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PRATARMĖ
Dinamiškus pokyčius visose Lietuvos gyvenimo srityse lydi sveikatos priežiūros 

sistemos reforma, kurioje ypač akcentuojama kintanti ir sudėtingėjanti slaugyto-
jų veikla. Slaugos institucijos kaita grindžiama nauju požiūriu į žmogų, į žmogaus 
sveikatą, jos išsaugojimą ir stiprinimą, keičiasi ir visuomenės poreikiai, kurie kelia 
slaugytojų veiklai vis naujus reikalavimus, koreguoja veiklos tikslus ir turinį. Sudė-
tingesni slaugos darbuotojų veiklos procesai reikalauja sudėtingesnių, universalių ir 
įvairių mokėjimų bei gebėjimų, todėl slaugytojui keliami aukšti reikalavimai profe-
sinės kompetencijos bei pastarąją sudarančių kompetencijų įgijimui ir nuolatiniam 
jų tobulinimui, nes kuo aukštesnis slaugytojo kompetencijos lygis, tuo efektyvesnis 
slaugos procesas, nulemiantis ir galutinį jos rezultatą.

Pastaruoju metu sveikatos priežiūroje vis didesnis dėmesys skiriamas visuome-
nės sveikatos ugdymui ir lėtinių ligų rizikos veiksnių kontrolei. Pažangių pasaulio 
šalių patirties analizė rodo, kad žmonių sveikatos priežiūrą tikslinga orientuoti į 
sveikus žmones, dar neturinčius sveikatos problemų. Žmogus, kaip sveikatos prie-
žiūros sistemos subjektas, turi būti pats atsakingas už savo sveikatą, jos išsaugojimą 
ir stiprinimą. 

Vienos pagrindinių slaugytojo profesinės veiklos kompetencijų yra edukacinės 
slaugytojų kompetencijos. Formuodama bei įgyvendindama sveikatos politiką Lie-
tuvoje, vyriausybė vadovaujasi Pasaulinės sveikatos organizacijos strategija „Sveikata 
visiems XXI amžiuje” (2000), kurioje visuomenės sveikatos gerinimas ir ugdymas 
yra vienas iš pagrindinių XXI a. Europos sveikatos politikos krypčių. Slaugytojas 
kaip mokytojas ir dėstytojas atlieka mokymo veiklą sveikatos priežiūros institucijo-
je, dirbdamas su pacientais ir mokydamas juos sveikatos priežiūros bei palaikymo, 
slaugytojas dirba ir profesinio rengimo institucijose bei moko būsimus slaugytojus 
įvairiose mokymosi aplinkose, t. y. kolegijose, universitetuose, sveikatos priežiūros 
organizacijose. Slaugos specialistai vadovauja šios profesijos studentų mokymuisi 
ir išmokimui, lavina jų praktinius mokėjimus ir įgūdžius, formuoja vertybes bei 
nuostatas sveikatos atžvilgiu. Įgytos žinios apie sveikatą padeda formuoti sveikos gy-
vensenos nuostatas ir įgūdžius, sąmoningai suprasti rizikos veiksnių įtaką, o vėliau, 
siekiant geresnės sveikatos, keisti elgseną. 

Sveikatos ugdymas tampa viena iš pagrindinių slaugytojų veiklos krypčių dir-
bant tiek su sveikais, tiek su sergančiais lėtinėmis ligomis įvairaus amžiaus žmonėmis. 

Šios mokomosios priemonės tikslas – pateikti edukologijos teorinių žinių pa-
grindus sveikatos ugdymo dalyko žinioms įsisavinti, gerinti supratimą bei ugdytis 
gebėjimus, kurie leistų savarankiškai projektuoti asmenų, grupių, šeimos bei ben-
druomenės sveikatos ugdymą (–si). Mokomoji knyga skirta bendrosios praktikos 
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slaugos studijų programos koleginių studijų studentams, tačiau gali būti naudinga 
visiems sveikatos priežiūros specialybių studentams. 

Mokomojoje knygoje supažindinama su sveikatos ugdymo sistemos struktū-
ra, sveikatos ugdymo funkcijomis slaugytojo praktinėje veikloje. Mokoma nustatyti 
sveikatos ugdymo (–si) poreikius, formuluoti sveikatos ugdymo (–si) tikslus ir už-
davinius, parinkti ugdymo formas ir metodus, atrinkti išteklius bei mokymo (–si) 
priemones asmenų, grupių, šeimos bei bendruomenės sveikatos ugdymui. 

Pirmajame skyriuje kalbama apie sveikatos ugdymą. Aptariamos ugdymo sąvo-
kos, aptariami ugdymo mokslo ryšiai su kitais mokslais, sveikatos ugdymo tikslai, 
analizuojama permanentinio sveikatos ugdymo idėja, charakterizuojamos ugdymo 
funkcijos slaugytojo profesinėje veikloje, aptariamos ugdymo funkcijų sąsajos, svei-
katos mokymo reikšmė ir lygmenys, sveikatos mokymo požiūriai. 

Antrasis skyrius grindžiamas sisteminiu požiūriu į sveikatos ugdymą. Atsklei-
džiama bendra ugdymo proceso samprata, aptariamos ugdytojo ir ugdytinio funkci-
jos mokymo procese, analizuojami ugdymui įtakos turintys veiksniai, ugdymo siste-
mos struktūriniai elementai, tokie kaip: ugdymo tikslai, ugdymo proceso subjektai 
(ugdytinis ir ugdytojas), didaktiniai principai, ugdymo formos ir metodai, mokymo 
(–si) procese naudojamos mokymo (–si) priemonės. Knygoje aptariant ugdymo pro-
ceso subjektus, charakterizuojamas žmogus kaip ugdytinis, nusakomi žmogui įvar-
dinti vartojami individo, individualybės ir asmenybės terminai, charakterizuojami 
žmogaus amžiaus tarpsniai; analizuojama slaugytojo kaip sveikatos ugdytojo veikla, 
apibūdinamas žodinis ir nežodinis bendravimas, bendravimo išraiškos ir reikšmė 
sveikatos ugdymo metu; analizuojamos motyvacijos teorijos, motyvaciją lemiantys 
veiksniai, motyvacijos stiprinimo būdai ugdant asmenų požiūrį savo sveikatos ir gy-
venimo būdo atžvilgiu. Įgytos žinios padės studentams susidaryti savąją mokymo 
metodiką, kuri svarbi planuojant, organizuojant ir įgyvendinant sveikatos mokymą. 

Knygos pabaigoje prieduose pateikiami testai padės patiems studentams vertin-
ti išmokimo lygį ir apmąstyti studijų metu įgytą patirtį.

Autorė 
Klaipėdos valstybinė kolegija
Sveikatos mokslų fakultetas 
Slaugos katedra 
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1. Sveikatos ugdymo samprata

1.1. Sveikatos ugdymo tikslas
Šiame skyriuje siekiama:

•	 atskleisti žmogaus ugdymo sąvoką;
•	 nusakyti ugdymo mokslo ryšius su kitais mokslais;
•	 aptarti sveikatos ugdymo vaidmenį;
•	 išryškinti sveikatos ugdymo tikslą;
•	 aptarti permanentinio sveikatos ugdymo idėją.

Žmogaus, kokį turime, esybė yra jo paties pastangų, kurias lemia individualios 
savybės, aplinkos poveikio ir ugdymo rezultatas. Ugdymas suprantamas kaip asme-
nybę kuriantis žmonių bendravimas, sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros 
vertybėmis. Svarbiausias ugdymo tikslas – žmogaus pastangų tobulėti skatinimas, 
pasitelkiant aplinką ir šalinant jos neigiamų reiškinių įtaką. Žmogus per visą savo 
gyvenimą keičiasi: auga, bręsta, sensta – kinta jo fizinė sandara, psichika, požiūris 
į pasaulį, savęs suvokimas. Žmogus raida nuolat veikiama nevaldomų ir valdomų 
veiksnių. Šis dėsningas, negrįžtamas ir kryptingas žmogaus kitimo procesas vadi-
namas raida. Skiriamas žmogaus fizinė, psichinė, socialinė raida. Tačiau ugdymo 
mokslas kalba apie valdomą, t. y. specialų, kryptingą poveikį žmogaus raidai, kuris 
yra veiksmingesnis už nevaldomą ir greičiau duoda rezultatus.

