamo-
sios informacijos teikimas gali tapti iššūkiu bet kokioje ugdomojoje aplinkoje. AKTA metodo 
taikymo metu šie iššūkiai apima dalyvavimo svarbą ir pasidalytą atsakomybę tarp dėstytojo ir 
studentų, kuriant AKTA metodo turinį ir procesą. Šiuo požiūriu tikslinga aptarti tokius dalykus 
kaip sėkmės įvertinimas, studentų dalyvavimas (veikla) ir dėstytojo dalyvavimas (veikla). 

Sėkmės įvertinimas. Sėkmės įvertinimas atvejo metodo kontekste gali būti lyg iššūkis, 
suteikiantis „gyvybės“ mokymosi tikslams, susijęs su žinių perkėlimu, gebėjimų ugdymu, savęs 
pažinimo plėtra, įvertinimu, vadovavimo gebėjimais. Atskiro atvejo analizės užsiėmimo sėkmė 
gali būti vertinama atsižvelgiant į specifinius grupei iškeltus tikslus: 

 Turinio aspektu: ar studentas demonstruoja atitinkamą pažangą, darydamas esminius atradi-
mus ir mokydamasis per grupės užsiėmimus?

 Proceso aspektu: ar harmoninga pusiausvyra tarp dėstytojo vadovavimo ir studentų iniciaty-
vos? 

Atvejų metodo ir diskusijos taikymo sėkmės vertinimas yra vienas didžiausių iššūkių ir vie-
nas sudėtingesnių dalykų, nes realiai įvertinti šio metodo sėkmę kartais galima tik po daugelio 
metų (pvz., kai po 20 metų prie buvusio dėstytojo prieina buvęs studentas ir sako: Prisimenate, 
kai mes mokėmės apie tokį atvejį, aš pasakiau tai ir tai, ir aš buvau teisus, o jie (kiti) buvo ne
teisūs, ir galiausiai aš visa tai pritaikiau, patikrinau praktikoje). Taigi iš dalies atsakymo dės-
tytojas gali nežinoti daugelį metų. Aišku, per tam tikrą laiką kiekvienas dėstytojas numato tam 
tikrus vertinimus, nusistato įsivertinimus. Kartais tie įsivertinimai yra labai paprasti: ar atvejai 
leido suvokti, pajusti mokymosi esmę? Ar konkretus atvejis leido studentams patiems išsiaiš-
kinti atitinkamus dalykus be dėstytojo įsikišimo ir tiesioginio vadovavimo studentų studijoms, 
mokymuisi? 

Kitas įsivertinimo kelias – vertinti ne konkrečią grupę, o stebėti kelių grupių užsiėmimų 
eigą. Jei pateiktas atvejis keletui grupių sudarė galimybę pajusti atvejo esmę, įgyti atitinkamų ži-

96 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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nių ar gebėjimų, kuriuos studentai įgijo savarankiškai, be ar su keletu nukreipiamųjų klausimų ir 
pan., galima teigti, kad pasirinktas atvejis yra tinkamas, sėkmingas. Atvejis gali būti vertinamas 
ir pagal grupės įsitraukimo lygmenį. Įsitraukimas nereiškia ypatingo žavėjimosi, aikčiojimo ar 
pan. Jis tiesiog reiškia susikoncentravimą į problemas: ar studentai tikrai seka atvejo analizę? Ar 
klausosi? Ar diskutuoja? ir pan. Kartais toks įsitraukimas gali būti labai entuziastingas, turintis 
daug energijos. Tačiau kartais jis gali būti gana ramus, lėtas, nes mąstymo procesai kartais reika-
lauja mažesnio išorinio aktyvumo. 

Galiausiai įvertinti atvejį galima per egzaminus, nes egzaminai yra puiki galimybė pade-
monstruoti viską, ko studentas mokėsi. Pats egzaminas irgi yra atvejis, kurį dėstytojas turi išana-
lizuoti iš dėstomo dalyko / modulio / kurso pozicijų. Egzaminas gali vykti įvairiomis formomis. 
Nesvarbu, kokią konkrečią egzamino formą studentai pasirinks, pati forma irgi gali būti anali-
zės objektu. Po egzamino galima pasakyti, kiek daug studentai išmoko iš individualių atvejų. 
Remiantis užsienio patirtimi97, galima naudoti tokius sėkmės vertinimo būdus kaip efektyvaus 
atvejo metodo mokymo charakteristikos, diskusijomis grįsto mokymo grupėje vertinimas ir kt.

Efektyvaus atvejo metodo mokymo charakteristikos: 

 Rezultatai:

 Mokymasis grupėje iš esmės viršija, pralenkia mokymąsi prieš užsiėmimus ir stimu-
liuoja mokymąsi po užsiėmimo. 

 Mokymasis tęsiasi po užsiėmimo, einama gilyn, ieškant ryšių tarp užsiėmimų, modu-
lių, dalykų, kursų. 

 Studentai skatinami ir aktyvinami tų iššūkių, kurie kyla grupės diskusijose.

 Studentai atranda, artikuliuoja ir plėtoja daug kritinių įžvalgų, tuo tarpu dėstytojas va-
dovauja šiam procesui. 

 Būtinos sąlygos (prielaidos):

 Abipusė pagarba tarp dėstytojo ir studentų bei tarp pačių studentų.

 Dėstytojas ir studentai ateina į užsiėmimą gerai pasiruošę.

 Dėstytojas ir studentai taiko aukštus standartus ir yra pasiruošę rizikuoti bei svarstyti 
įvairius požiūrius.

 Atvejis, papildoma medžiaga, nukreipiamieji klausimai, mokymo planas yra tinkamai 
struktūruoti; tai efektyvaus modulio ir kurso struktūros dalis.

  Elgesys:

 Užsiėmimas pradedamas ir baigiamas laiku.

 Dėstytojas:

	 Ruošia ir turinį, ir procesą, t. y. aiškūs mokymo(si) tikslai, kviečiamų asmenų są-

97 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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rašas, lentos panaudojimo planas, įžanginiai klausimai, diskusijos bandymai, per-
kėlimas, nukreipiamieji klausimai, baigiamieji komentarai.

	 Klausosi dėmesingai visos grupės diskusijos metu.
	 Aktyviai vadovauja grupės diskusijos eigai ir struktūrai, laisvai reaguoja į studen-

tų komentarus.
	 Kelia provokuojančius klausimus, atlieka „šiltus / šaltus“ kvietimus, veda disku-

siją, siekdamas aukštos grupės diskusijos kokybės. 
	 Stimuliuoja dėmesingą studentas–studentas diskusiją ir skatina, kad kuo įvairesni 

studentai dalyvautų diskusijoje.
	 Remiasi studentų turima informacija vadovaudamas grupės diskusijai.
	 Atitinkamai apibendrina atskirus diskusijos segmentus, diskusijos dalis ir visą 

kursą. 

 Studentai:

	 Aktyviai dalyvauja ir klausosi visos grupės diskusijos metu.
	 Išsako idėjas, analizuoja, perduoda asmeninę patirtį, užuot paprasčiausiai pristatę 

atvejo faktus.
	 Išsako idėjas, remdamasis kitų jau pateiktais komentarais ir kritika, dalyvauja de-

batuose, pateikdamas įvairius požiūrius.

Diskusijomis grįsto mokymo grupėje vertinimas

 Struktūra:

 Pradžia

	 Ar studentai pasiruošę pradėti laiku? Ar užsiėmimas prasideda pagal tvarkaraštį?
	 Ar dėstytojas pateikia įžanginius komentarus? Jei taip, ar jie sukuria atitinkamą 

kontekstą grupės diskusijai?
	 Kiek sėkmingai įžanginiai klausimai motyvuoja ir suteikia reikiamą energiją 

pirmąjai diskusijos daliai ir visai diskusijai apskritai?

 Nuoseklumas ir laiko planavimas

	 Ar yra aiški, logiška diskusijos dalių eiga, jų seka ir pan.? Ar yra pakankami ryšiai, 
sąsajos tarp vienos diskusijos dalies ir kitos dalies pasiekimų?

	 Ar pakanka laiko kiekvienai diskusijos daliai?

 Pabaiga 

	 Ar dėstytojas yra numatęs pabaigą užsiėmimui kaip visumai?
	 Ar užsiėmimas baigiasi laiku? 

 Bendrai

	 Ar užsiėmimo struktūra efektyviai padeda siekti mokymosi tikslų?
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 Procesas:

 Dėstytojas 

	 Ar dėstytojas atrodo gerai pasiruošęs? Pasitikintis? Jaudinasi dėl užsiėmimo?
	 Ar dėstytojas siekia aukštų standartų grupės diskusijoje?
	 Ar dėstytojas dėmesingai klausosi studentų komentarų ir elgiasi su jais pagal em-

patijos ir pagarbos principus?
	 Kaip efektyviai dėstytojo diskusija veda studentus į atradimus, artikuliavimą, kriti-

nio mąstymo ugdymą, įžvalgas ir kt.?
	 Kiek efektyviai dėstytojas vadovauja diskusijos eigai, lanksčiai reaguodamas ir į 

individualius komentarus, ir į diskusijos dinamiką?
	 Kiek efektyviai dėstytojas naudoja lentą ir kitas technologijas, kad padėtų moky-

mosi procesui?
	 Kiek efektyviai dėstytojas naudoja kūno kalbą, akių kontaktą, balsą, juda auditori-

joje?
	 Ar dėstytojas skatina tinkamą santykių dėstytojas–studentas, studentas–studentas 

pusiausvyrą interakcijai grupės diskusijoje?
	 Ar dėstytojas efektyviai diskusijoje pasinaudoja studento turima patirtimi?
	 Ar dėstytojas pateikia pavyzdžių, kviečia studentus rūpestingai ir tinkamai?

 Studentai

	 Ar studentai tinkamai pasiruošę užsiėmimui? 
	 Ar studentai aktyviai dalyvauja ir klausosi diskusijos metu?
	 Kiek daug idėjų pateikia studentai ir kaip analizuoja: ar remiasi asmenine patirti-

mi, užuot pateikę paprasčiausius atvejo faktus?
	 Ar studentai savo idėjas pateikia atsižvelgdami į kitų jau pateiktas idėjas ir komen-

tarus?

 Apibendrinimas 

	 Kuris šio užsiėmimo aspektas ypač įkvepiantis? Kuris kelia rūpesčių?

 Pasiekimai (rezultatas) 

 Ar pagrindiniai mokymosi tikslai pasiekti? Ar mokymasis auditorijoje prasilenkia (duo-
da daugiau) su mokymusi prieš užsiėmimą?

 Ar studentai stimuliuojami galvoti apie užsiėmimo turinį po užsiėmimo ir susieja infor-
maciją, gautą per įvairius užsiėmimus?

Kaip matyti, sėkmė gali būti įvertinama per daugelį grupės užsiėmimų arba viso kurso kaip 
visumos kontekste. Pavyzdžiui, ar akivaizdu, kad studentai tai, ką išmoko pirmuosiuose užsiėmi-
muose, gali panaudoti tolesniuose užsiėmimuose, grupės diskusijose, projektuose, rašto darbuo-
se, egzaminuose ir kt.? Ar tolesni užsiėmimai atskleidžia didesnę studentų brandą dalyvaujant 
pačiame procese ir mokymesi ir kaip jie geba mokytis vieni iš kitų?

Ir tik vėliau, kartais net po keletos metų, įmanoma įvertinti atvejo metodo taikymo sėkmę, 
ypač jo įtaką tokioms sritims kaip lyderystė ir profesinis identitetas. Savęs pažinimo ugdymas, 
įvertinimas, gebėjimas veikti netikrumo situacijoje gali pasirodyti svarbūs tik vėliau. Tačiau kai 
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studentai įžengia į profesijos pasaulį, tampa darbo rinkos dalyviais, dažnai sunku įvertinti, ar jie 
atvejo diskusijų metu įgytas idėjas internalizuoja dar giliau, ar įgytos kompetencijos tampa jų 
asmenine mokymosi dimensija, ir ar jie gali visa tai taikyti praktikoje. 