Žmogaus ugdymas yra permanentinis, t. y. vyksta visą gyvenimą. Toks perma-
nentinio (lot. permanentus – tęstinis) ugdymo mokslas vadinamas edukologija (lot. 
educatio – švietimas, ugdymas; gr. logos – mokslas). Edukologijos mokslų bran-
duoliu laikoma pedagogika, iš kurios ir išsirutuliojo edukacinių mokslų sistema. 
Pedagogika, verčiant pažodžiui, gr. pais, paidos – vaikas, aigen – vesti – augančiosios 
kartos ugdymo mokslas. Pedagogika mokslo statusą įgijo įžymaus čekų pedagogo, 
dvasininko Jano Amono Komenskio (1592–1670) dėka. Jis savo idėjas išdėstė vei-
kale „Didžioji didaktika“, pelniusiame pripažinimą visame pasaulyje (Šveikauskas, 
2008). Didaktika (gr. didasco – mokau) gvildena dvi esmines problemas – ko mo-
kyti ir kaip mokyti. Didaktikos mokslo objektas yra mokymo procesas, apimantis 
mokymo tikslus, turinį, struktūrą, mokymo organizavimą, mokymo principus, for-
mas, metodus, būdus. Didaktikos mokslas tiria: a) ugdytojų pedagoginius veiksmus 
ir juos sąlygojančius veiksnius; b) dėl tų veiksnių vykstančius pokyčius ugdytiniuose; 
c) remdamasis tuo, kuria naujus pedagoginių veiksmų modelius. Įgytos žinios įgali-
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na ugdytoją susidaryti savąją ugdymo metodiką, sėkmingai spręsti mokymo uždavi-
nius. Visi šie elementai ypač svarbūs organizuojant sveikatos ugdymą.

Visus edukologijos mokslus jungia bendras objektas – ugdymas, o skiriasi jie 
savo tyrimų sferomis bei institucijomis. Pati bendriausia edukologijos sąvoka – žmo-
gaus ugdymas apibrėžiamas kaip ugdytojo (–ų) ir ugdytinio (–ių) pedagoginė, tu-
rinti tikslą sąveika, t. y. ugdytojas, sąveikaudamas su ugdytiniu, siekia kad pastarasis 
žinotų, mokėtų, įgustų, vertintų, elgtųsi taip, kaip pageidauja ugdytojas. Ugdymo 
tikslą pagrindžia svarbiausios ugdymo vertybės: žinojimas, mokėjimas ir protingu-
mas, dvasingumas, sveikata ir kt. Ugdymo vertybė – pageidaujamas ugdymo sieki-
nys (Jankavičius, 1998). 

Viena iš ugdymo vertybių yra žmogaus sveikata, kuri suvokiama kaip visuma, 
sudaryta iš atskirų tarp savęs susijusių komponentų: fizinė – tai biologinė mūsų 
organizmo sandara ir jos funkcionavimas; protinė – informacijos priėmimas ir jos 
naudojimas arba ignoravimas priimant sprendimus; emocinė – mūsų jausmai, su-
gebėjimas juos reikšti, savęs ir kitų pažinimas; socialinė – kokie ir kas mes esame, 
kokie mūsų santykiai su mus supančiais draugais, šeima, visuomene; asmeninė – 
mano „ego“; kaip ji ugdoma, ko aš noriu pasiekti, kas yra laimė ar sėkmė man; 
dvasinė – tai mūsų egzistencijos šerdis, tai – ką mes vertiname ir kas mums svar-
biausia – dvasinė sveikata mus jungia su visais kitais sveikatos aspektais. Sveikata 
yra gebėjimas prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, panaudojant savo fizines, psichines, 
dvasines, kultūrines ir socialines pajėgas, jas išsaugojant ir plėtojant. Taigi, sveikata 
reiškia optimalias fizines, psichines ir socialines galimybes bei gerą savijautą. Kiti 
mokslinėje literatūroje pateikiami apibrėžimai daugiau akcentuoja sveikatos lygio 
rodiklį – individo prisitaikymą prie aplinkos: organizmas būna sveikas, kai pasiseka 
tikslingai prisitaikyti prie aplinkos ir toliau augti, tobulėti ir veikti. 

Pagrindinė žmogaus sveikatos problemų priežastis gali būti žmogaus elgesys, 
kuris taip pat gali būti ir pagrindinis žmogaus sveikatos problemų sprendimo būdas: 
pakeisdami savo elgesį individai gali išspręsti daugelį problemų ir neleisti kilti nau-
joms. Būtent sveikatos ugdymas padeda keisti elgseną, kuri stiprina sveikatą, nelei-
džia plisti ligoms, padeda įveikti ligą arba padeda gyventi su ja (Šveikauskas, 2008).

Sveikatos ugdymo tikslas – ugdyti žmogų, kuris, saugodamas savo sveikatą, 
sveiką aplinką, realizuodamas sveikos gyvensenos principus, siektų ir gebėtų užti-
krinti bei palaikyti atitinkamą savo sveikatos lygį (Sajienė, 2003), o sveikatos ug-
dytojo tikslas – išugdyti žmonių pasitikėjimą ir įgūdžius padėti sau (Šveikauskas, 
2008).

Sveikatos ugdymo vaidmuo plačiai analizuojamas slaugos ir sveikatos moksli-
nėje literatūroje. Akcentuojama, jog sveikatos ugdymas gerina pacientų žinias, įgū-
džius, dėl to mažėja galimų komplikacijų, gerėja pacientų sveikata bei jų gyvenimo 
kokybė, stiprėja ir pacientų autonomija, didėja pasitikėjimas savimi, sveikatos ug-
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dymas padeda pacientui po įvairiausių pokyčių greičiau integruotis į visuomeninį 
gyvenimą (Mažionienė, Juknevičiutė, 2006; Kriukelytė, Tamošiūnienė, 2004; Bu-
likaitė, Šeškevičius, 2004; Gulbinienė, Šeškevičius, Saladžinskas, 2004; Kriukelytė, 
Tamošiūnienė, 2002; Gulbinienė, Saladžinskas, 2002). Pacientų sveikatos ugdy-
mas išskiriamas kaip viena iš svarbiausių slaugytojo funkcijų (Mažionienė, 2007; 
2008; 2009; Mažionienė, Žydžiūnaitė, 2009; Žydžiūnaitė, 2005; Milašauskienė, 
Zagurskienė, 2003; Kriukelytė, Tamošiūnienė, 2002), pvz., slaugytojai sveikus paci-
entus supažindina su ligų profilaktika, o sergančius apmoko teisingai vartoti vaistus, 
išaiškina gydymo režimą, supažindina su dietos ypatumais ar moko prisitaikyti prie 
naujų gyvenimo sąlygų. 

Žmogaus sveikatos ugdymas yra permanentinis, t. y. vyksta visą gyvenimą. Per-
manentinio sveikatos ugdymo idėja grindžiama tuo, kad moderniose visuomenėse 
ugdymo krizė yra nuolatinis reiškinys (Šveikauskas, 2008), kurį sukelia daugelis vi-
suomenėje vykstančių kaitos aspektų. Vienas iš šiuolaikinių kaitos aspektų yra ir di-
dėjantis žmonių sergamumas, pvz., didėjantis onkologinėmis ligomis, AIDS sergan-
čių žmonių skaičius. Tačiau dėl medicinos pasiekimų, naujovių farmacijos srityje, 
ilgėja šių pacientų gyvenimo trukmė, todėl tokiems pacientams reikalinga nuolatinė 
kvalifikuota slaugos specialistų parama, instruktavimas ir informavimas (Foubert, 
2006). Vienas iš šiuolaikinių kaitos aspektų yra ir augantys pacientų poreikiai ir 
lūkesčiai sveikatos priežiūrai, sveikatai ir gyvenimo kokybei (Janušonis, 2004). Pa-
brėžiami ir kiti šiuolaikinės kaitos visuomenėje bei sveikatos priežiūroje aspektai, 
tokie kaip epidemiologiniai ir demografiniai pokyčiai, sveikatos priežiūros reformos 
sąlygoti pokyčiai ir pan. 

Šiuolaikinė sveikatos ugdymo samprata grindžiama prielaida, jog individas, 
veikiamas įvairiausių visuomenėje vykstančių pokyčių, ugdosi, tobulėja visą gyve-
nimą. Sveikatos ugdymas žadina visos asmenybės kaitą, persitvarkymą, tobulėjimą. 
Sveikatos ugdymas siejamas su asmenybės kitimu, jos perėjimu iš vienos pakopos į 
kitą, aukštesnę, arba su ypatinga veikla, sukeliančia atitinkamus asmenybės pokyčius 
(Šveikauskas, 2008). 

Ugdymas – plati sąvoka, apimanti ugdytojo ir ugdytinio veiklą. Taigi į sveikatos 
ugdymą galima žiūrėti iš objektyviosios, arba ugdytojo, pusės, ir iš subjektyviosios, 
arba ugdytinio, pusės. Pirmuoju (objektyviuoju) atveju sveikatos ugdymas suvokia-
mas kaip asmens keitimo ir tobulinimo procesas, antruoju (subjektyviuoju) – kaip 
kitimo ir tobulinimosi vyksmas, kaip saviugda bei savikūra. Todėl ugdytinio veikloje 
išskiriamos ugdymo sąvokos: savišvieta (savarankiška veikla siekiant žinių, mokėji-
mų ir įgūdžių), saviaukla (sąmoningas žmogaus poveikis pačiam sau, siekiant atsi-
kratyti nepageidaujamų savybių ir susiformuoti norimas), saviugda (savišvieta ir sa-
viaukla). Kitais žodžiais tariant, sveikatos ugdymas – procesas, kur aktyviai dalyvauja 
ne tik ugdytojas (sveikatos profesionalas), bet ir pats ugdytinis (ligonis, žmogus) kaip 
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pokyčių objektas ir subjektas. Objektyvioji ir subjektyvioji ugdymo pusės siejamos į 
visumą (Šveikauskas, 2008).

Įvairios ugdymo teorijos, modeliai, prognozės ir rekomendacijos kuriami, lai-
kantis sisteminio požiūrio į žmogaus raidą. Tai siejama su įvairiais mokslais apie žmo-
gų, pvz., su psichologija, filosofija, sociologija ir kt. Glaudūs ugdymo mokslo ryšiai 
sieja su filosofijos mokslu (mokslu apie visuotinus būties – gamtos ir visuomenės, 
žmogaus mąstymo, pažinimo proceso – dėsningumus), su politika, nes kiekvienos 
visuomenės vadovaujančios jėgos – valdžia remiasi viena ar kita filosofine pasaulio 
samprata, kurią įprasmina savo praktinėje veikloje – politikoje; su žmogaus anato-
mijos ir fiziologijos mokslu ir kt. biomedicinos mokslais; su psichologija (mokymu 
apie psichikos faktus, dėsnius ir mechanizmus); su logika (mokslu apie taisyklin-
gą žmogaus mąstymą), siekdami lavinti žmogaus protą, turime suprasti mąstymo 
dėsningumus. Ugdymo mokslas naudojasi sociologijos (mokslas apie visuomeninių 
sistemų raidos ir funkcionavimo dėsningumus) ir socialinės psichologijos (mokslas 
apie žmonių grupių ir individų elgsenos grupėse faktus bei dėsnius) duomenimis, 
kurie padeda pažinti ugdomą žmogų kaip visuomenės narį. Bandoma naudotis ki-
bernetikos (mokslas apie techninių įrengimų, gyvųjų organizmų ir žmonių organi-
zacijų valdymo procesų ir sistemų bendruosius bruožus) pasiekimais. Kibernetikos 
idėjos padeda rasti būdų, kaip geriau nustatyti grįžtamuosius ryšius ir geriau valdyti 
ugdymą. Glaudūs ugdymo mokslo ryšiai su etika, kaip filosofijos mokslu, kuris tiria 
pačius bendriausius moralės klausimus; su estetika, vadyba ir kt. Tačiau pagrindinė 
išvada – būdingas edukologijos bruožas – jos integracija su kitais mokslais. 

Kontroliniai klausimai
•	 Ką apima sveikatos ugdymo samprata?
•	 Koks sveikatos ugdymo tikslas?
•	 Koks sveikatos ugdymo vaidmuo?
•	 Kokie šiuolaikinės kaitos veiksniai pagrindžia sveikatos ugdymo reikšmę?
•	 Kaip ugdymo mokslas siejasi su kitais mokslais, pvz., filosofijos, psichologijos 

mokslais ir kt. mokslais?
•	 Ką reiškia permanentinis sveikatos ugdymas?
•	 Kuo grindžiama permanentinio sveikatos ugdymo idėja?
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1.2. Ugdymo funkcijos slaugytojo profesinėje veikloje
Šiame skyriuje siekiama:

•	 nusakyti ugdymo funkcijas ugdytojo veikloje;
•	 išryškinti slaugytojo ugdomąją veiklą;
•	 nusakyti ugdymo funkcijas slaugytojo profesinėje veikloje;
•	 aptarti, kaip ugdymo funkcijos susijusios tarpusavyje.

Lotynų kalboje educatio (Tarptautinių žodžių žodynas, 2005, p.188) reiškia 
auklėjimą, lavinimą, švietimą. Terminas edukacinis, (Vaitkevičiūtė, 2001, p. 238) 
reiškia auklėjamasis, lavinamasis, šviečiamasis. Tai – edukacinį terminą apibūdinan-
čios sąvokos, tačiau, ugdymo sąveikos apimtis didelė ir ugdytojo veiklos plotmėje 
išskiriamos ne tik švietimo, lavinimo, auklėjimo, bet ir mokymo, formavimo bei kt. 
sudėtinės ugdymo funkcijos. Ugdymas apima auginimą, švietimą, mokymą, lavini-
mą, auklėjimą, formavimą (Jovaiša, 2001; 1996; 1993):

•	 švietimas – informacijos perdavimo, priėmimo ir grįžtamųjų ryšių organiza-
vimas;

•	 lavinimas – psichinių galių ir praktinių mokėjimų bei įgūdžių plėtojimas; 
•	 auklėjimas – individo santykių su mikro– ir makro– aplinka reguliavimas, 

grindžiamas vertybėmis; 
•	 mokymas – pagalba ir vadovavimas individo ar grupių mokymuisi ir išmo-

kimui, apimant mokymosi motyvacijos formavimą ir išmokimo veiksmų or-
ganizavimą; 

•	 formavimas – toks ugdytinio veikimas, kuriuo įgyjama nauja fizinių ir psichi-
nių, socialinių ir dvasinių savybių kokybė, reikalinga pilnutiniam asmenybės 
gyvenimui sociume. 

Ugdymo funkcijos susijusios: švietimas realizuojamas mokymu; mokymo pa-
skirtis ne tik išmokyti, bet ir lavinti, auklėti; auklėjimo paskirtis ne tik perteikti 
ugdytiniams vertybes, bet pagal jas formuoti ir jų elgesį, asmenybę.

Slaugytojų profesinėje veikloje išskiriama daug ir įvairių ugdomųjų aspektų. 
Apibūdinant slaugymą kaip pedagoginį procesą, A. Vesterdal (1998) pažymi, jog 
slaugytojų darbą sudaro tokios užduotys kaip vadovavimas, informavimas, patari-
mas, mokymas ir instruktavimas. L. Sajienė (2003, 2001) slaugos procese išskiria 
daugiau ugdomųjų aspektų, pavyzdžiui, informavimas, švietimas, mokymas, lavi-
nimas, vadovavimas, įgūdžių ir įpročių formavimas, nuostatų sveikatos ir gyvenimo 
būdo atžvilgiu keitimas, sąmoningo žmonių požiūrio į ryšius ir dėsningumus tarp 
gyvenimo būdo, gyvenimo sąlygų ir ligų atsiradimo formavimas ir kt. 

D. Kalibatienė knygoje „Slaugos standartai“ (2004) išskiria tokias ugdomąsias 
slaugytojo funkcijas:
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– ugdyti, stiprinti ir palaikyti pacientų ir dar nesergančių gyventojų sveikatą, 
mokyti sveikos gyvensenos, padėti vykdyti bendrą sveikatos priežiūros specialistų su-
darytą sveikatos gerinimo ir profilaktikos programą, patarti, kaip išsaugoti sveikatą ir 
išvengti ligų, diegti asmens, aplinkos ir kitų rūšių higienos įgūdžius;

– skatinti pacientą, jo šeimą ir artimuosius kiek įmanoma labiau dalyvauti slau-
gymo veikloje, skatinti savirūpą ir paciento pasitikėjimą savimi, mokyti pacientą 
pasirūpinti savimi;

– mokyti studentus bei kitus sveikatos priežiūros darbuotojus slaugos, analizuo-
ti mokymo poreikį, organizuoti ir įgyvendinti mokymą ir analizuoti jo rezultatus.

Slaugytojo ugdomoji veikla užfiksuota įvairiuose slaugytojo veiklą reglamen-
tuojančiuose dokumentuose. Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti 
sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų 
ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą visose sveikatos priežiūros, 
socialinės globos, kitose įstaigose bei namuose, kur jie gyvena (Lietuvos Respublikos 
slaugos praktikos įstatymas, 2001; Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstaty-
mas, 1994).

Remiantis slaugytojo profesinę veiklą reglamentuojančių dokumentų bei 
mokslinės literatūros analize, slaugytojų profesinėje veikloje išskiriamos informavi-
mo, švietimo, mokymo, vadovavimo, lavinimo, auklėjimo, formavimo, konsultavi-
mo funkcijos, traktuotinos pagrindinėmis slaugytojo edukacinėmis funkcijomis (1 
pav.).

 

 
 

Informavimas 

Švietimas 

Aukl�jimas 

Formavimas 

Lavinimas 

Vadovavimas 

Konsultavimas 

Mokymas 

1 pav. Ugdymo funkcijos slaugytojo profesinėje veikloje

Viena iš pagrindinių slaugytojo edukacinių funkcijų yra informavimas, kurį 
galima apibrėžti kaip vienpusį specialistų parengtą standartą sveikatos problemoms 
spręsti. Susidūrus su sveikatos institucijomis, dažniausiai jaučiamas didelis infor-
macijos poreikis: dėl diagnozės, slaugos, gydymo bei prognozių, ligoninės tvarkos, 
medicininės paramos, reabilitacijos. Pasaulinė sveikatos organizacija dokumente 
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„Sveikata visiems XXI amžiuje“ (2000) akcentuoja, kad vienas iš aiškiai apibrėžtų 
sveikatos priežiūros tikslų yra teikti pacientams bei piliečiams informaciją, gerinan-
čią jų žinias, pasitikėjimą, siekiant gerinti jų sveikatą (Lietuvos Sveikatos politika 
XXI amžiuje, 2001). Taigi slaugytojas informaciją turi teikti nuolatos, jis turi su-
prantamai perteikti ligą, tyrimus bei siūlomą gydymą. Suprantama informacija su-
daro pagrindą įtraukti pacientą į gydymą, kad jis taptų atsakingas už savo situaciją. 
Slaugytojas turi išsiaiškinti, kokios informacijos pacientui reikia, užtikrinti, kad ta 
informacija būtų suteikta, ir pasirūpinti, kad pacientui informacija atrodytų tinka-
ma ir svarbi. Teikiant informaciją būtina derinti ją su asmenine kliento patirtimi, 
remiantis jo amžiumi, branda ir t. t. Viena iš slaugytojo ugdomosios veiklos funk-
cijų – informuoti tiek sveikus, tiek sergančius įvairaus amžiaus žmones bei jų šei-
mos narius. Slaugytojo kompetentingai realizuojama informavimo funkcija padeda 
žmonėms įgyti žinių kaip saugoti sveikatą, išvengti ligų bei kaip elgtis ligos metu. 
Slaugytojo profesinėje veikloje ši funkcija glaudžiai persidengia su mokymo funkcija 
(Mažionienė, 2007; 2008).