Studentų dalyvavimas, darbas. Studentų darbas atvejo metode gali būti įvertintas remian-
tis labai įvairiomis dimensijomis, kurios apima grupės dalyvavimą (dalyvavimo kokybė ir mas-
tas), individualius rašto darbus (logiškas ir struktūruotas turinys, kalba ir pateikimas, analizės 
kokybė, rekomendacijos ir kt.), egzaminus, grupinius darbus, tokius kaip projektai ir pristaty-
mai (atvejo pristatymas (bendravimo įgūdžiai, logiškas ir struktūruotas turinys, analizės koky-
bė, rekomendacijos ir kt.). Tipiškai diskusijoje labai svarbus pats dalyvavimas diskusijoje. Šio 
dalyvavimo vertinimas gali sudaryti net iki 50 proc. viso įvertinimo.

Patyrę atvejo dėstytojai dalyvavimą diskusijoje vertina remdamiesi studento indėliu į ko-
lektyvinį mokymąsi grupės diskusijos metu. Objektyvus tokio indėlio įvertinimas gali būti ne-
menku iššūkiu. Individualaus indėlio kokybė susijusi ne tik su turiniu, bet ir su pristatymu, laiko 
vadyba teikiant komentarus grupės diskusijos metu ir kt. Neįprastesnis dalyvavimas dažnai yra 
pozityvus veiksnys, nors perdėtas siekis (pastangos) dalyvauti, pateikti komentarą gali suma-
žinti indėlį į diskusiją kokybę, o kalbėjimas gali užgožti klausymąsi. Vertinant dalyvavimą, 
dėstytojai turi būti susipažinę su savo kaip kritiko vaidmeniu, suteikiant studento dalyvavimui 
tam tikrą struktūrą. Tai galima padaryti pateikiant pavyzdžius, klausimų tipus ir pan. Dėstytojo 
dalyvavimo kokybė taip pat gali apskritai stipriai veikti dalyvavimo vertinimo patikimumą. 

Žiūrint iš studento perspektyvos, į besimokantįjį orientuota atvejo metodo prigimtis ge-
neruoja didesnius lūkesčius ir galimybes grįžtamajai informacijai, lyginant su į turinį (dalyką) 
orientuota paskaita. Jei studentai dalyvauja grupės diskusijoje, jie nedelsiant gauna grįžtamąją 
informaciją iš dėstytojo ir kitų studentų, kurie reaguoja savo pasisakymais. Ši grįžtamosios infor-
macijos rūšis gali būti neapibrėžta bei netiesioginė, paliekanti studentus abejonėse ir nežinioje, 
kaip jie gali padidinti jos efektyvumą ir silpninti jų dalyvavimą diskusijose. Iš dalies tai nėra 
blogai tol, kol skatinamas studentų savirefleksijos ir savęs vertinimo gebėjimų ugdymasis. Jie 
gali aktyviai siekti papildomos grįžtamosios informacijos iš savo bendraamžių ir dėstytojo jau 
po užsiėmimų. Idealu, jei dėstytojas galėtų pateikti ir vertinamąją, ir ugdomąją grįžtamąją infor-
maciją, turėdamas tikslą padėti studentams siekti tolesnių atradimų ir pats tobulintis nuolat. 

Dėstytojo dalyvavimas, veikla. Daugiausia įtakos studentų mokymuisi dėstytojas turi gru-
pės diskusijoje auditorijoje. Nors studentai yra atsakingi už savo mokymąsi, dėstytojo efekty-
vus motyvavimas ir vadovavimas studentams dažnai yra kritinė sėkmės determinantė. Ironiška, 
tačiau atvejo dėstytojo veikla ir dalyvavimas užsiėmime dažnai priklauso nuo veiklų, vykusių 
už auditorijos ribų (t. y. grupės pasirengimo užsiėmimui, studentų kontaktinio ir nuotolinio kon-
sultavimosi ir kt.).

Dėstytojai gali naudoti daug grįžtamosios informacijos šaltinių, kad įvertintų studentų daly-
vavimą ir veiklą bei gautų ugdomąjį rezultatą. Grįžtamoji informacija gali būti gaunama iš stu-
dentų neverbalinių signalų forma ir tiesiogiai teikiant komentarus, kaip tarpiniai kurso apibendri-
nimai, studentų vertinimai pabaigoje ir kt. Naudingos grįžtamosios informacijos taip pat galima 
gauti iš grupės stebėjimo, kitų kolegų pastebėjimų, profesionalių veiklos vertintojų, pavyzdžiui, 
efektyvaus atvejo dėstytojo stebėjimo vadovas98, kur taikomas stebėjimo principas. Kadangi 
kiekvienas stebėtojas gali turėti savitą požiūrį, efektyviam stebėjimui naudinga:

98 Christensen C. R. (2010). Center for Teaching and Learning, Harvard Business School. Case Method 
in Practice [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-prac-
tice/> [žiūrėta 2010-10-10]. 
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 Įtraukti esminį pasirengimo prieš užsiėmimo komponentą. Ši išankstinė diskusija 
tarp stebėtojo ir dėstytojo, atsižvelgiant į grupės mokymosi tikslus, mokymo galimybes ir 
iššūkius, grupės užsiėmimo dizainą, gali duoti vertingų patarimų vadovaujant diskusijai ir 
grįžtamajai informacijai dėl pasiruošimo užsiėmimui ir jo planavimo. Bendresnio pobūdžio 
dėstytojo patirties aptarimas gali duoti naudos, kitu aspektu atskleisti dėstytojo suvokimą, 
rūpesčius, mokymo filosofiją. 

 Pradėkite nuo savęs kaip dėstytojo vertinimo. Prieš pateikiant bet kokią grįžtamąją infor-
maciją dėstytojui po užsiėmimo, stebėtojas turi pradėti nuo prašymo dėstytojui reflektuoti 
savo paties įspūdžius apie tai, kas vyko gerai, kur ir ką būtų galima tobulinti. Stebėtojai turi 
būti ypač jautrūs ir rūpestingi, susieti savo vertinimus su savęs kaip dėstytojų vertinimu. 
Pavyzdžiui, jei dėstytojas neįvertimo arba nepastebėjo kai kurių silpnesnių vietų, stebėtojas 
gali jas akcentuoti ir detalizuoti grįžtamąją informaciją. Priešingai, jei dėstytojas yra per 
daug kritiškas, stebėtojas gali kaip tik akcentuoti stipriąsias puses ir pateikti perspektyvas 
silpnesnėms vietoms taisyti. 

 Fokusuokitės, bet neįkyriai, į galimybes. Stebėtojas neturėtų užversti dėstytojo pertekline 
informacija, bet pateikti tik svarbiausią grįžtamąją informaciją, išryškinančią stiprybes ir 
galimybes (rekomenduojama pateikti ne daugiau kaip 3 kiekvienai daliai). Stebėtojai turi 
būti pasiruošę pateikti specifinių pavyzdžių, iliustruojančių kiekvieną stiprybę ir galimybę. 
Nors patyrę dėstytojai gali norėti gauti detalesnės grįžtamosios informacijos, geriau laikytis 
bendrųjų taisyklių ir pateikti trumpą refleksiją. 

Stebėjimo procesas auditorijoje. Idealu, jei stebėtojai gali dukart pateikti grįžtamąją in-
formaciją dėstytojui, t. y. asmeniškai ir visam dėstytojų kolektyvui. 

 Prieš užsiėmimą: 

 Stebėjimo planas. Prašyti, kaupti reikalingą medžiagą: atvejus, papildomus skaitinius, 
mokymo užrašus, klausimus ir kt. Skirti laiką prieš stebėjimą vykstantiems susitiki-
mams, pokalbiams. 

 Medžiagos ir dėstytojo patirties peržiūra. Surenkama apibendrinta informacija. 

 Sutikimas su dėstytoju. Reikia aptarti su dėstytoju, siekiant išsiaiškinti, ar jis turi dar 
ir kitų stebėjimo tikslų, kuriuos norėtų įtraukti į stebėjimą. 

 Užsiėmimo metu:

 Stebėti ir smulkias detales, ir visumą. 

 Pateikti pastabų. Stebėtojo pastabos gali būti labai įvairios – nuo labai detalių, užfik-
suotų minutės tikslumu, iki labai plačių. Efektyvios pastabos turi leisti pateikti konkre-
čių pavyzdžių. 

 Po užsiėmimo: 

 Pasiruošti susitikti. Peržiūrėti pastabas ir apibendrinti jas: a) bendrai įvertinti užsiėmi-
mą; b) pateikti po 3 stiprybes ir augimo, tobulėjimo galimybes; c) nurodyti specifinių 
pavyzdžių. 
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 Pokalbis. Stebėjimas sudaro galimybes visiems kolegoms dalyvauti produktyviame 
mokymo ir jo turinio atnaujinimo procese. Tokie pokalbiai neturi būti labai direktyvūs. 
Jie turi būti konstruktyvūs ir apgalvoti. Pokalbis gali turėti tokią struktūrą:

	 Užduokite atvirą klausimą apie tai, kaip pats dėstytojas vertina užsiėmimą. Susie-
kite savo nuomonę su dėstytojo nuomone.

	 Pateikite du klausimus: kokios yra pagrindinės stiprybės ir ar yra būdų, kaip tas 
stiprybes būtų galima išplėsti ir sustiprinti? Kokios yra augimo galimybės, ką būtų 
galima patobulinti?

	 Pasirinktinai peržiūrėkite esminius grupės diskusijos momentus. 
	 Pateikite apibendrintas rekomendacijas kitiems užsiėmimams.

3.  Kiti žingsniai: 

	 Būkite pasiruošęs diskutuoti kai kuriais klausimais, kilusiais stebėjimo metu. Pa-
siūlykite dėstytojui stebėti Jūsų vedamą užsiėmimą. 

	 Jei planuojate dar kartą stebėti to paties dėstytojo užsiėmimą, aptarkite laiką, tvar-
karaštį ir pan. 

Pažymėtina, kad dėstytojai gali nuolat tobulinti jų mokymo efektyvumą per atvirumą grįž-
tamajai informacijai, per mokymąsi veikloje, mokymąsi veikiant, eksperimentuojant.
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7. VIETOJE EPILOGO (MINTYS IR REfLEKSIJOS)

 
Kal bant apie at ve jo ana li zės me to do nau dą, bū tų ga li ma dar kartą pa mi nė ti, kad at ve jo 

ana li zės me to das tu ri net ke le tą pra na šu mų, ly gi nant su tra di ci niais mo ky mo(si) me to dais. Šie 
pri va lu mai tu rė tų bū ti aiš kūs ne tik dės ty to jui, bet ir stu den tams. Pir miau siai, at ve jo me to das, 
ypač jo ana li zė gru pės dis ku si jos me tu, ug do to kius ge bė ji mus:

	 Ko ky bi nius ir kie ky bi nius ana li ti nius ge bė ji mus, kar tu pro ble mos iden ti fi  ka vi mo, duo-
me nų tvar ky mo, kri ti nio mąs ty mo ge bė ji mus.

	 Spren di mų pri ėmi mo ge bė ji mus: skir tin gų al ter na ty vų ge ne ra vi mas, spren di mo kri te-
ri jų at ran ka, al ter na ty vų ver ti ni mas, ge riau sios al ter na ty vos pa si rin ki mas, ati tin ka mos 
veik los ir įgy ven di ni mo pla no ren gi mas. 

	 Įgy ven di ni mo (at li ki mo) ge bė ji mai, t. y. nau do ji ma si įvai riais įran kiais, tech no lo gi jo-
mis ir te ori jo mis. 

	 Lai ko va dy bos ge bė ji mai in di vi du a laus pa si ren gi mo, dis ku si jos ma žo se gru pė se ir dis-
ku si jos kla sė je me tu.  