Švietimas – svarbi slaugytojo edukacinės veiklos dalis. Tai viena iš pagrindinių 
ugdymo funkcijų, kurios realizavimo esmėje – žmonijos patirties bei fundamenta-
liųjų vertybių perteikimas, įvertinant kiekvienos asmenybės ir visuomenės poreikius; 
individas kaupia asmeninį šios patirties lobyną bei formuoja vertybes. Šioje veikloje 
pabrėžiamas ugdytojo vaidmuo: „švietimas – žmogaus socialinės patirties kaupimas, 
skatinant elgtis ir įvairius reiškinius vertinti taip, kaip siūlo šviečiantysis” (Jakavičius, 
1998, psl.10). 

Švietimo funkciją apibūdinanti sąvoka – sveikatos švietimas, į kurią įeina ir vi-
sapusis informavimas apie ligas, sveikatą ir profilaktiką, neišskiriant nei metodų, nei 
vykdytojų. Informuojant visuomenę apie teigiamus ir neigiamus sveikatai veiksnius, 
švietimas gali būti skirtas tiek pavieniams asmenims, tiek grupėms, įstaigoms ar vi-
sai visuomenei. Svarbiausia, kad perteikiama informacija suteiktų kokių nors žinių, 
nurodytų, kaip reikėtų elgtis, padėtų susidaryti nuomonę. Tikimasi, kad turėdamas 
žinių, kiekvienas žmogus pats imsis atsakomybės už savo sveikatą (Bydam, 2000). 
Slaugytojo profesinėje veikloje švietimo funkcija yra viena iš pagrindinių ugdymo 
funkcijų, glaudžiai susijusi su informavimo funkcija. Realizuojant šią funkciją slau-
gytojas dirba ne tik su pacientais, jų šeimomis, bet ir visos bendruomenės ar net 
visuomenės lygmeniu. 

Mokymo funkcija apima kryptingą, planingą ir sistemingą ugdomosios veiklos, 
kuriai vadovauja ugdytojas, organizavimą. Būtent organizuotumu, kryptingumu bei 
sistemingumu ji ir skiriasi nuo kitų ugdymo funkcijų. Slaugytojas turi organizuoti ir 
įgyvendinti sveikatos programas, nukreiptas prieš žalingus įpročius, nesveiką gyve-
nimo būdą, rūpintis įvairių ligų profilaktikos, šeimos planavimo, lytinio auklėjimo 
ir kitomis programomis. Mokymo funkcija gali būti realizuojama mokant įvairaus 
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amžiaus žmones, grupes, bendruomenę kaip saugoti bei prižiūrėti sveikatą. Mokant 
pacientus, slaugos profesijos studentus bei kt. sveikatos priežiūros personalą, svarbu 
ne tik gebėti sudaryti planus, bet ir gebėti organizuoti veiklą, kad numatyti planai 
būtų realizuoti, tai leidžia slaugytojui tinkamai planuoti laiką, tvarkyti priemones ir 
atitinkamai vadovauti. Galima teigti, jog mokymo funkcija yra viena pagrindinių 
ugdymo funkcijų, glaudžiai susijusi ir su vadovavimo, lavinimo bei auklėjimo funk-
cijomis (Mažionienė, 2007; 2008).

Vadovavimo funkcija – atliekant šią funkciją slaugytojas psichologiškai ir meto-
diškai vadovauja žmonėms, siekiantiems palaikyti ir išsaugoti tinkamą sveikatos lygį, 
skatina jų saviugdą (Sajienė, 2003). Slaugytojai vadovauja ne tik paciento ir (ar) jo 
šeimos mokymui, bet vadovauja ir šios profesijos studentų mokymuisi ir išmokimui, 
tokiu būdu slaugytojas moko studentus praktinių profesijos įgūdžių, perteikia savo 
patyrimą. Šiai funkcijai realizuoti slaugytojui reikalingi įvairiausi gebėjimai, pavyz-
džiui, gebėti perteikti informaciją ir organizuoti ugdytinių mokymąsi, gebėti gauti 
grįžtamąją informaciją apie internalizaciją ir remiantis rezultatais atitinkamai kore-
guoti mokymą. 

Glaudžiai susijusi su vadovavimo, mokymo ir auklėjimo funkcijomis yra lavi-
nimo funkcija – dirbant su studentais slaugos specialistai lavina šios profesijos stu-
dentų praktinius mokėjimus ir įgūdžius. Lavinimas – tai žmogaus psichinių galių 
ir praktinių mokėjimų bei įgūdžių plėtojimas (Jovaiša, 2001). Skatinant žmogaus 
psichinę raidą lavinami žmogaus jausmai, valia, charakteris, o tuo pačiu ir gebėjimai.

Itin svarbi ugdymo funkcija dirbant su slaugos profesijos studentais yra auklė-
jimo funkcija. Auklėjimas – tai žmogaus socialinės sąmonės ir elgsenos formavimosi 
pageidaujama linkme skatinimas. Auklėjant formuojami žmogaus santykiai su aplin-
ka, žmonėmis, darbu ir savimi (Jakavičius, 1998). Tai sudėtingas procesas, susijęs su 
siekiu pakeisti nepriimtinas nuostatas, nes norint pakeisti elgseną, reikia stengtis, 
kad žmogus visų pirma suabejotų nuostatomis, kuriomis ji yra pagrįsta. Tai susiję su 
valios bei emociniais procesais. Auklėjimo funkcija glaudžiai susijusi su formavimo 
funkcija, o ši, atitinkamai, – su mokymo, lavinimo ir auklėjimo funkcijomis. 

Formavimo funkcija apima įgūdžių ir įpročių formavimą, nuostatų sveikatos 
ir gyvenimo būdo atžvilgiu keitimą, sąmoningo žmonių požiūrio į ryšius ir dėsnin-
gumus tarp gyvenimo būdo, gyvenimo sąlygų ir ligų atsiradimo formavimą (Sajie-
nė, 2003). Ši funkcija svarbi dirbant tiek su sveikais, tiek su sergančiais žmonėmis. 
Vertybiniu požiūriu ugdytojui tenka teikiamas socialines vertybes (žinias, elgsenos 
modelius) gretinti su ugdytinių turimomis, įveikti nepageidaujamas, siekti, kad tei-
kiamos vertybės būtų priimtos ir internalizuotos (Jakavičius, 1998). Šios funkcijos 
realizavimo sėkmė priklauso nuo ugdytojo gebėjimo paskatinti, t. y. motyvuoti paci-
entą keisti įgūdžius, įpročius ar požiūrį savo sveikatos atžvilgiu. Formuojant vertybes 
bei nuostatas saugoti savo ir kitų sveikatą, formavimo funkcija ypač svarbi dirbant 
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su vaikais, jaunimu bei slaugos profesijos studentais. Ne mažiau svarbi formavimo 
funkcija, dirbant su pacientais sergančiais lėtinėmis ligomis, t. y. formuojant ar kei-
čiant jų nuostatas, įpročius ar įgūdžius (Mažionienė, 2007; 2008). 

Glaudžiai susijusi su mokymo funkcija yra konsultavimo funkcija. Slaugytojai 
pagal savo kompetenciją turi savarankiškai konsultuoti pacientus slaugos ir sveikatos 
klausimais. Per sveikatos ugdymo konsultacijas galima padėti žmonėms suprasti savo 
elgesį ir daryti įtaką jų sveikatai. Sveikatos darbuotojai įkvepia žmones savarankiškai 
priimti sprendimus, kad gyvensena taptų sveikesnė (Šveikauskas, 2008). Be to, slau-
gytojas konsultuoja ir studentus visais jų profesijos įvaldymo klausimais. Konsulta-
vimo funkcija padeda pacientams bei slaugos profesijos studentams įgyti naujų žinių 
ar papildyti jau esamas žinias įvairiais slaugos ir sveikatos klausimais. Konsultavimo 
funkcijos svarba išryškinama ir Pasaulinės sveikatos organizacijos dokumente „Stra-
tegic directions for strengthening nursing and midwifery services „ (2002).