	 Tar pas me ni niai ir so cia li niai ge bė ji mai: vei ki mas su ben dra am žiais, kon fl ik tų spren di-
mas, ge bė ji mas ei ti į kom pro mi sus ma žo se ar di des nė se gru pė se.

	 Kū ry bi niai ge bė ji mai: pa ieš ka ir ge bė ji mas ras ti spren di mus, at si žvel giant į uni ka lias 
kiek vie no at ve jo ap lin ky bes.

	 Žo di nės ko mu ni ka ci jos ge bė ji mai: kal bė ji mas, klau sy ma sis ir da ly va vi mas de ba tuo se 
ir dis ku si jo se.

	 Ra šy ti nės ko mu ni ka ci jos ge bė ji mai: re gu lia rus ir nuo la ti nis pa sta bų ra šy mas, at ve jo 
ata skai ta, eg za mi nas tai kant at ve jo ana li zės me to dą (The Ca se Stu dy Met hod, 2010)99.

99

Šio me to do efek ty vu mas ir pra smin gu mas aki vaiz dus tai kant jį stu di jų pro ce se: 

	 At ve jo me to do šal ti niais ga li bū ti iš prak ti kos su rink ti at ve jai, vaiz do įra šai, va do vų ste bė-
ji mas ir grįž ta mo sios in for ma ci jos tei ki mas ir pan. At ve jai lei džia stu den tams mo ky tis iš 
pa tir ties. Jie lei džia įsi jaus ti į re a lių spren di mų pri ėmė jo vaid me nį re a lio je or ga ni za ci jo je, 
si tu a ci jo je, akis į akį su si dur ti su at ve jais, ku riuos re a lio je ap lin ko je sprendžia / spren dė re-
a lūs žmo nės, ir net pa jus ti tą pa čią ri zi ką. 

99 The Ca se Stu dy Met hod [in ter ka ty vus]. (2010). Pri ei ga per in ter ne tą: <http://www.ic mrin dia.org/Ca-
se%20Stu dy%20Met hod.htm> [žiū rė ta 2010-09-18]. 

VIETOJE EPILOGO (MINTYS IR REfLEKSIJOS)
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	 Atvejai tobulina studentų gebėjimą užduoti tinkamus klausimus tam tikroje probleminėje 
situacijoje. 

	 Atvejai didina studentų gebėjimus nustatyti ir suprasti esamas problemas, o ne tik tų proble-
mų simptomus. 

	 Atvejų taikymas studijų procese suartina studentus ir įvairių organizacijų, sričių, institucijų 
žmones, geriau išryškina jų funkcijas ir atsakomybės lygius. Tai suteikia studentams lanks-
tumo ir pasitikėjimo, susidorojant su užduotimis ir pareigomis bei projektuojant savo kar-
jerą. Kartu padeda studentams priimti labiau pagrįstus sprendimus renkantis savo karjeros 
kelią. 

	 Atvejų metodas pateikia integruotą vaizdo valdymą. 

	 Atvejų metodas padeda auditorijoje sukurti aplinką, kuri palengvina ir yra efektyvi į besi-
mokantįjį orientuotame mokymesi. 

Studentų įtraukimo į atvejo analizės metodą pasekmės:

	 Šis metodas reikalauja iš studentų tobulinti ir taikyti ypač svarbius vadybos gebėjimus, 
tokius kaip diagnostika, sprendimų priėmimas, stebėjimas, klausymasis, įtikinimas, rengian-
tis atvejo analizės diskusijai.

	 Šis metodas reikalauja iš studentų sujungti analizę ir veikimą, plėtoti realistinį ir konkretų 
veiksmą, nepaisant kompleksiškumo ir dalinių žinių, charakterizuojančių studijuotą atvejį.

	 Studentai turi priešintis realybės uždarumui (užsispyrimui, nelankstumui) – baigti spręsti 
neturint visos informacijos, esant disbalansui tarp poreikių ir galimybių, konfliktuojant ir 
pan. 

	 Studentai ugdosi bendrą vadybos požiūrį – rūpestingai ir atsakingai vertina veiksmą, sten-
giasi įvertinti kontekstą ir pan. 

Vertėtų paminėti ir kai kuriuos AKTA metodo taikymo ribotumus – atvejo metodo taikymo 
privalumus ir trūkumus (žr. 10 lent.). 

10 lentelė
Atvejo metodo taikymo privalumai ir trūkumai

Privalumai Trūkumai
1. Atvejo metodas, naudojamas pratybose ar 
studijuojant savarankiškai, įvedus praktines 
užduotis, kurias studijuojantiesiems būtina 
išspręsti, gali papildyti daugelį teorinių kurso 
aspektų. 

1. Susidūrus su realia problema, panašia į tą, 
su kuria žmogus buvo susidūręs analizuojant 
konkretų atvejį pratybose, vargu ar jis turės 
tas pačias laiko, žinių ir saugumo sąlygas, 
kad galėtų priimti tinkamą sprendimą.

2. Atvejo metodas suteikia unikalią galimybę 
studijuoti sudėtingus ar emociškai reikšmingus 
klausimus saugiame, imituotame, o ne grėsmių 
ir rizikų kupiname realiame gyvenime. Šio me-
todo naudojimas leidžia mokytis be nerimo dėl 
nemalonių pasekmių, kurios gali atsirasti dėl 
netinkamo situacijos sprendimo. 

2. Kadangi studijuojančiųjų grupei laikini 
atvejo analizės apribojimai pratybose nelei-
džia išryškinti tam tikrų konkrečių praktinių 
rekomendacijų, tikėtina, kad gali išryškėti 
tam tikro bendro nepasitenkinimo jausmas. 
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3. Atvejo metodo pagalba organizuotų pratybų 
komunikacinė prigimtis suteikia galimybę grei-
tam ir pakankamai išsamiam svarstomos situa-
cijos vertinimui ir sprendimų siūlymui.

3. Kai kurios gerai neapgalvotos ir tolimos 
nuo realios praktikos situacijos gali lemti, 
kad besimokantieji nebus suinteresuoti, neno-
rės spręsti keliamų problemų. 

Atvejo metodas tinkamesnis mokytis mažose grupėse (tinka ir didelėms grupėms, bet jas 
atitinkamu momentu rekomenduotina suskaidyti į kelias mažesnes). Jis efektyvesnis tose pro-
gramose, kurios orientuotos į analitinių gebėjimų ugdymą (informacijos rinkimą ir analizę, 
diagnostiką, prognozavimą): problemų sprendimų treningą (angl. problemsolving), sprendimų 
priėmimą (angl. decision-making), personalo valdymą ir derybas su juo. Kitos galimos taikymo 
sritys yra vadyba, darbas su klientu, prekyba ir administravimas, politika, medicina, specialistų, 
dirbančių ekstremaliose sąlygose bei situacijose  rengimas. 

Atvejo metodas turi daug bendro su didaktikoje populiariu probleminio mokymo(si) meto-
du. Naudojant atvejo analizės metodą, daugiau reikia intelektinių, o ne asmeninių ar emocinių 
pastangų. 

	 Pedagogas, ugdymo procese taikantis atvejo metodą, turi atkreipti dėmesį į tam tikrus daly-
kus: atvejo metodui atrinkta medžiaga turi atspindėti tas problemas, su kuriomis besimokan-
tysis gali susidurti realioje savo profesinės veiklos praktikoje.

Joje turi būti prisodrinta tokia detalių gausa, kad grupė turėtų visą analizei reikalingą infor-
maciją, duomenis, bet kartu nebūtų informaciniu požiūriu perkrauta. Papildomus duomenis gali 
turėti dėstytojas, ir, esant reikalui, juos visada gali pateikti vėliau (tai gali vykti automatiškai 
arba atsižvelgiant į studijuojančiųjų grupės poreikius). 

	 Analizei teikiama problema turi būti pakankamai plati, kad apimtų skirtingas būsimos pro-
fesinės veiklos sritis ir turėtų skirtingus sprendimus. Problemos, turinčios tik vieną galimą 
„teisingą“ sprendimą, yra mažiausiai tinkamos naudoti atvejo technologijų naudojimui.

10 lentelės tęsinys
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INO VA TY VŪS PA VYZ DŽIAI

1 PA VYZ DYS

AT VE jIS „ŠE ŠIo LIK ME TėS IŠ PA ŽIN TIS: KAS VyKS TA 
Mo KyK Lo SE – NIE KAM NE RŪ PI!“

Net nežinau, nuo ko ir rei kė tų pra dė ti ra šy ti sa vo straips niu ką te ma „Ką rei kė tų keis ti Lie-
tu vos mo kyk lo se?“ La bai sun ku bū tų iš tai sy ti pa dė tį, ku ri da bar tvy ro. Ga liu pa sa ky ti, ko kio mis 
min ti mis vai kai gy ve na. Tai, kad ge riau ne si skųs ti, nes bus tik blo giau. Ge riau ty lė ti, vis ką kęs ti 
su kan dus dan tis, nes jei ban dy si gin tis ar at si kir ti nė ti, bus tik blo giau, nes aš pa ti ži nau, kaip yra 
skau du. Ir pri pa žįs tu, ne su vo kiu, kaip iš tvė riau vi sa tai, bet jei ta da bū čiau bu vu si vie na, da bar 
ma nęs ne bū tų. Nes ne kar tą esu no rė ju si nu trauk ti vi sas kan čias. Tai, VISA TAI pa stū mė ja vai ką 
sa vi žu dy bės link. Bet aš per daug no riu gy ven ti, kad ga lė čiau mir ti. Ki ti į vis ką nu si spjo vę tie-
siog no ri ra my bės. Ir aš juos su pran tu...

Esu 16 me tų mer gi na. V kla sė je pa kei čiau mo kyk lą. Iš si kraus tė me į ki tą mies tą. Pir mo jo je 
man ne la bai se kė si ben drau ti su ben dra am žiais, drau gų prak tiš kai ne tu rė jau. Gal ta da ne bu vo 
taip skau du, nes dar ne su pra tau, ko dėl taip yra. Tu rė jau žmo nes, ku rie ma ne my li, to dėl man 
drau gų gal būt ir ne rei kė jo. O ta da yra nu ti kę vis ko. Bu vau ma žu tė glež nu tė mer gai tė. Kas no rė-
jo, tas stum dė, bu vau kla sė je ma žiau sia. Ei nant na mo, mer gai tės sek da vo iki na mų, už nu ga ros 
žvy gau da vo, kar tą vie nas ber niu kas spjo vė man į vei dą, kai ėjau na mo. Ne ži nau, už ką. Tie siog 
ėjau pro ša lį, ša lia sto vė jo ber niu kas, su ku riuo ben dra vau, ir tie siog pik tai pa žiū rė jęs spjo vė 
man į vei dą. 

Ka dan gi bu vo pra di nė mo kyk la, kla sė je bu vo di de lis ka muo lys, ant ku rio ga lė jai at si sės ti ir 
šo ki nė ti. Vie na kla sio kė brai žė ant len tos, aš tie siog pa sa kiau, kad mo ky to ja ne lei do, ji at si su ko, 
spy rė į ka muo lį, aš nuo jo nu kri tau, susitrenkiau ran ką. Iš ėjau iš kla sės, da bar sun ku pa sa ky ti, 
ar ver kiau. 

Dvi kla sio kės vie ną die ną, man ei nant na mo, ėjo iš pas kos, spar dė kup ri nę, juo kė si. Ma ma 
dažnai ei da vo į mo kyk lą, bet tai ne pa dė da vo. Po to, kai nu kri tau nuo ka muo lio, ma ma ėjo net 
pas mer gai tes į na mus. Bet tai to li gra žu taip pat ne veiks min ga. Pa kenk ti la biau, abe jo ju, ar be-
bu vo ga li ma. 

Daž nai gu lė da vau li go ni nė je. Man sa kė, kad vis kas dėl ner vų. Sa ko ma, vi sos li gos dėl ner-
vų at si ran da. Daž niau siai gu lė da vau sa vai tę li go ni nė je, bet aš ta da bū da vau la bai pail sė ju si. Jei 
įdo mu, mo kiau si ir mo kau si ge rai. Net la bai ge rai. Esu ga bi moks lui, kad ir esu kiek tin gi nė. 

Kai per ėjau į ki tą mo kyk lą, pir mus me tus, kažkur iki VII kla sės pro ble mų kaip ir ne tu rė jau, 
nes ‚,su si dė jau“ ne su tais drau gais – ,,fy fo mis“, dėl ku rių pa dė ties gal būt ma nęs ir ne lie tė nie-
kas. Jei ge rai pa me nu, VI kla sė je bu vo vie nas kon fl ik tas su kla sio ke. Iš pra džių įvy ko nesu si pra-
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timas, nes ji pagalvojo, kad aš einu su jos drauge namo, tada prasidėjo įvairios įžeidinėjančios 
žinutės ir man, ir kitai klasiokei, jos draugei. Bet tai buvo tik pradžia. 

Kitą dieną klasėje buvo labai keista, nes mergaičių buvo jau nebe viena bendra grupė, o 
dvi. Klasiokė pradėjo nuteikinėti prieš mane klasę. Net bandė į mano draugių būrelį ,,implantuo-
ti“ savo draugę, kuri viską atraportuotų ,,mano priešei“, bet nuteikti klasės nepavyko. Nežinau 
kodėl... gal dėl to, kad dar tada visi turėjo savo nuomonę... 

Vieną dieną sėdėdama namie sulaukiau nežino numerio skambučio. Atsiliepiau, ten pasigir-
do vyro balsas. Po pokalbio jam perskambino mano brolis ir sužinojo, kad mano numeriu įdėtas 
skelbimas į sekso pažinčių puslapį... Viena klasiokė po keleto dienų net atsiuntė skelbimą, kuria-
me išreikštas noras susirasti sekso partnerį, ir grupinis neblogai būtų. Pranešėme auklėtojai, ji 
pradėjo pokalbį prieš visą klasę, ta klasiokė neprisipažino, kad čia jos darbas. Po kažkurio laiko 
šis konfliktas pasibaigė. Bet dar ir dabar aš paniškai bijau skambučių iš nežinomų numerių. 

VII klasėje turėjau konfliktą su kita klasioke. Ji pradėjo negražiai kalbėti apie mano vaiki-
ną, todėl su ja susipykau. Buvo ir pavienių konfliktų. 

VIII klasė man buvo pragaras, tai turbūt tas gyvenimo tarpas, kurį apskritai norėčiau ištrinti 
iš gyvenimo. Deja, tai neįmanoma. Tai taip giliai įsirėžė į širdį, kad turbūt niekada neatsigausiu. 
Tiesiog viskas nekaltai prasidėjo, kai klasiokas sugalvojo pasivadinti mano drauge, užsidėjo 
jos nuotrauką ir man parašė. Aš nesupratau, kad tai ne mano draugė. Susirašinėjau lyg niekur 
nieko. Nuo to viskas ir prasidėjo. Iš pradžių tik klasiokai pasijuokė ir viskas. Vėliau tai pradėjo 
rutuliotis į žiaurias patyčias. 

Man įvaryti kompleksai, nevisavertiškumas, nepasitikėjimas savimi. Dar ir dabar rieda 
ašaros, kai prisimenu visa tai. Aš nesuvokiu, kaip ištvėriau visa tai. Tada aš nebuvau panaši į 
žmogų. Po mokyklos aš tiesiog norėdavau nukristi eidama. Neturėdavau jėgų. Buvau perbalusi, 
be miego, nes naktimis verkdavau, žinodavau, kad kitą dieną vėl visa tai girdėsiu. Nežinau, ko-
dėl niekur nesikreipiau: nei į psichologę ar šiaip ką nors – mokytojus, auklėtojus. Galbūt tiesiog 
nebeturėjau jėgų. Visiškai. Ir galbūt tas šaltumas iš žmonių. Tas toks bėgimas nuo problemų. 

Mokytojai nenori problemų, patikėkite manimi. Pas juos net neverta eiti prašyti pagalbos. 
Jie nepadės. Palinkčios galva, pasakys, kad reikia kažką daryti, bet nepadės. Tik prie kavutės 
mokytojų kambaryje pašnekės. Jie net nežino, kokie vaikai žiaurūs. Aš visada kartoju ir negaliu 
suprasti, kodėl prie manęs negalėjo ir negali lįsti fiziškai. Nebesu ta gležnutė mergaitė, apsiginu. 
Žodžiai, psichologinis smurtas – pats žiauriausias žmogaus žudymas iš vidaus. Jie neturi sąži-
nės. Vaikai neturi sąžinės. Jiems rūpi populiarumas. Turi būti populiarus, nes jei nebūsi, tada tu 
esi žemiau visų.

Klasėje yra 30 mokinių, o aš su draugėmis atskira grupele esame 5. Visa klasė susiskal-
džiusi, bet mes esame tik 5. Ir visos tos ,,neliečiamosios“. Tos, ant kurių galima išsilieti, kai 
tik norisi. Žinot, man jau visiškai nebesvarbu. Suaugusieji dažnai smerkia jaunimą, nes ,,laidai 
kyšo iš ausų“. Bet nesuprantat, kodėl jie kyšo. Aš per tuos metus pradėjau gyventi muzika, nes 
jau geriau girdėti muziką negu tas patyčias. Aišku, muzika menkai padeda per pertrauką, nes tai 
ramiausias laiko tarpas mokykloje. Kai tik galiu, įsikišu ausinuką ir per pamokas, nes tai momen-
tas, kada ateina jų laikas tave vėl žlugdyti. 

Ir žinot, niekada nebūna taip, kad visi vieningai varo ant žmogaus. Klasėje visada būna vie-
nas, daugiausia du žmonės, nuo kurių viskas priklauso. Vaikinai tik marionetės mano klasėje. 
Viena klasiokė, ta pati, kuri ir mano numerį įdėjo į internetą, yra pagrindinė klasės,,vadovė“. Ir 
kas svarbiausia, iš pačių mokytojų vis dažniau išgirstu paburnojant ant jos. Ir net pati direktorė 
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žino ją. Tačiau... ar kas pasikeitė? Ji – turtingų tėvelių dukrelė. Jai viskas paklota po kojomis. 
Taip pat ir visi. 

Taip pat turiu konfliktų ir su mokytojais. Bent jau viena. Anglų kalba man sekasi puikiai. 
Tačiau nežinau kodėl, bet mokytoja, tik radusi progą, visada jos nepraleis ir prisikabins prie ma-
nęs. Ne vieną kartą dėl jos verkiau. Man visi kartoja, kad tai iš pavydo (tai lengviausias pasaky-
mas norint atsikratyti problemomis...). Nežinau, kaip gali būti pavydas iš mokytojo, kad mokinė 
gerai mokosi jo dėstomą dalyką? Ar gali? 

Papasakojau dalį to, nes tik taip, per patirtį, galima sudaryti Jums visą vaizdinį, kokia situ-
acija. Kaip matot, ji tikrai nekokia. Man dar nėra taip žiauru, pagalvosit. Aišku. Žinoma, yra ir 
gerokai stipriau kenčiančių, ir man jų išties gaila. Labai gaila. Aš pati žinau, kaip yra skaudu. 
Ir pripažįstu, nesuvokiu, kaip ištvėriau visa tai, bet jei tada būčiau buvusi viena, dabar manęs 
nebūtų, nes ne kartą esu norėjusi nutraukti visas kančias. Tai, VISA TAI pastūmėja vaiką savižu-
dybės link. Bet aš per daug noriu gyventi, kad galėčiau mirti. Kiti į viską nusispjovę tiesiog nori 
ramybės. Ir aš juos suprantu...

Labai sunku būtų ištaisyti padėtį, kuri dabar tvyro. Manau, čia reikia pradėti kapstytis 
giliau, o ne pradėti nuo rezultato – mokyklų, vaikų. Visų pirma, visuomenė. Neatitinki standar-
tų – krenti. Beveik viskas priklauso nuo šeimos. Turėtų būti vykdomas labai gerai organizuotas 
prevencinis projektas. Nors nežinau, kiek jis būtų veiksmingas. Gal pagaliau reikėtų ir mokyto-
jams nebūti tokiems abejingiems. Klasės auklėtoja apskritai šalinasi klasės problemų. Tai turbūt 
pagrindinis žmogus, kuriam nerūpi klasės problemos. Jų galbūt ir nežino. Viskas vyksta klasės 
viduje. Tai nepersimeta į išorę, nedaug kas žino, kas vyksta. 

Galiu pasakyti, kokiomis mintimis vaikai gyvena. Tai, kad geriau nesiskųsti, nes bus tik 
blogiau. Geriau tylėti, viską kęsti sukandus dantis, nes jei bandysi gintis ar atsikirtinėti, bus tik 
blogiau. Galbūt tai ir yra tiesa. Bet ne kartą pasipriešinau klasiokams, atsikirtau žodžiais, į muš-
tynes nesivėliau, bet ne kartą gindama drauges, uždaužiau klasiokui. Dabar turiu kažkokią vietą 
klasėje. Esu prieš nusirašinėjimą, todėl nuo VIII klasės labai daug kentėjau, kol išsikovojau 
vietą, jog niekas manęs neprašytų duoti nusirašyti. Kentėjau. Bet dabar esu laiminga. Turiu savo 
nuomonę, bet jos nereiškiu, jei matau, kad tam ne vieta, ne laikas ir niekam nerūpi. 

Žinot, manau, turėtų būti kažkokia viena vieta, prieinama kiekvienam jaunimui, ir tai netu-
rėtų būti internetas ar telefono linija. Turi būti vieta, kurioje rinktųsi įvairaus likimo mokyklose 
vaikai, kad jie galėtų kalbėtis, bendrauti, palaikyti vienas kitą. Labiausiai tokiems vaikams rei-
kia palaikymo. Aš pati persilaužiau, iškenčiau ir dabar kartais atsikvepiu kiek lengviau. Galbūt 
reikėtų kokių nors stovyklų, kad rinktųsi vien tik vaikai, kurie nori rasti draugų, palaikymą, 
šilumą. 

Taip pat siūlyčiau raginti, RAGINTI vaikus KALBĖTI, išsakyti savo bėdas. Įsteigti kažko-
kią anoniminę liniją kiekvienoje mokykloje, kad skriaudžiami ir engiami vaikai galėtų ramiai 
pasakyti, kas jiems blogai. Tada reikėtų tvirtos rankos mokykloje, kuri be gailesčio, pabrėžiu, be 
gailesčio pradėtų tramdyti tokius vaikus, kurie žlugdo ir žemina kitus. Vieną kartą reikia bausti 
tėvus. Pradėti rodyti, kokie yra jų vaikai. Bet tai mažai padės. Galiu iš patirties pasakyti: tėvams 
jau visiškai nebesvarbu vaikas, tik pinigai, atostogos ir pan. Bent jau kiek matau iš klasės per-
spektyvos, tai padėtis tikrai nepagerėjo, bet galbūt niekas ir nesistengia kažko daryti. 

Taigi mokykloje yra tiek instancijų, įvairių tarybų, kurios turi ir privalo rūpintis tokiomis 
problemomis, ir tas gailėjimasis tokių vaikų, kurie skriaudžia kitus, yra tiesiog jau juokingas. 
,,Kaip taip galima, juk tėvams kokia gėda bus...“ Negalima palikti likimo valiai skriaudžiamųjų 
ir ginti skriaudiką. 
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Turėtų būti mažinamas tas abejingumas ir kokiu nors būdu reikėtų įgyti vaikų pasitikėjimą, 
kad jie išsipasakoję bus visiškai saugūs ir jiems nebus blogiau dėl to, kad jie papasakojo savo 
bėdas. Bet neretai tokie vaikai labai būna užsisklendę savyje. Tokiems vaikams sunku eiti pas 
psichologą ar mokytoją, prašyti pagalbos, nes jau ir taip prieš bendraamžius jautiesi toks sil-
pnas, o kai eini prašyti pagalbos, pasijauti visiškas bejėgis ir apima didelė gėda, kad dar labiau 
pasijuoks iš tavęs, pasakys tik, kad problemos juokingos, ir viskas praeis. 