Konsultavimas apibrėžiamas kaip nepriklausomo patarimo suteikimas ir pa-
galba asmeniui įgalinant jį panaudoti savo gebėjimus sprendžiant tam tikrą proble-
mą. Dažniausiai konsultavimas apima problemų ir (ar) požiūrių identifikavimą ir 
nagrinėjimą, atitinkamos veiklos problemos sprendimui rekomendavimą ir pagalbą 
įgyvendinant duotas rekomendacijas (Laužackas ir kt., 2005). 

Taigi slaugytojo ugdomojoje veikloje galima išskirti dvi kryptis: dirbant su pa-
cientais, sveikais įvairaus amžiaus žmonėmis, grupėmis, bendruomene ar visa visuo-
mene ir edukacinės veiklos kryptį dirbant su slaugos profesijos studentais. Siekiant 
gerinti žmonių sveikatą, slaugytojai turi informuoti įvairaus amžiaus žmones, grupes, 
bendruomenę kaip saugoti bei prižiūrėti sveikatą; šviesti ne tik pavienius asmenis, 
bet ir grupes bei visą visuomenę; mokyti ir konsultuoti pacientus bei piliečius slau-
gos ir sveikatos klausimais bei vadovauti jų saviugdai; formuoti ar keisti jų nuostatas, 
įgūdžius ir įpročius savo sveikatos atžvilgiu. Dirbant su slaugos profesijos studentais, 
svarbu kryptingai, planingai ir sistemingai mokyti, konsultuoti studentus, lavinti 
jų praktinius mokėjimus ir įgūdžius, o tuo pačiu auklėti ir formuoti jų vertybes ir 
slaugytojo profesijai svarbias nuostatas bei vadovauti jų mokymuisi ir išmokimui. 
Įvairiose veiklos srityse edukacinės funkcijos viena kitą papildo arba persidengia.
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Kontroliniai klausimai

•	 Paaiškinkite ugdymo sąvoką. Ką ji apima?
•	 Ką apima ugdomoji slaugytojo veikla?
•	 Kokios ugdymo funkcijos gali būti išskiriamos slaugytojo profesinėje veikloje? 

Apibūdinkite jas?
•	 Kaip ugdymo funkcijos tarpusavyje susijusios? 

Papildoma literatūra

Jakavičius V. (1998). Žmogaus ugdymas. Įvadas į edukologijos studijas. Klai-
pėda.

Jovaiša L. (2001). Edukologijos pradmenys. Studijų knyga. Šiauliai: Šiaulių 
universiteto leidykla.

Rajeckas V. (2002). Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Vilnius.
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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1.3. Sveikatos mokymas ir mokymasis
Šiame skyriuje siekiama:

•	 nusakyti sveikatos mokymo reikšmę;
•	 charakterizuoti sveikatos mokymo siekinius;
•	 išskirti sveikatos mokymo lygmenis;
•	 charakterizuoti sveikatos mokymo požiūrius.

Daugelyje literatūros šaltinių, kalbant apie sveikatos ugdymą, pabrėžiama jo 
funkcija – mokymas. Sveikatos mokymas suprantamas kaip tikslinga ugdytinio ir 
ugdytojo sąveika, skatinanti ir organizuojanti ugdytinio aktualią pažintinę ir prak-
tinę veiklą, siekianti plėtoti mokymosi aktyvumą, veiklos savarankiškumą ir kūry-
biškumą, ugdyti asmenybę (Šveikauskas, 2008). Šiuolaikinis sveikatos mokymas 
suprantamas kaip žmonių skatinimas sąmoningai rūpintis ir stiprinti savo sveikatą.

Sveikatos mokymui būdingos šios reikšmės (PSO, 1998, p.13):
1. Sveikatos mokymas yra susijęs su žmogumi ir apima fizinį, protinį, socia-

linį, emocinį, dvasinį bei visuomeninį aspektus.
2. Sveikatos mokymas trunka visą gyvenimą, nuo gimimo iki mirties, ir pa-

deda žmogui keistis ir prisitaikyti visais gyvenimo laikotarpiais.
3. Sveikatos mokymas yra reikalingas tiek sveikiems, tiek sergantiems žmo-

nėms – kalbama apie visus, tiek sveikus, tiek sergančius lėtinėmis ligomis 
ar neįgalius, ir siekiama, kad žmogus maksimaliai prisitaikytų prie sveikų-
jų gyvenimo.

4. Sveikatos mokomi individai, šeimos, grupės ir visa visuomenė.
5. Sveikatos mokymas yra susijęs su pagalba žmonėms, kad jie sugebėtų pa-

dėti sau bei padėti žmonėms susikurti sveikesnes gyvenimo sąlygas ir „svei-
kesnį pasirinkimą“.

6. Sveikatos mokymas apima formalų ir neformalų mokymą, naudojant įvai-
rius metodus.

7. Sveikatos mokymas turi daugelį tikslų, tarp jų informacijos, požiūrio kei-
timo, įpročio bei socialinį. 

Visi tikslai, kurių gali siekti mokytojas, plačiąją prasme sujungiami ir pavadinti 
– sveikatos mokymo siekiniais. Sveikatos mokymas grindžiamas siekiniais: sąmo-
ningos sveikatos, pažinimo, savivokos, požiūrio, sprendimo, įpročio, socialiniu (1 
lentelė). 
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1 lentelė. Sveikatos mokymo siekiniai
Siekiniai Siekinio apibūdinimas 

Sąmoningos sveikatos 
siekinys 

Siekiama sąmoningumo ar supratimo sveikatos 
klausimais. Kai kurie pažinimo tikslai patenka į šią 
grupę, nes jie susiję su žmonių supratimu, nors ir 
menku, apie sveikatą.

Pažinimo siekinys 

Akivaizdu, kad šios kategorijos tikslai yra visi 
pažinimo tikslai, nes siekiama suteikti specifinių 
žinių ir informacijos sveikatos klausimais, apie kuri-
uos žmonės jau žino, bet mažai išmano ir supranta.

Savęs supratimo siekinys 

Šioje grupėje yra visi jutimo tikslai, susiję su jutimų 
tyrimu bei asmeniniais žmonių jausmais tam tikru 
sveikatos klausimu ar apskritai sveikata. Tai gali 
būti sveikatos vertybių aiškinimasis, kitaip tariant – 
poreikis padėti žmonėms suvokti, kas jiems iš tikrųjų 
svarbu.

Požiūrio siekinys 
Šioje grupėje yra jutimo tikslai, kuriais siekiama 
pakeisti tai, ką žmonės jaučia, kuo tiki ir kokia yra jų 
nuomonė.

Sprendimo siekinys 

Tai pažinimo ir jutimo tikslai, kai stengiamasi 
nuspręsti, ką daryti ateityje dėl sveikatos arba tam 
tikro sveikatos aspekto. Supratimas pagrįstas reiki-
amos informacijos žinojimu bei jausmų ir vertybių 
supratimu.

Įpročio siekinys 
Šiai kategorijai priklauso įgūdžių tikslai, kadangi 
siekinys yra susijęs su sprendimo priėmimu ir realia 
veikla, turinčia įtakos sveikatai.

Socialinis siekinys 

Tai kompleksinis siekinys, kurio prasmė „sveikas 
pasirinkimas – geras pasirinkimas”. Keičiama fizinė 
arba socialinė aplinka, kad žmogus sveikiau gyventų. 
Šiaip ar taip, sprendžia dėl aplinkos pakeitimo ir 
įgyvendina sprendimus tie, kurie kuria politiką bei 
planus – tai sveikatos priežiūros tarnybų vadovybė 
ir tarnautojai, vietinių tarybų nariai bei parlamento 
nariai.

Šaltinis: Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė; 1998, p.8.
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Norint, kad būtų įgyvendintas socialinis siekinys, būtina aptarti daugelio sie-
kinių tikslus su sveikatos priežiūros tarnybų vadovais ir tarnautojais, savivaldybių 
tarybų nariais bei Seimo nariais, iliustruoti juos galimos veiklos pavyzdžiais. Pagei-
dautini susitikimai su bendruomenių atstovais, kad būtų gautas pritarimas numato-
miems pokyčiams (Šveikauskas, 2008). 

Sveikatos mokymo siekiniai gali būti įgyvendinami nebūtinai tokia tvarka, pa-
gal kurią surašyti 1 lentelėje. 2 lentelėje pateikti pavyzdžiai iliustruoja šiuos tikslus 
(pavyzdžiu paimtas mokymas apie alkoholį, pratimų mokymąsi). Pasak B. Reith ir 
C. Adcock (1976), žmonės gali pakeisti savo požiūrį po to, kai patirs naudą – jie gali 
iš pat pradžių nemanyti, kad pratimas yra geras, būti neigiamos nuomonės, bet jei 
jie priverstinai tikinami, kad reikia daryti pratimą, ir pamatys, kad jaučiasi geriau, 
o pratimas jiems patinka, jų požiūris pasikeis. Taigi, šiuo atveju pirmiausia pasikeis 
įprotis, o tik paskui – požiūris (PSO, 1998, p.9). 

2 lentelė. Sveikatos mokymo siekinių pavyzdžiai 

Siekiniai Mokymas apie 
alkoholį Mokomasis pratimas 

Sąmoningos svei-
katos 

Žinau, kad man 
kenkia didelis kiekis 
alkoholinių gėrimų.

Žinau, kad pratimu siekiama 
užtikrinti mano sveikatą.

Pažinimo siekinys Žinau alkoholio poveikį.

Žinau, kad pratimas padeda 
garantuoti fizinę ištvermę, 
tvirtumą ir jėgą bei stiprinti 
širdį.

Savęs supratimo 
Žinau, kad per daug 
geriu, ir dėl to esu šiek 
tiek susirūpinęs.

Jaučiuosi nesveikas, nes greitai 
uždūstu, bet norėčiau jaustis 
geriau.

Požiūrio 
Dabar įsitikinau, kad 
man svarbu pakeisti 
savo gėrimo įpročius.

Anksčiau maniau, kad prati-
mas – tik užgaida, tačiau dabar 
esu įsitikinęs, jog daugiau 
praktikuodamasis jausiuosi 
geriau.

Sprendimo Apribosiu savo gėrimą. Aš įstosiu į sveikatos palai-
kymo grupę.

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Įpročio Dabar geriu mažiau nei 
anksčiau.

Lankau sveikatos palaikymo 
grupę, todėl esu fiziškai ak-
tyvesnis. Mieliau vaikštau 
pėsčias nei važiuoju autobusu, 
lipu laiptais ir nesinaudoju 
liftu, išvedu kaimyno šunį 
pasivaikščioti.

Socialinis 

Socialiniu požiūriu 
priimtiniau baruose 
pardavinėti silpnesnius 
gėrimus. Geriančiųjų 
amžiaus griežtesnė 
kontrolė. Alkoholio 
reklamos uždraudimas. 

Pigesnės ir pasiekiamos sporto 
priemonės, galimybės suau-
gusiems vakarais ir savaitgaliais 
treniruotis mokyklų sporto 
salėse ir baseinuose, galimybės 
į darbą važiuoti dviračiu ir t. t.

Šaltinis: Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė; 1998, p.9.

Svarbu įsidėmėti, kad įgyvendinus vieną siekinį, nebūtinai gali būti įgyvendi-
namas ir antrasis. Pavyzdžiui, dauguma rūkančiųjų žino, jog „rūkymas kenkia svei-
katai” ir iš tikrųjų nori mesti rūkyti, bet tai nereiškia, kad jie apsisprendė nerūkyti 
ir pakeisti savo įprotį. Slaugytojas turėtų suvokti, kad siekiniai tinka skirtingiems 
žmonėms: pavyzdžiui, atėjusieji į svorio reguliavimo grupę yra nutarę pabandyti nu-
mesti svorį, todėl jų sąmoningumo nereikia kelti. Tačiau kitomis aplinkybėmis gali 
tekti veikti žmonių sąmonę, pavyzdžiui, tik pagimdžiusi motina gali nežinoti, kad 
palikti vieną vaiką, žindantį iš buteliuko, pavojinga, nes jis gali užspringti. Žmogaus 
elgesys ir požiūris dažnai nesutampa (PSO, 1998, p.10).

Pirminis, antrinis ir tretinis sveikatos mokymas yra pagrįstas pirmine, antrine 
bei tretine profilaktika visuomeninėje medicinoje. Pirminis sveikatos mokymas skir-
tas sveikiems žmonėms ir pirmiausia turi tikslą užkirsti kelią ligai. Šiai kategorijai 
dažniausiai priklauso vaikų bei jaunimo mokymas sveikatos, t. y. higienos, kontra-
cepcijos, maitinimosi temos. Pirminis sveikatos mokymas yra susijęs ne tik su ligos 
profilaktika, bet ir su sveikatos, t. y. ir su gyvenimo kokybės užtikrinimu. Antrinis 
sveikatos mokymas dažnai yra susijęs su sergančiu asmeniu. Tai – paciento mokymas 
apie jo būklę ir kaip elgtis esant tokiai būklei. Antrinis sveikatos mokymas siejamas 
su galimybe užkirsti kelią tolesniam sveikatos blogėjimui, kad nepereitų prie lėtinės 
būklės, ir atstatyti pirminę žmogaus sveikatos būklę. Norint atstatyti sveikatą paci-
entui ar klientui gali tekti keisti įpročius (pvz., mesti rūkyti) ar laikytis terapinio reži-
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mo, ar galbūt mokytis rūpintis savimi ir padėti sau. Suprantama, pacientą ar klientą 
mokyti sveikatos yra labai svarbu, jei jo ar jos gydymas ir terapija yra efektyvūs ir liga 
nepasikartos. Tretinis sveikatos mokymas yra tokių žmonių mokymas, kurių blogai 
sveikatai nebuvo ir nėra galimybės atsistatyti ir jie negali būti visiškai išgydyti. Treti-
nis sveikatos mokymas apima pacientų ir jų artimųjų mokymą, kaip sukaupti visas 
likusias jėgas gyventi sveikai bei kaip išvengti nereikalingų sunkių išmėginimų, apri-
bojimų ir komplikacijų. Reabilitacijos programos dažniausiai ir yra tretinis sveikatos 
mokymas. 3 lentelėje pirminis, antrinis ir tretinis sveikatos mokymas iliustruojamas 
pavyzdžiais apie maitinimą ir avarijas keliuose.

3 lentelė. Sveikatos mokymo lygmenys

Sveikatos mokymo 
lygmuo Pavyzdžiai

Maitinimas Avarijos keliuose

Pirminis sveikatos 
mokymas 

Mokymas apie pakankamą 
ir sveiką maistą, kuris 
turi pakankamai maisto 
medžiagų, skaidulų bei 
energijos. 

Avarijų profilaktika, t. y. 
vykdyti kampanijas už 
saugesnius kelius bei trans-
porto priemones, taip pat 
mokyti individus saugaus 
eismo. 

Antrinis sveikatos 
mokymas 

Kaip sureguliuoti įpročius 
antsvorio ar kitų sveikatos 
problemų atveju, pvz., 
brendimo laikotarpio 
diabetas. 

Mokymas suteikti pirmąją 
pagalbą įvykus avarijai, kad 
padėtume nukentėjusiajam 
kiek tik įmanoma. 

Tretinis sveikatos 
mokymas 

Kaip keisti maitinimosi 
įpročius, kad sveikata būtų 
maksimaliai gera ir būtų 
kuo mažiau komplikacijų, 
neišgydomų ligų, pvz., 
jaunystės diabetas, alergija 
maistui. 

Mokymas reabilitacijos, 
kad galima būtų maksi-
maliai prisitaikyti prie 
sveikųjų gyvenimo būdo 
po avarijos metu sukelto 
negalavimo, pvz., galūnės 
netekimo ar paralyžiaus. 

Šaltinis: Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė; 1998, p.12.
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Žmogaus sveikatos būklė gali būti įvairiai interpretuojama, todėl ne visada len-
gva suvokti, kada žmonės dalyvauja pirminiame, antriniame ar tretiniame sveikatos 
mokyme. Pavyzdžiui, keliamas klausimas, ar per daug sveriančio asmens, kuris jau-
čiasi pakankamai gerai, mokymas yra pirminis ar antrinis sveikatos mokymas? (PSO, 
1998, p.13). 

Kad padėti slaugytojui apsispręsti dėl savo veiksmų, išskiriami penki sveikatos 
mokymo požiūriai: 

•	 Medicininis;
•	 Įpročio keitimo;
•	 Kliento mokymo;
•	 Nukreipiantis į klientą;
•	 Socialinis. 

4 lentelėje išskiriami sveikatos mokymo požiūriai, kurie gali padėti sveikatos 
specialistams: 1) išskirti keletą požiūrių mokant sveikatos; 2) aiškiai suvokti skirtin-
gų požiūrių privalumus bei trūkumus; 3) įvairių situacijų metu remtis savo pačių 
požiūriu ir nuspręsti, ar kiti požiūriai arba jų visuma galėtų būti priimtinesni ir 
efektyvesni. Tačiau Jungtinės Karalystės sveikatos ugdytojos – Susan Gooding, Bar-
bara Stilwell ir Kate Barret (1996) – teigia, kad nėra nė vieno „teisingo” požiūrio 
(PSO, 1998, p.19; Šveikauskas, 2008). Jų įsitikinimu, kiekvienas slaugytojas turi 
pats pasirinkti, kuriuo iš požiūrių remtis skirtingose situacijose ir kuris, jo manymu, 
geriausiai atitinka kliento poreikius. Svarbu ir tai, jog nė vienas iš požiūrių neturi 
būti vertinamas atskirai nuo kitų – gali būti naudinga remtis keliais požiūriais iš kar-
to. Pavyzdžiui, specialistas gali nuspręsti, jog kalbant su nėščia moterimi, kuri rūko, 
intensyviai kosti ir akivaizdžiai rizikuoja savo kūdikio sveikata, tikslingiausia naudoti 
įpročio požiūrį. Galima remtis mokymo požiūriu kalbant su dvylikamečiais, kurie 
dar nėra įpratę rūkyti: požiūrį, nukreipiantį į klientą – moterų sveikatos grupėse ir 
socialinį požiūrį – siekiant įtvirtinti nerūkymo politiką vietinėse sveikatos įstaigose 
(PSO, 1998, p.19).