Reikia tvirta ranka ir griežtai ,,klibinti“ visas įmanomas instancijas, kurios turi veikti, bet 
neveikia, tik apsimeta dirbančioms ir galbūt už tą nieko neveikimą dar ir pinigų gauna, ir paga-
liau padėti vaikams, kurie kenčia. 

Ačiū, kad išklausėte mano trumpas mintis. Tikiuosi, jos padės bent kažkiek pagerinti pa-
dėtį.

Šešiolikmetė

Prieiga per internetą: <http://gyvenimas.delfi.lt/namai_ir_seima/sesiolikmetes-ispazintis-kas-vyksta-mo-
kyklose---niekam-nerupi.d?id=23622075> [žiūrėta 2009-08-18]. 

Atvejo „Šešiolikmetės išpažintis: kas vyksta mokyklose – niekam nerūpi!“ 
 taikymo instrukcija

Santrauka

16-metė mergaitė jau nuo pradinės mokyklos patiria patyčias. Mergaitė teigia, kad buvo 
mylima, tačiau mokykloje daug draugų neturėjo. Buvo mažutė, gležnutė, todėl ją stumdė, kas 
norėjo, tyčiodavosi pakeliui į namus, mokykloje ir pan. Mama eidavo į mokyklą aiškintis, bet 
tai nepadėdavo. Mergaitei dažnai „dėl nervų“ reikėdavo gulėti ligoninėje. Patyčios ją persekiojo 
ir V klasėje, perėjus į kitą mokyklą ir net persikėlus gyventi į kitą miestą. Ji sulaukė nemalo-
nių telefoninių skambučių, konfliktavo su klasiokėmis ir pan. Mergaitė nusivylusi mokytojais, 
nesitiki iš jų jokios pagalbos. Atvejyje mergaitė nemato jokių išeičių iš patyčių situacijos, nors 
siūlo vaikams kalbėti apie tai, ką jie patiria, kuria pagalbos sistemą, siūlo organizuoti mokymus 
ir pan.  

Tikslinė grupė

Atvejis skirtas bakalauro studijų programos Edukologija specializacijos Šeimos pedagogi-
ka ir vaiko teisių apsauga III kurso studentams. Atvejis būtų analizuojamas privalomojo studijų 
dalyko Vaiko teisių mokymo(si) pagrindai ir pasirenkamojo studijų dalyko Probleminis moky-
mas(is) metu. Šių dalykų dėstymas sutampa pagal laiką, todėl analizuojant atvejį dviejų dalykų 
studijų metu būtų galima labiau įsigilinti į patį atvejį, užtikrinti glaudesnius tarpdalykinius ry-
šius, integralumą ir tęstinumą. Palankesnės sąlygos bus ir kompetencijų, dirbant atvejo metodu, 
ugdymui. Atvejyje analizuojamas patyčių reiškinys yra tiesiogiai susijęs su esminių vaiko teisių 
pažeidimais, mokymusi įvardyti ir spręsti problemas, vaiko socialinių gebėjimų ugdymu kaip 
vienu efektyvesnių patyčių prevencijos būdų. Atvejis aktualus minėtai grupei, nes jie speciali-
zuojasi šeimos pedagogikos ir vaiko teisių apsaugos srityje. 
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Situacija

Atvejis galėtų būti pradėtas analizuoti studijų dalyke Vaiko teisių mokymo(si) pagrindai, 
nagrinėjant temą apie vaiko teisių realizavimo situaciją ir studijų dalyko Probleminis moky-
mas(is) metu kaip praktinį atvejį teorinėms probleminio mokymo(si) idėjoms pagrįsti ir atitinka-
miems gebėjimams ugdytis. Pirmajam studijų dalykui atvejis yra aktualus savo turiniu (patyčios 
nagrinėjamos vaiko teisių kontekste), antrajam – savo forma (mokomasi spręsti problemas). 
Atvejis galės būti nagrinėjamas ir vėliau, analizuojant vaiko teisių mokymosi tikslus, metodikas 
ir kitas temas.  

Laikas

Atvejo analizei bus skirta po 90 min. abiejų studijų dalykų metu. Studijų dalyke Vaiko tei-
sių mokymo(si) pagrindai dėmesio centre bus pats patyčių reiškinys (bus gilinamasi į patyčių 
priežastis, galimus sprendimo būdus ir pan.), o studijų dalyko Probleminis mokymas(is) turinyje 
analizė bus sukoncentruota į problemos sprendimo eigą: etapus, sprendimo logiką, alternatyvų 
vertinimo procedūras ir kt. 

Tikslai

Pagrindinis atvejo tikslas – išsiaiškinti patyčių mokykloje priežastis ir jų pagrindu numaty-
ti efektyvias jų prevencijos priemones. Atvejis taip pat rodo, kad viena patyčių reiškinio mokyk-
loje priežasčių gali būti nepakankamos vaikų, ypač paauglių, socialinės kompetencijos (negebė-
jimas konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais ir kitais asmenimis), negatyvių (pesimistinių) 
nuostatų vyravimas, nepasitikėjimas savimi ir pan. Taikant konstruktyvaus ugdymo, įgalinimo, 
edukacinių priemonių (edukacinės prieigos) sprendžiant socialines problemas taikymo ir pro-
bleminio mokymo(si) teorines nuostatas, išspręsti atvejyje analizuojamą problemą bei pagrįsti 
minėtų teorijų efektyvumą ir priimtinumą. 

Atvejo analizės metu studentai galės įvardyti įvairias patyčių atsiradimo, egzistavimo, 
sprendimo ir prevencijos priemones, įvertinti jas pagal atitinkamus kriterijus ir įsitikinti šiuo-
laikinių edukacinių idėjų efektyvumu. Šio atvejo pagrindu studentai galės įvertinti savo pačių 
patirtį patyčių raiškos ir prevencijos klausimais. 

Atvejo herojė, net keisdama aplinką, išlaiko patyčių „aukos“ vaidmenį, t. y. net pakeitus 
mokyklą iš jos tyčiojamasi, kelia prielaidą apie netipines, gilesnes, gal net su pačia patyčių 
„auka“ susijusias patyčių priežastis, kartu ir kitokius šios problemos sprendimo būdus. Ši prie-
laida pagrįsta gana negatyviu šešiolikmetės požiūriu į save (akcentuoja savo menkus fizinius 
duomenis, pripažįsta savo nepasitikėjimą savimi, nusivylimą ir kt.), psichologinį neatsparumą 
(situacija su išspirtu kamuoliu, baime atsiliepti į nežinomus skambučius ir kt.), negebėjimu kon-
struktyviai bendrauti (nemoka spręsti konfliktų ir pan.). 
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Klausimai

1. Kokios yra patyčių mokykloje priežastys?  
2. Kodėl šešiolikmetė patiria patyčias?
3. Koks yra atvejo herojės požiūris į patyčias?
4. Kaip būtų galima išspręsti patyčių problemą?
5. Kokius patyčių sprendimo būdus mato pati šešiolikmetė? 

A. PRoBLEMA 

Probleminė situacija:

	 mergaitės patiriamos patyčios.

Problemos:

	 negatyvus mergaitės nusiteikimas, nuostatos;

	 neišugdytos socialinės kompetencijos (konstruktyvus bendravimas su bendraamžiais);

	 menkas pasitikėjimas savimi, savigarba. 

B. ATVEjo DUoMENų ANALIzė 

Studentai prieš atvejo analizę auditorijoje turi būti susipažinę su atveju, mažose grupėse 
atlikę faktologinę atvejo analizę (t. y. iš teksto išskyrę pagrindinius įvykius, faktus, atvejo 
veikėjus, jų charakteristikas). Jie taip pat turi būti susipažinę su teoriniais probleminio moky-
mosi pagrindais, žinoti problemų sprendimo etapus ir pan., Vaiko teisių konvenciją, teorines 
vaiko teisių apsaugos idėjas. 

C. ALTERNATyVų GENERAVIMAS: 

	 patyčių priežastis ir sprendimas yra susiję su atvejo heroje – šešiolikmete mergaite, to-
dėl priklauso nuo jos pačios;

	 tėvų pareiga – rūpintis savo vaiku, todėl būtent jie turi padėti mergaitei įveikti proble-
mas, susijusias su patyčiomis;

	 patyčios mokykloje yra labai paplitęs reiškinys, todėl mokykla turi sutelkti visas pastan-
gas, kad užkirstų tam kelią; 

	 šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja reiškiniai, skatinantys susvetimėjimą, tolerancijos 
stoką, todėl tik visuomenės kaita gali būti efektyvi priemonė kovojant su patyčiomis. 
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Šios alternatyvos iškeltos pagal veikiančiojo asmens / grupės kriterijų, t. y. kas galėtų mi-
nėtą problemą išspręsti: pati mergaitė, tėvai, mokykla ir visuomenė. Šie veikėjai priklauso skir-
tingiems lygmenims: mikrolygis – pats asmuo, mezolygis – tėvai ir mokykla, makrolygis – vi-
suomenė.

D. ALTERNATyVų PALyGINIMo KRITERIjAI: 

	 Kvalifikacija / kompetencija vykdyti patyčių prevenciją.

	 Būdų ir priemonių prieinamumas.

	 Būdų ir priemonių pasirinkimo galimybės. 

	 Įgyvendinamumas. 

E. ALTERNATyVų VERTINIMAS 

Kriterijai

Alternatyvos

Kvalifikacija / 
kompetencija 

vykdyti patyčių 
prevenciją

Būdų ir prie
monių priei

namumas

Būdų ir 
priemonių 

pasirinkimo 
galimybės

Įgyvendina
mumas

1. Mergaitė patyčias turi / 
gali įveikti pati Maža Mažas Mažas Mažas

2. Tėvai – svarbiausi vei-
kėjai kovoje prieš paty-
čias

Maža Mažas Mažas Mažas

3. Mokykla gali efekty-
viai kovoti prieš paty-
čias

Didelė Didelis Didelis Didelis

4. Visuomenės kaita gali 
įveikti patyčias Maža Didelis Didelis Mažas

F. PASIRINKTA ALTERNATyVA

Įvertinus visas alternatyvas pagal pasirinktus kriterijus, kaip priimtiniausia išryškėjo trečio-
ji alternatyva „Mokykla gali efektyviai kovoti prieš patyčias“, t. y. nagrinėtame atvejyje išryškė-
ja patyčių „aukos“ (šešiolikmetės) gana negatyvus požiūris į save, psichologinis neatsparumas, 
negebėjimas konstruktyviai bendrauti. Tai kelia hipotezę apie poreikį ugdyti atitinkamas tiek pa-
tyčių aukos, tiek kitų vaikų socialines kompetencijas, t. y. taikyti ne tik vadybos (sukurti mokyk-
loje patyčių prevencijos sistemą, įpareigoti klasės auklėtojus ir mokytojus stebėti ir informuoti 
mokyklos vadovybę apie patyčių atvejus, sustiprinti budėjimą mokykloje ir pan.) ar tipines, bet 
nelabai efektyvias priemones (kviesti patyčių iniciatorių ir aukų tėvus į mokyklą, siūlyti lankytis 
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pas psichologą ir pan.), konstruktyvias edukacines priemones, kurios ugdytų visų patyčių situ-
acijos dalyvių (skriaudėjo, aukos, stebėtojų) socialines kompetencijas. Didesnis pasitikėjimas 
savimi, gebėjimas konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis, konstruktyviai 
spręsti konfliktus, psichologinis atsparumas, patekus į patyčių, ypač psichologinių, situaciją, 
pozityvus požiūris į aplinką, į kitus ir save, į patyčių problemų išsprendžiamumą, įgalintų visus 
patyčių situacijos dalyvius sumažinti patyčių mastą mokykloje. 