4 lentelė. Sveikatos mokymo požiūriai 

Požiūris Sveikatos mokymo 
tikslas Sveikatos mokymo veikla 

Medicininis 

Išsivaduoti nuo 
mediciniškai 
apibrėžtos ligos ar 
negalės 

Medicininio įsikišimo palai-
kymas, kad būtų išsaugota ar 
sustiprinta sveikata

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Įpročio 
Asmeninis elgesys, 
siekiant išsivaduoti 
nuo ligos 

Požiūrio ir įpročio pak-
eitimas, siekiant gyventi 
„sveikiau”

Mokymo 

Siekti, kad gerai 
reikalą išmanantys 
individai tinka-
mai apsispręstų bei 
laikytųsi sprendimo.

Informacija apie sveikatos 
pablogėjimo priežastis bei 
įtaką. Vertybių bei požiūrių 
nustatymas. Įpročių, 
reikalingų sveikam gyvenimo 
būdui, plėtojimas. 

Į klientą nukreipi-
antis 

Darbas su klientais 
pagal pačių klientų 
pageidavimus. 

Darbas su klientais pagal 
pačių klientų pasirinktus 
sveikatos klausimus.

Socialinis 

Fizinė ir socialinė 
aplinka, užtikrintai 
sveikesnio gyvenimo 
pasirinkimą.

Politiniai ir socialiniai veik-
sniai turi pakeisti fizinę ir 
socialinę aplinką. 

Šaltinis: Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė; 1998, p.14–20.

Medicininis ir įpročio požiūriai pateikiami kaip „profilaktiniai” ar „medicinos 
modelio” ir dažnai iš dalies sutampa. Privalumai, kad šios sitis ekspertai turi žinių, 
leidžiančių jiems žinoti, kas geriausiai atitinka jų pacientų ar klientų ir visuomenės 
apskritai interesus, ir jie atsako už žmonių įtikinimą prisitaikyti prie „sveikiausių” 
gyvenimo normų. Dar daugiau – šią atsakomybę jiems suteikė visuomenė, ir žmonės 
dažnai ieško jų patarimo bei pagalbos įvairiais sveikatos klausimais. Tai nebūtinai 
yra klientų įtikinėjimas prieš jų valią: iš tikrųjų žmonės dažnai prašosi įtikinami, 
netgi griežtai disciplinuojami, atlikti dalykus, kurie jiems atrodo sunkūs, pavyzdžiui, 
mesti rūkyti ar numesti nereikalingą svorį. Be to, individai dažnai gali nesugebėti at-
sakyti už save, kadangi yra per daug jauni, sunkiai serga ar turi mokymosi sunkumų. 
Tačiau šie požiūriai yra kritikuojami dėl įvairių priežasčių. Jais teigiama, jog „eksper-
tai” žino geriausiai. Tai abejotina prielaida, ypač neaiškiais atvejais, kai akivaizdžiai 
buvo matoma, kaip ekspertai keičia savo nuomonę arba duoda prieštaringus pata-
rimus, pavyzdžiui, diskusijoje – kas, sviestas ar riebalai, yra tinkamesni. Jie uždeda 
medicinos vertybes ant kliento pečių, todėl kyla abejonių dėl etinio teisingumo. Jie 
gali sukelti kaltės jausmą, jei klientas nepasirenka paskirto „sveiko” režimo. Dėl jų 
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gali maištauti žmogus, kuris pavargo nuo nuolatinio mokymo, ką daryti. Jie teigia, 
kad blogos sveikatos pagrindinė priežastis yra individo įpročiai. Tai siauras požiūris. 
Dažnai sveikatą gali lemti daugelis kitų veiksnių, tokių kaip socialinės ekonominės 
sąlygos ar nedarbas.

Sveikatos mokymo procesas turi prasidėti nustatant bei įvardijant pacientų ar 
klientų reikmes. Tada sveikatos mokytojas gali planuoti reikalingą sveikatos moky-
mo veiklą, atitinkančią šiuos poreikius. Procesas apima sveikatos mokymo poreikių 
vertinimą, sveikatos mokymo plano sudarymą ir įgyvendinimą bei rezultatų apiben-
drinimą.

Kontroliniai klausimai
•	 Pabandykite nusakyti sveikatos mokymo reikšmę.
•	 Kokiais sveikatos mokymo siekiniais grindžiamas sveikatos mokymas?
•	 Kokie išskiriami sveikatos mokymo lygmenys? Pateikite savo pavyzdžių pir-

minio, antrinio ir tretinio sveikatos mokymo.
•	 Ką apima ir kam skirtas pirminis, antrinis ir tretinis sveikatos mokymas?
•	 Kokie išskiriami sveikatos mokymo požiūriai? Charakterizuokite juos.
•	 Kokie kiekvieno iš sveikatos mokymo požiūrių pagrindiniai bruožai?
•	 Išskirkite sveikatos mokymo požiūrių privalumus ir trūkumus.

Pratimas
Trumpai užsirašykite ir numatykite, kokie bus jūsų siekiniai, kai mokysite jau-

nimą kontracepcijos temos. Kuris iš sveikatos mokymo požiūrių geriausiai tinka pa-
gal šią situaciją.

Papildoma literatūra
Vydam J. (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė. 
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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2. Sveikatos ugdymo sistema

2.1. Bendras ugdymo proceso apibūdinimas
Šiame skyriuje siekiama:

•	 pateikti edukacinio proceso sampratą;
•	 aptarti ugdymo procesą kaip ugdytojo ir ugdytinio bendravimo procesą sie-

kiant pedagoginių tikslų;
•	 nusakyti ugdytojų ir ugdytinių funkcijas mokymo procese;
•	 nusakyti ugdymui įtakos turinčius svarbesnius veiksnius;
•	 išskirti sveikatos ugdymo sistemos struktūrinius elementus.

Kaip suprasti ugdymo procesą? Žodis „procesas” (lot. procesus) reiškia judėji-
mą pirmyn. Ugdymą vertinant kaip permanentinį reiškinį, ugdymo procesui įver-
tinti naudojamas edukacinio proceso terminas, o jo sudėtinės dalys yra pedagoginis 
ir andragoginis procesai; savo ruožtu jų dalimis – mokymo ir auklėjimo procesai, 
atspindintys skirtingų ugdymo institucijų ugdymo proceso bendrumą ir specifiką. 
Edukacinio proceso metu siekiama, kad ugdytinio savastimi taptų teikiamos žinios, 
atitinkami mokėjimai, įgūdžiai, kad jis susiformuotų pageidaujamas socialines nuos-
tatas, pagrįstas teikiamomis ugdymo vertybėmis, jomis vadovautųsi ir vis siektų to-
bulėti (Jakavičius, 1998).

Ugdymas neįmanomas be bendravimo. Ugdymo kaip bendravimo proceso tu-
rinyje skiriamos dvi pusės: komunikacija (keitimasis žiniomis...) ir sąveika (tarpusa-
vio poveikis...). Tai – ugdymo sampratos pagrindas: nuo ugdytojų ir ugdytinių sąvei-
kos priklauso ugdymo sėkmė. Sąveika yra vidinė ugdymo proceso dalis, nulemianti 
išorinę – komunikaciją ir jos rezultatus (Jakavičius, 1998). Sąveika suprantama kaip 
ugdytojo ir ugdytinio bendravimo ar bendradarbiavimo abipusiškumas veikiant vie-
nas kito sąmonę ar elgesį. Sąveika yra glaudaus bendravimo padarinys, formuojantis 
tam tikrus tarpusavio santykius (atsakingumo, draugiškumo ir pan.). Santykiai savo 
ruožtu stiprina ar silpnina sąveiką, bendravimą (Jovaiša, 2001). Išskiriami ugdytojo 
ir ugdytinių sąveiką lemiantys veiksniai:

•	 ugdytojų ir ugdytinių individualios savybės;
•	 jų socialinės nuostatos;
•	 psichinės būsenos.
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Sąveikaujant konkrečiu laiko momentu individualios savybės yra nekintami, 
socialinės nuostatos – mažai kintami veiksniai, o labiausiai kintantis veiksnys – psi-
chinės būsenos, kurioms individualios savybės daro didžiausią įtaką.

Individualios savybės – turima galvoje temperamento, charakterio, sugebėjimų 
ypatumai. Stebėjimai patvirtina, kad didžiausią įtaką sąveikai turi tiek ugdytojų, tiek 
ugdytinių temperamentas bei charakteris, o komunikacijai – sugebėjimai. Indivi-
dualios savybės koreliuoja su biologiškai determinuotais psichofiziniais ypatumais. 
Individualumo reikšmė sąveikai pripažįstama vienpusiškai: būtent ugdytojas privalo 
atsižvelgti į ugdytinių individualiąsias savybes.