G.  ĮGyVENDINIMo PLANAS (NUMAToMI VEIKSMAI)

Laikas / gairės

KAS: minėtas socialines kompetencijas ir kt. turėtų ugdyti visi mokyklos bendruomenės 
nariai (dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, socialiniai pedagogai, patys mokiniai, bendraam-
žiai-pagalbininkai (angl. peer-education), tėvų grupės ir kt.).

KĄ: visų patyčių situacijos dalyvių pasitikėjimo savimi, gebėjimo konstruktyviai ben-
drauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis, gebėjimo konstruktyviai spręsti konfliktus, psi-
chologinio atsparumo, patekus į patyčių, ypač psichologinių, situaciją, pozityvaus požiūrio į 
aplinką, į kitus ir save, į patyčių problemų išsprendžiamumą ir pan. ugdymas. 

 

KADA: viso ugdymo proceso metu, išnaudojant privalomojo ugdymo proceso ir turinio 
teikiamas galimybes bei kuriant ir organizuojant specialias kryptingai orientuotas veiklas. 

KUR: įvairių dalykų pamokose, neformaliajame ugdyme.

KAIP: ugdymui gali būti taikomos individualios, grupinės (pagal poreikį), kolektyvinės 
ugdymo formos. Galimas konkrečių užsiėmimų turinio diferencijavimas ir individualizavi-
mas pagal poreikį. Ugdyti galima ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo aplinkoje. Tikslinga 
būtų šviesti tėvus ir tobulinti mokytojų kompetencijas (pvz., konstruktyvaus konfliktų spren-
dimo ir pan.). Į prevencinių veiklų organizavimą ir vykdymą įtraukti kiek galima daugiau 
bendraamžių-pagalbininkų (angl. peer-education), tėvų grupių, taip pat organizuoti preven-
cinę mokytojų veiklą. 

Parengė Jurgita Lenkauskaitė ir Rasa Pocevičienė 
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2 PAVYZDYS

MAŽųjų TEATRAS: „ARKLIUKAS“

A dalis

Atvejis

Lenkų režisierius Janas Dormanas: „Rinkdamas repertuarą vaikams teatre, visada turiu gal-
voje pirmųjų klasių moksleivius, ypač darželių auklėtinius.

Mano bei kolegų patirtis įrodo, kad pačiam mažiausiam žiūrovui skirtų scenos kūrinių be-
veik nėra. Tiesa, autoriai bando kurti pjėseles apie „kiškučius, šarkeles, vorelius“, bet juose retai 
atsiranda šiuolaikinio teatro idėjų, ir visas malonumas kurti scenos reginį lieka vien režisieriui. 
Taigi neverta stebėtis, kad nūnai visi griebiasi kitų žanrų, pritaiko scenai pasakas, apysakas, 
eilėraščius.

Ar šitas triūsas davė rezultatų? Ar gali režisierius sukurti naują teatro formą, dirbdamas 
atskirai, be tiesioginio nuolatinio ryšio su pedagogais? Ar galima sakyti, kad jau žinome, kokią 
įtaką daro visur esantis radijas, kinas, televizija?

Atsakinėti į šiuos klausimus pradėkime nuo akivaizdžių, bet vis dar nepajudinamų faktų. 
1936 metai. Nepaprastas Lenkijos artistų suvažiavimas. Išspausdinome režisierių, aktorių kalbo-
se minčių ir apie vaikų teatrą. Skaitant net sunku patikėti, kad anų laikų žmonės siekė to paties, 
ir beveik niekas nuo to laiko nepasikeitė.

Tiesa, pasikeitė sąlygos. Turime nemažai vaikiškų lėlių teatrų, bibliotekėlės sukaupė naujų 
veikalų, rengiami festivaliai, konkursai. Studijos moko aktorystės. Poznanės ir Gdansko univer-
sitetai tiria vaikiškų reginių suvokimą. Ir visa ši veikla išsitenka teatralų ar šiaip suinteresuotų 
žmonių būryje, nepasiekia mokyklos, kitų pedagogų. Teatras ir toliau darbuojasi šalia auklėja-
mojo proceso.

Minėjau, kad aname suvažiavime daug pasakyta apie vaikų teatro svarbą, apie menką to 
teatro išmanymą. Natalja Zarembina teigė: „Dirbti vaikų ir jaunimo teatre galima tik įsigilinus į 
vaiko psichiką, pedagogikos teoriją bei praktiką arba turi būti dirbama drauge su auklėtojais.“

Šiuo metu, be abejo, palaikome ryšius su auklėtojais. Bet mėginimas užmegzti pokalbį dar 
toli gražu nėra bendras darbas ar pastangų vienybė. 

Atrodo, kad vaikiškų pjesių autoriai nelabai skaito literatūrą, kuri nagrinėja vaiko augimo 
procesą, ir vis dar laiko vaiką menkesne, netobula būtybe, kuriai rūpi žaisti ir tenkinti elementa-
rias biologines reikmes. Tuo tarpu aplinkos struktūra jau kita. Be darželio, mokyklos, šeimos, 
kiemo, gatvės gyvuoja „visuomenės formavimas“, t. y. radijas, televizija. Šie išradimai, nuolat 
veikdami vaiko gyvenimą, daro jam labai didelę įtaką, kuri lig šiol dar neištirta. Tyrimai rodo, 
kad informacijos gausa gali nuslopinti kūrybines galias. 

Prancūzas Cuisinieu, samprotaudamas apie naujo žmogaus ugdymą, suformulavo frazę: 
„Vaikas turi savyje viską, kas leidžia sėkmingai jį ugdyti, ypač nepailstantį, veiksmingą aktyvu-
mą, kuriame telkiasi visa esybė; tai yra augančios, nuolat kintančios būtybės aktyvumas.“ 

Vadinasi, noras imti, pasiekti, valdyti – tai natūralus vaiko gyvenimo turinys. Mes privalo-
me kelis kartus padauginti jo kūrybines jėgas, spontanišką smalsumą, norą kurti bei veikti. Ypač 
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jei atsiminsime, kad mūsų kasdienybėje, mokyklos ugdymo programoje, įsigalėjo „nuolatinė, 
neblėstanti“ pagalba. Auklėtiniui paduodamas ne tik sumaltas, sukramtytas, bet ir suvirškintas 
penas. Jam nebereikia jokių pastangų. 

Tad kaip sujungti pedagogikos idėjas su gyvais tikrovės reiškiniais? „Manau, kad būtent 
teatras gali ir turi palaikyti vaiko psichikos pusiausvyrą, neleisti nykti jo kūrybos polėkiui. Dėl 
to ir mėginu jau daugelį metų kuriamą bei propaguojamą žaidimo teatrą pritempti prie teorinių 
postulatų. Kaip paruosti ir pateikti meną, kad jis neslopintų vaiko aktyvumo, o „gerbtų jo polin-
kį kurti?“ (Adolfas Ferriere).

1953–1956 metais mano teatras parodydavo trumpus, dvidešimties minučių spektaklėlius 
pačiame vaikų darželyje. Aktoriai vaidindavo čia pat sustačius dekoracijas, vaikų akyse vykda-
vo visa ruoša. Tuomet tvirtai tikėjau, kad vien teatro įžengimas į darželį yra nemažas įvykis.  

Sutrinka įprastas, taip uoliai puoselėtas gyvenimo ritmas. Vaikus užvaldo nepaprastas nuo-
tykis, jie ilgisi jo, laukia vėl atvykstant. Mes, aišku, tai žinome, todėl griebiamės įvairiausių gud-
rybių, kurios mus veda toliau negu buvome numatę, atveria naujas galimybes ir leidžia vėliau 
daryti išvadas. 

Štai lieka pas vaikus dalis teatro rekvizito. Skubėdami, tyčia sukeltame šurmulyje užmirš-
tame ant grindų gulinčią lėlę. Tą pačią, kurią per spektaklį taip knietėjo paliesti, kuri užbūrė, 
keistai, nerealiai judėdama.

Ta pamesta lėlė – spektaklio tęsinys. Pradėtas žaidimas nenutrūksta, jis vyksta vaikų gal-
vose. Dėl tos lėlės jie gali net laikytis popiečio tylos, gali piešti, dainuoti ir šokti. Vis dėlto ma-
žiukai žino, kad lėlė priklauso kitam pasauliui, kitai – teatro – realybei. Ir kai vėl susitinkame, 
lengvai ją grąžina. Išsiskyrimas – dar vienas žaidimo veiksmas. Vaikui nėra ribos tarp tikrovės 
ir išmonės, todėl jis taip lengvai teatro ženklus perlydo į gyvą fantazijos srautą.

B dalis

Arkliukas

Lyg ir netyčia kartą skambinu į vieną darželį. Buvau jau susitaręs su administracija, kad 
savo nuožiūra parinktų tinkamesnį. Darbuotoja pasiūlė devintąjį.

Ponia vedėja klauso.

Labai iš tolo, atsargiai pradedu sunkią kalbą. Kviečiu vaikučius į teatrą.

– Ką? Šiandien? Ar tamsta nežinote, kad mes turime savų palnų?

Kaip tik tuo laiku vaikai eina pasivaikščioti po pievelę. Ponia vedėja kalba griežtai, nedrau-
giškai. Ir jos tiesa: jai yra planas, reikia vykdyti. Vis dėlto apsiginkluoju argumentais, kurie gali 
įveikti net pačią darbščiausią vedėją – „darbo bitę“.

Nes: atsiunčiu autobusą, kuris atveža vaikus į teatrą, paskui gabena į pievelę ir gyvus svei-
kus pristato į darželį. Spektaklis truks vos kelias minutes.

Tačiau ponia vedėja nepalenkiama: 

– Ne, ir baigta!



120

A
ušra Kazlauskienė, Ram

utė G
aučaitė, Rasa Pocevičienė. 

PRA
KTIN

ĖS ATVEJO
 KŪ

RIM
O

 / TA
IKYM

O
 / A

N
A

LIZĖS (A
KTA

) 
M

ETO
D

O
 TA

IKYM
O

 G
A

LIM
YBĖS

Vėl pradedu iš pradžių. Pataikauju. Juk autobusu į pievelę daug greičiau. Tegu pažvelgia 
ponia vedėja pro langą. Kybo debesys? Taigi! Prapliups lietus. O autobusas lauks...Ir pats važia-
vimas, ar ne pramoga? Darželis galės šią kelionę įrašyti į savo sąskaitą. Ir visa tai už dyką!

Šis koziris kirto. Ledinė ponia vedėja aptirpo. Puikiu.

	  

Teatro autobusas atveža mažylius. Jie lipa, nerangiai grūdasi hole, šiūruodami batelius į 
grindis, triukšmauja, stumdosi. Galiausiai subyra į salę, ilgai ropščiasi ant kėdžių.

Kaip pridera, teatras turi skelbti spektaklio pradžią. Skambutis skamba vieną kartą, pas-
kui – du, galiausiai – tris. Šviesa užgęsta.

Uždanga atsiskleidžia.

Scenoje stovi aktorė. Netrukus iš viršaus krinta didelis baltas lakštas, ant kurio nupieštas 
spalvotas arkliukas. Jo kanopėlės sidabrinės.

Aktorė eina prie arkliuko, kaukšteli lazdele per kanopėles. Suskambėjo. Vėl kaukšt – vėl 
dzin.

Aktorė nusilenkia publikai. Uždanga užsiveria. Tyla. Po valandėlės vaikai ima ploti. Bet 
vis nekyla, laukia.

Išeinu priešais uždangą ir sakau – dėkui. Vaidinimas baigtas.

Sunku apsakyti, ką išgyveno vaikų viršininkė. Ponia vedėja, ponia pavaduotoja, trys auk-
lėtojos ir aštuonios mamos – uoliausios, teisingiausios mamytės. Ponia vedėja pareiškia, jog 
tai skandalas! Ji skambins ponui inspektoriui. Ji man parodys! Tai pasityčiojimas. Tai nežina 
kas!..

Kaip išmanydamas mėginu teisintis. Sakau, kad nedaug tesugaišo. Taip ir buvo manyta. 
Eidami pėsti į pievelę, vaikučiai dar tryptų pusiaukelėj, o štai jų laukia autobusas prie teatro 
durų. O!..

Ir ponia vedėja išvyksta. Išvyksta pavaduotoja, trys auklėtojos ir aštuonios mamos. Išvyks-
ta vaikai. Lieku susikrimtęs, neramiai laukdamas inspektoriaus skambučio.

	  

Praėjo trys dienos. Ponas inspektorius neskambino. Nurimau. Ūpas pasitaisė. Reikia veikti. 
Skambinu!

Taip, skambinu į devintąjį darželį. Tą patį! Per drąsu? O kaipgi – be drąsos nieko nebus.

Išdėstau reikalą nuo pačių pradžių. Ir jau iš kitos pusės. Iš kurios pastebėjau ponios vedėjos 
silpnybę. Juk ponia vedėja yra išdidi. Tai gerai. Galėčiau kreiptis į kitą darželį. Kodėl to neda-
rau? Todėl, kad ponia vedėja suprato mano užmačias ir šįsyk sutinka dar kartą pamėginti.

Kitame lado gale kurį laiką tylu, o paskui – klausimas:

– Autobusą atsiųsit? Jei taip, – važiuojame.
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Devintas darželis atvyko su visu personalu ir mamytėmis. Vėl viskas taip, kaip ir prieš tris 
dienas. Mažyliai šiūravo batelius į grindis, ilgai ropštėsi salėje ant kėdžių. Vėl trys skambučiai 
artino spektaklio pradžią. Scenoje – vėl ta pati aktorė. Iš dangaus krinta iškarpa su arkliuku. Ar 
iš tikrųjų viskas taip? Ne. Šį kartą sidabriniai karčiai.

Aktorė eina prie arkliuko, glosto karčius. Vos tik paliečia – skamba muzika. Vos atitraukia 
ranką – muzika nutyla. Aktorė lenkiasi. Aplodismentai. Scena užsisklendžia. Vaikai kyla iš vie-
tų, jau nebereikia sakyti, kad spektaklis baigėsi.

Ponia vedėja rikiuoja vaikus prie durų, bet nebereiškai pretenzijų. Kodėl?

Vaikai išvažiuoja. Ir ponia vedėja, ir ponia pavaduotoja, ir dešimtis ponių mamyčių.

	  
Prabėgo vėl trys dienos. Skambinu į devintąjį darželį. Jau be baimės, be nerimo.

Ponai vedėja klausia:

–  Arkliukas?

– Taip! – sakau. – Arkliukas. 

– Tuoj važiuojam!

– Ponia vedėja sutinka, bet nežino mano rūpesčio. Šį sykį negalėsiu atsiųst autobuso. Tie-
siog neišėjo.

– Ką darysi. Ateisim. Oras šiandien gražus.

Mieloji ponia vedėja! Simpatingoji, neįkainuojamoji vedėja!

Vaikai per kaitrą vilkte atsivilko. Bet žvaliai sugužėjo į apytuštę salę. Per triukšmą, sumaiš-
tį girdėti jų balseliai: „Arkliukas! Bus arkliukas!“

Iš tikrųjų. Skmabučiams nuskambėjus, atsiskleidžia uždanga, visiškoje tyloje į sceną nušo-
ka arkliukas. Tas pats, tiktai be uodegos. Kur uodega? Arkliukas beuodegis?

Aktorės rankos už nugaros. Aha!

Vaikai ima šaukti:

– Jūs laikote uodegą! Jūs turite uodegą!

Skanduoja vis garsiau, energingiau. Aktorė eina prie arkliuko, sega jam uodegytę. Vaiku-
čiai ploja. Prie katučių prisideda muzika. Aktorė irgi ploja. Tą patį daro ir ponia pavaduotoja, 
trys auklėtojos ir dešimt mamyčių. 

	  

Nulipau nuo scenos išdidus, pasipūtęs ne todėl, kad priverčiau ponią vedėją ploti. Džiau-
giausi, kad vaikai tapo šio scenos įvykio dalyviais. Jie patys ištarė improvizuotą tekstą, pagavo 
teatrinio žaidimo siūlą. 
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Prabėgo dar trys dienos. Po įspūdingos pergalės vėl prasideda įprastas kasdienis darbas. 
Per repeticijas analizavome šią patirtį, svarstėme, kaip ją panaudoti tolesnei veiklai. Visi nutarė-
me: mažiausiam teatro žiūrovui reikia trumpučių etiudių ta pačia tema, jis turi dalyvauti kuriant 
žaidimą...

	  

Telefonas. Skambina devintojo darželio vedėja. Ko gi jai reikia?

– Vaikai jau pasirengę. Laukiame autobuso.

– Kaipgi čia? Teatras nebeketina rodyti arkliuko.

– Atleiskit, tamsta! Ar tap galima? Pripratinote vaikus prie arkliuko, tai kas dabar bus?

Kas bus? Vėl rūpestis. Aiškinu poniai vedėjai, kad mes, mūsų planai...

Pats įkliuvau į savo tinklą.

– Jūs mūsų planų nepaisėte. Mes padarėme viską. O jūs?! Tai skandalas! Skambinsiu ins-
pektoriui.

Įkaitusi ponia vedėja metė ragelį.

Turiu padėti simpatingajai, supratingajai vedėjai. Vėl skambinu jai. Prašau, kad auklėtojos 
išdalytų vaikams popieriaus ir pieštukų. Tegul vaikai piešia arkliuką.

Po penkiolikos minučių vėl skambutis iš darželio. 

Tučtuojau privalau atvykti. Ponai vedėja prašo, meldžia. Pamatysiąs daugybę įdomių pieši-
nių. Be to, vaikai pasakoja įvairiausias istorijas apie arkliuką.

Uždusęs bėgu į darželį.

Po valandėlės jau klausausi vaikų pasakojimų. Su paveikslėliais. Sužinau, kaip arkliukas 
prarado uodegytę, matau grojantį dūdele, šokantį, skraidantį... Istorijoms nėra galo!

Ponia vedėja įraudusi, laiminga. Ji veda mane nuo vaiko prie vaiko. Ir nė nemato, kad laiko 
mane už rankos... 

Iš lenkų kalbos išvertė A. Girdzijauskaitė
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Atvejo mokymo(si) instukcija
TEATRo EDUKACIjA: ARKLIUKo ATVEjIS

Atvejo santrauka

Atvejis grindžiamas žymaus lenkų lėlių teatro režisieriaus Jano Dormano patirties, t. y. kon-
kretaus kūrybinio eksperimento ir literatūros šaltinių analize. Atvejis sudarytas iš dviejų dalių: 
A dalyje fragmentiškai atskleidžiama teatro vaikams situacija humanistinės pedagogikos kon-
tekste, B dalyje – konkretus bendradarbiavimo tarp teatro ir darželio atvejis, kuriame dalyvavo 
J. Dormano lėlių teatro trupė ir vienas Lenkijos vaikų darželis. 

Mokymo(si) tikslai:

	 atskleisti humanistinio ugdymo idėjų gyvybingumą šiuolaikinėse meninio ugdymo koncep-
cijose;

	 suteikti žinių apie teatrinės veiklos organizavimo ypatumus formalaus ir neformalaus ugdy-
mo proscesuose; 

	 ugdyti būsimųjų pedagogų suvokimą apie bendradarbiavimo tarp profesionalaus teatro ir 
ugdymo institucijų būtinybę ir galimybes. 

Mokymo(si) uždaviniai:

	 įtvirtinti pagrindines humanistinės pedagogikos idėjas analizuojant edukacinęs teatro gali-
mybes; 

	 išanalizuoti netradicinio bendradarbiavimo tarp profesionalaus teatro ir darželio atvejį;

	 konkrečiu pavyzdžiu iliustruoti, kaip gali būti sujungiamos humanistinės pedagogikos idė-
jos su realybe; 

	 sudaryti konkretų bendradarbiavimo tarp ugdymo įstaigos (darželio, mokyklos) ir profesio-
nalaus teatro planą. 

Tikslinė grupė: Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo (III kursas), Meni-
nio ugdymo ir tikybos (II kursas) bei Papildomojo ugdymo ir etikos (IIIkursas) studijų programų 
bakalaurai. Dalykai: Meno pedagogika, Meninės raiškos didaktika, Vaikų ugdymas teatru.

Šis atvejis įtvirtins humanistinės psichologijos ir pedagogikos pažiūrų sistemą, žmogų lai-
kančią pagrindine vertybe, jo gerovę – socialinių institutų vertinimo kriterijumi, o lygybę, tei-
singumą, žmogiškumą – trokštamais žmonių santykių principais; asmenybė laikoma holistiniu 
fenomenu, kurio pagrindinis siekis – nuolat tobulėti, mokytis, kurti; meninė veikla, taip pat ir 
teatrinė, pripažįstama kaip ugdymo vertybė. 
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Mokymo(si) metodai:

	 grupinė diskusija; 

	 darbas poromis;

	 draminės raiškos metodai (vaidmenų atlikimo, dėmesio sukaupimo, prisiminimų, forumo 
teatro). 

Atvejo analizė (trumpasis analizės ciklas)

Būtinas pasirengimas: studentai turi būti išklausę ugdymo filosofijos, bendrosios ir vaiko 
pedagogikos, psichologijos modulius.

I. Paskaitos pradžioje studentams pasiūloma patogiai atsisėsti, užsimerkti ir „sugrįžti į savo 
vaikystę“: prisiminti savo pirmąjį „susidūrimą“ su teatru. Po keletos minučių jie kviečiami 
„sugrįžti į auditoriją“ ir pasidalyti prisiminimais. Tokiu būdu išsiaiškinama asmeninė kiek-
vieno studento teatrinės veiklos patirtis, sukuriama palanki atvejo analizei atmosfera.

II. Probleminiai klausimai, į kuriuos turi atsakyti studentai, diskutuodami poromis:

	 Kokia pagrindinė problema (problemos) šiame atvejyje? 
	 Kokia ugdymo filosofija grindžiama Jano Dormano veikla?

Kiekviena pora pristato atsakymus ir pagrindžia savo nuomonę. Po to vyksta bendra dis-
kusija.

III. Vaidmenų atlikimo ir forumo teatro metodų pagalba ieškoma atsakymų į klausimus:

	 Jeigu būčiau šioje istorijoje devintojo darželio direktorė, kaip aš pasielgčiau?
	 Jeigu būčiau šioje istorijoje teatro režisieriumi, ar aš taip pasielgčiau?
	 Ar yra kokios alternatyvos?
	 Kokiais kriterijais vadovaučiausi pasirinkdama(s) alternatyvą?
	 Ką daryčiau?
	 Kaip argumentuočiau tokį savo pasirinkimą? Kaip jį pristatyčiau kitiems dalyviams?

IV. Dirbdami mažomis grupėmis (po tris) sudaro bendradarbiavimo tarp ugdymo įstaigos (dar-
želio arba pradinės mokyklos) ir profesionalaus Šiaulių dramos teatro planą ir pristato jį 
auditorijai. Kiekvienas planas aptariamas ir išanalizuojamas grupėje. 

V. Apibendrinimas: kiekvienas atsako, ko jis pasimokė iš „Arkliuko“ atvejo. 

Papildomi skaitiniai

1. Bitinas B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.
2. Girdzijauskaitė A. (1999). Lėlė ir kaukė. Knyga apie lėlių teatrą. Vilnius: Gervelė.
3. Girdzijauskienė R. Aukštesniojo mąstymo ugdymas menine veikla JAV [interaktyvus]. Priei-

ga per internetą: <http://www.lmma.ku.lt/index.html> [žiūrėta 2010-11-03]. 
4. Hansen K. A., Kaufmann R. K., Saifer S. (1996). Ugdymas ir demokratijos kultūra. Vilnius: 

Lietus.
5. Oginskaitė  R. (2000). Teatras be pasakų. Vilnius: Tyto Alba.
6. Šiuolaikinio meninio ugdymo koncepcijos. (2002). Sudarė V. Matonis. Vilnius: Enciklopedi-

ja. 
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ATVEjIS „SNIEGo GNIŪŽTė“

A dalis

Vyksta etikos pamoka II klasėje. Mokinių pamokoje nedaug – 10, nes daugelis mokinių, 
tėvelių pageidavimu, yra pasirinkę kitą dorinio ugdymo dalyką (tikybą). Pamoka vyksta etikos 
kabinete. Kabinetas mažas, tačiau vietos jame pakanka. Fizinė mokymosi aplinka jauki: moki-
nių suolai sustatyti puslankiu, priekyje mokytoja parengusi stalą, simbolizuojantį paskutinę va-
karienę (balta staltiesė, pastatomos popierinės kortelės, ant kurių nupiešta taurė, duona, žvakė). 
Emocinis mikroklimatas palankus mokymuisi: vyrauja draugiški mokinių tarpusavio santykiai, 
mokytoja su mokiniais bendrauja šiltai, nuolat juntama globėjiška mokytojos nuostata (vaikus 
vadina mažybiniais vardais, priėjusi prie vaiko paglosto jo galvą...). Pamokos metu mokiniai jau-
čiasi saugūs (nebijo klausinėti, drąsiai reiškia savo mintis ir pan.). Tiek fizinė, tiek emocinė ap-
linka yra patraukli, patraukianti antrokų dėmesį ir įtraukianti juos į aktyvią mokymosi veiklą. 

Pamokos pradžioje mokiniams paskelbiama pamokos tema „Gerumas“, mokymosi užda-
viniai, trumpai aptariama veikla pamokoje. Pamokos metu mokymo turinys integruojamas su 
tikyba: daug kalbama apie Dievo gerumą, 10 Dievo įsakymų. Tarp mokytojos ir mokinių išsi-
vysto ganėtinai aktyvi ir atvira diskusija. Jos metu išryškėja akivaizdžios sąsajos su artimiausia 
mokymosi aplinka, mokinių asmenine patirtimi: aptariama situacija antroje klasėje (ar klasės 
mokiniai geri, kurie geri, kas dažnai elgiasi netinkamai ir pan.). 

Pamokos kulminacija – apibendrinamoji pamokos dalis, kada mokytoja pasiūlo mokiniams 
pažaisti „sniego gniūžčių“ žaidimą. Akcentuojama, kad mokytoja mes gniūžtes tik geriems mo-
kiniams (sniego gniūžtė – iš balto popieriaus sulankstytas popieriaus gniužulas, kuriame paslėp-
tas saldainis). Faktas, kad gniūžtę gavo kiekvienas mokinys, kelia mokinių savivertę, leidžia 
išgyventi pasitenkinimo savimi jausmą. Gniūžtes viduje atrastas saldainis sukėlė daug džiaugs-
mo vaikams. Pagal susitarimą mokiniai, išsiėmę iš gniūžtės saldainį, ją meta mokytojai atgal, 
padėkodami už tokį mokytojos įvertinimą. Tokiu būdu ugdomi mokinių gero elgesio įgūdžiai.

B dalis

Ta pati etikos pamoka vyksta VII klasėje. Pamokos tema analogiška – „Gerumas“. Pamoko-
je dalyvauja ne visi klasės mokiniai, kadangi kiti yra pasirinkę tikybos dalyką (etiką pasirinko 
daugiau mokinių). Fizinė aplinka šioje pamokoje tokia pati: suolai sustatyti puslankiu, priekyje 
klasės stovi stalas, simbolizuojantis paskutiniąją Jėzaus vakarienę. Mokytoja taip pat šiltai ben-
drauja su mokiniais, kreipiasi į juos mažybiniais vardais, kai kada bando paglostyti jų galvas. 
Septintokai dažnai replikuoja mokytojai kalbant, akivaizdžiai stengiasi išvengti mokytojos prisi-
lietimų, „prunkščia“, kuomet mokytoja kreipiasi į juos malonybiniais žodžiais. Visos mokytojos 
pastangos lieka neveiksmingos: mokiniams kelia juoką staltiese padengtas stalas, kai kurie iš jų 
laido akiplėšiškus sąmojus apie užstalę, išgertuves ir pan. Diskusija tarp mokytojos ir mokinių 
nesivysto, ji priversta pati atsakyti į savo iškeltus klausimus. Mokytoja nė karto nepakelia balso, 
nemoralizuoja, nesibara.
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Pamokos kulminacija turėjusi tapti apibendrinamoji pamokos dalis, kuomet mokytoja pa-
skelbė, kad visi mokiniai, kuriuos ji myli, turės progą sugauti „stebuklingą sniego gniūžtę“ ir 
joje rasti mokytojos palinkėjimą, virto visišku chaosu. Mokiniai, sugavę popierinę gniūžtę ir net 
neieškoję joje įvynioto mokytojos palinkėjimo, ėmė svaidyti gniūžtes mokytojai atgal, nesidro-
vėdami palydėti jas ir vienu kitu necenzūriniu žodžiu. 

Tai kaip buvo iš tikrųjų...

Abi pamokos buvo stebėtos to paties nepriklausomo išorės vertintojo (mokykloje vyko mo-
kyklos veikos išorės vertinimas). Antrąją pamoką (VII kl.) tas pats vertintojas stebėjo turėdamas 
aiškų tikslą – patvirtinti pirmosios pamokos (II klasėje) metu suformuluotą hipotezę, kad etikos 
dalyko mokytoja yra ypač kompetetinga ir gali skleisti savo gerąją patirtį mokyklos pedagogų 
bendruomenei. Deja, hipotezė buvo paneigta. 

P.S. Etikos mokytoja dirba ir tikybos dalyko mokytoja toje pačioje bendrojo lavinimo mo-
kykloje.

Atvejo „Sniego gniūžtė“ taikymo instrukcija

Santrauka: atvejyje pristatoma etikos pamoka, kuri vedama II ir VII klasėse. Mokinių nėra 
daug. Pamokos tema – „Gerumas“. Parengtas stalas, simbolizuojantis paskutiniąją Jėzaus vaka-
rienę. Mokiniai su mokytoja diskutuoja apie gerumą, medžiaga integruojama tikybos kontekste. 
Pamokos kulminacija – apibendrinamoji pamokos dalis, kuomet mokytoja paskelbia, kad visi 
mokiniai, kuriuos ji myli ir yra geri, turės progą sugauti „stebuklingą sniego gniūžtę“ ir joje rasti 
mokytojos palinkėjimą. Antrokams faktas, kad gniūžtę gavo kiekvienas mokinys ir kad gniūžtės 
viduje buvo saldainis, sukėlė daug džiaugsmo. Pagal susitarimą mokiniai, išsiėmę iš gniūžtės sal-
dainį, ją meta mokytojai atgal, padėkodami už tokį mokytojos įvertinimą. Tokiu būdu ugdomi 
mokinių gero elgesio įgūdžiai. Septintokai elgėsi kitaip: mokiniai, sugavę popierinę gniūžtę ir 
net neieškoję joje įvynioto mokytojos palinkėjimo, ėmė svaidyti gniūžtes mokytojai atgal, nesi-
drovėdami palydėti jas ir vienu kitu necenzūriniu žodžiu. 

Mokymosi tikslas – ugdytis gebėjimą kurti tinkamą ugdymo(si) aplinką, modeliuoti ir val-
dyti ugdymo(si) procesą pamokoje bei atrinkti ugdymo(si) turinį, atsižvelgiant į vaiko raidos ir 
individualius ypatumus. Atvejis gali būti analizuojamas bendrosios didaktikos, dalykų didakti-
kos, raidos ir pedagoginės psichologijos dalykų studujų metu.

Mokymosi uždaviniai:

Grupėse analizuojant konkretų pedagoginės praktikos atvejį: 

	 nustatyti esminę atvejo problemą;
	 įvardyti 3–5 paraleles atvejo problemas;
	 numatyti 2–3 atvejo problemų sprendimų alternatyvas. 
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Tikslinė grupė – bakalaurai, besirengiantys pedagoginei praktikai bendrojo lavinimo mo-
kykloje.

Mokymo(si) strategijos:

Interaktyvus mokymasis, taikant: 

	 integravimo ir taikymo strategijas (pagal pažintinius procesus);
	 mokymosi bendradarbiaujant strategijas (pagal besimokančiųjų veiklą);
	 pirmiausiai analizuojama A dalis, po to – B dalis.

Mokymosi metodai:

	 grupinis darbas; 
	 diskusijos tinklo metodas; 
	 įvairių perspektyvų metodas.

Probleminiai klausimai:

	 Kokie veiksniai lėmė nesėkmingą etikos dalyko pamoką VII klasėje?
	 Jeigu vesčiau etikos pamoką, ką daryčiau kitaip?
	 Kokiais kriterijais aš vadovaučiausi, pasirinkdamas mokymo(si) metodus ir vaizdines prie-

mones?
	 Kaip argumentuočiau tokį savo pasirinkimą? 
	 Ko išmokau iš šio atvejo?

Atvejo analizė (taikant ilgąjį analizės ciklą):

Problemų identifikavimas pagal skubos–svarbos matricą:

	 Svarbios:

1. neįgyvendintas mokymosi uždavinys pamokoje;
2. mokinių nepasitenkinimas veikla;
3. mokytojos patirtas stresas. 

	 Esminės:

1.  Destruktyvus mokinių elgesys VII klasės pamokoje.

Skuba Svarba
Nelabai svarbu Labai svarbu

Neskubu Mokinių nepasitenkinimas veikla Mokytojos patirtas stresas

Skubu Neįgyvendintas mokymosi uždavinys pa-
mokoje

Destruktyvus mokinių elgesys VII 
klasės pamokoje

 

	 Atvejo duomenų analizė (kaip įrankį taikant priežasčių–pasekmių analizę). 

	 Problemų sprendimo alternatyvų generavimas:



12�

A
ušra Kazlauskienė, Ram

utė G
aučaitė, Rasa Pocevičienė. 

PRA
KTIN

ĖS ATVEJO
 KŪ

RIM
O

 / TA
IKYM

O
 / A

N
A

LIZĖS (A
KTA

) 
M

ETO
D

O
 TA

IKYM
O

 G
A

LIM
YBĖS

	 tikslingai parinkti ugdymo metodus, atsižvelgiant į mokinių amžių, poreikius ir galimy-
bes;

	 atsižvelgti į psichologinius mokinių amžiaus ypatumus;
	 numatyti tikslingesnę dalykų integraciją;
	 ugdymo turinį planuoti atsižvelgiant į kiekvienos klasės kontekstą.

	 Problemų sprendimo alternatyvų kriterijai:

	 gera mokinių drausmė pamokoje;
	 konstruktyvi, kolegiška mokinių ir mokytojo diskusija;
	 pamokos uždavinių įgyvendinimas;
	 mokinių pasitenkinimas. 

	 Alternatyvų vertinimas, remiantis išskirtais kriterijais (tai turės padaryti studentai, analizuo-
dami atvejį diskusijos auditorijoje metu). 

	 Pasirinkta alternatyva (įvardijama alternatyva, numatomos pasekmės). 

	 Alternatyvos įgyvendinimas: studentai turi parengti etikos pamokos planą, vadovaudamie-
si šiuolaikine mokymo(si) paradigma, atskleidžiančia požiūrį į mokymą, kuris:

	 sutelktas į besimokantį;
	 realizuojamas per pedagoginę sąveiką;
	 akcentuoja bendradarbiavimą ir atradimus, mokymąsi, skatina kritinį mąstymą.

Trūkstama informacija. Trūkstama informacija pateikiama B atvejo dalyje: etikos moky-
toja dirba ir tikybos mokytoja toje pačioje bendrojo lavinimo mokykloje. Tai patvirtina nepakan-
kamai veiksmingą ugdymo turinio planavimą – mokytoja parengusi trafaretinį planą temai, kurį 
siekia įgyvendinti abiejų dalykų pamokose visose klasėse. 
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