Ugdymo procese ugdytojų ir ugdytinių sąveiką lemia ir abipusės nuostatos 
(angl. attitude), t. y., asmens požiūris, pozicija ar, kitaip tariant, asmenybės psichinė 
ir nervinė parengtis reaguoti į įvairius reiškinius ir daryti toms reakcijoms įtaką. 
Nuostatos implikuoja vertybines orientacijas – vertybių pažinimą ir jų siekimą, bei 
vertinimo stereotipus – schematizuotą supratimą ir kognityvinį (racionalųjį), vaizdi-
nį bei emocinį vertinimą. 

Reikšmingas ir psichinių būsenų veiksnys. Susikrimtusiam, prislėgtam ugdy-
tojui sunkiau sekasi bendrauti su ugdytiniais, sąveikauti trukdo ir prasta emocinė 
atmosfera.

Taipogi tyrimais užfiksuota ir didelė amžiaus bei lyties įtaka.
Visi įvardinti veiksniai ugdytojo ir ugdytinio sąveiką lemia ne kiekvienas ats-

kirai, o jų sankirtos ir iš tų sankirtų kylančios pasekmės (psichinių būsenų sankirtos 
arba abipusė neigiamų nuostatų sankirta). Pozityvi sąveika yra sėkmingas komuni-
kacijos laidas, nulemiantis ugdytojo ir ugdytinių komunikaciją bei jos rezultatus 
(Jakavičius, 1998).

Komunikacija (ugdymo procese) – tai ugdytojo ir ugdytinių veikla, kurią or-
ganizuoja ugdytojas, siekdamas pageidaujamų tikslų. Ugdytojas kuria ugdomąsias 
situacijas (organizuoja užsiėmimą, paskaitą, teikia informaciją), ugdytiniai dalyvauja 
jose arba ne, priima – internalizuoja (t. y. pasisavina) arba ne teikiamą informaciją; 
ugdytojas siekia gauti grįžtamąją informaciją. Komunikacija (ugdymo procese) – 
tarsi besisukantis tarpusavyje sąveikaujančių funkcijų ratas: informacija – priėmimas 
– internalizacija – grįžtamoji informacija. Jei nutrūksta viena funkcija, nustoja suktis 
ir visas ratas komunikacija (Jakavičius, 1998).

Taigi ugdymo procesas vadinamas edukaciniu procesu ir apibrėžiamas kaip 
tikslingas ugdytojo ir ugdytinio bendravimas, pasireiškiantis sąveika, kaip keitimusi 
veiksmais bei tarpusavio poveikiu ir tarpusavio suvokimu bei supratimu ir komuni-
kacija, kaip pasikeitimu psichinės veiklos rezultatais (žiniomis, mintimis, sprendi-
mais, vaizdiniais, patirtimi, jausmais, nuostatomis ir kt.). 

Mokymo procesas – jau aptarto ugdymo proceso sukonkretinimas. Mokymo 
procese išskiriamos atitinkamos ugdytojų ir ugdytinių funkcijos: mokymas; moky-
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masis; internalizacija; grįžtamoji informacija. Ugdytojas perteikia informaciją, t. y. 
moko ir organizuoja ugdytinio mokymąsi. Ugdytinis tą informaciją priima – mokosi 
ir įsisavina. Be to, ugdytojas siekia gauti grįžtamąją informaciją apie išmokimą ir 
įsisavinimą, t. y. apie internalizaciją (lot. internus – vidinis). Tai pavaizduota 2 pav. 

 

 
2 pav. Mokymo proceso struktūra (Jakavičius, 1998, psl.94).

Mokymas – svarbiausia viso mokymo proceso funkcija. Nuo mokymo priklau-
so mokymasis ir įsisavinimas. Mokymas tai: 1) informacijos teikimas ir sistemini-
mas; 2) mokymosi organizavimas (Jakavičius, 1998). Mokymas yra pagalba moky-
muisi, t. y. tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, stimuliuojanti ir organizuojanti 
ugdytinio mokymąsi (Jovaiša, 2001). 

Mokymasis yra esminis mokymo komponentas ir priklauso nuo daugelio veiks-
nių:

•	 nuo besimokančiųjų pasirengimo: ar turi reikalingų žinių, mokėjimų, įgū-
džių, kad galėtų naują informaciją suprasti ir įsisavinti;

•	 nuo individualių, ypač pažinimo procesų, skirtumų (suvokimo, mąstymo, 
atminties, vaizduotės ir t. t.);

•	 nuo ankstesnės patirties; tai priklauso ne tik nuo amžiaus ar išsimokslinimo, 
bet ir nuo atitinkamos profesinės veiklos;

•	 nuo sugebėjimų;
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•	 nuo psichinių būsenų.
Visi aptarti veiksniai nepriklauso nuo ugdytojo ir nepasiduoda arba menkai 

tepasiduoda valdomi, todėl mokydamas ugdytojas turi į juos atsižvelgti. 
Nuo ugdytojo priklausoma ir valdoma veiksnių grupė – ugdytinių motyvavi-

mas. Motyvacija priklauso ir nuo mokymo kokybės ir nuo jo pastiprinimo.
Įsisavinimas – tikslingas sąmonės procesas, kuriuo tikrovės reiškiniai bei ver-

tybės tampa individo vidiniu turiniu (Jovaiša, 2001, psl. 79). Įsisavinimo rezultatai 
yra įsisavintos ugdytinio žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Tai yra mokymo koregavimo 
pagrindas. Kai kalbama apie veiksmų išmokimą, sakoma, jog jau įvaldyti mokėjimai 
ir įgūdžiai. Įsisavinimas ir įvaldymas – priešingos krypties, bet neatskiriami procesai. 
Kai išoriniai veiksmai su daiktais, parašyti arba kito pasakyti žodžiai, žinios, mintys 
tampa psichiniais bei vidiniais vyksmais, kalbama apie interiorizacijos (lot. interior – 
vidinis) procesą, apie įsisavinimą (suvokimą, įsiminimą, išsaugojimą atmintyje). Kai 
turimos teorinės individo žinios pritaikomos mąstant ir praktikoje, vyksta įsisavintų 
(interiorizuotą) žinių, vertybių eksteriorizacija (lot. exterior – išorinis). Pakartota 
eksteriorizacija padeda įvaldyti chaotiškus, netikslius, neracionalius veiksmus, kurie 
ilgainiui tampa įgūdžiais, išmoktu dalyku, darančiu įtaką naujų dalykų, žinių inte-
riorizacijai bei įsisavinimui (Jovaiša, 2001, psl. 79–80). 

Išmokimas – patirties sąlygotas individo vidinių ir išorinių veiksmų pakitimas, 
įgalinantis veikti naujomis aplinkos sąlygomis. Išmokimas – bendra žmogui ir gy-
vūnams antrinė prisitaikymo prie aplinkos forma, tačiau žmogus išmoksta ką nors 
veikti, įgyja naujų veiksmų ir tokių būdų, kurie neprieinami gyvūnams (Jovaiša, 
2001). 

Mokėjimas – sugebėjimas veikti taikant turimas žinias. Įgūdis – automatizuotas 
veiksmas, t. y. automatizuotas mokėjimas atlikti reikalingą veiksmą (Jovaiša, 2001). 
Įgūdžio formavimasis vyksta keliais etapais:

•	 Veiksmas suskaidomas į atskirus elementus; kiekvieno elemento mokomasi 
atskirai, po to jie sujungiami. Besimokančiojo dėmesys daugiau sutelktas į 
atskirus veiksmo elementus, o ne į visumą, daroma daug klaidų. Šioje stadijo-
je veiksmai atliekami sąmoningai.

•	 Veiksmas įtvirtinamas daugkartinėmis pratybomis; susiformuoja mokėjimas: 
atlikimas darosi tobulesnis, įtampa atslūgsta, bet sąmonės kontrolė dar ryški. 
Todėl žmogus dar negali automatiškai atlikti veiksmo, nes vis dar galvoja, kad 
nepadarius klaidų.

•	 Toliau treniruojantis veiksmas tampa automatiškas, jis atliekamas negalvojant 
(Jakavičius, 1998).

Grįžtamoji informacija. Šios funkcijos paskirtis – fiksuoti, analizuoti mokymą-
si bei įsisavinimą ir remiantis rezultatais atitinkamai koreguoti mokymą. Grįžtamo-
sios informacijos funkcija skatina: a) gauti informaciją apie mokymąsi ir jo rezultatą 
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– įsisavinimą; b) gauti informaciją apie priežastis, dėl kurių įsisavintos žinios, mokė-
jimai ir įgūdžiai nesiekia pageidauto lygio.

Visų žmonių mokymasis yra skirtingas, bet turi daug ir bendrų bruožų. Mo-
kymasis – ne vien pažįstamoji veikla, bet visos asmenybės tikslingas aktyvumas per-
imant ir įvaldant žinias ir vertybes (Jovaiša, 2001). Mokymasis – ne pavienio žmo-
gaus, o bendras ugdytojo ir ugdytinio darbas. 

Išskiriami tokie mokymo ir mokymosi proceso kaip ugdymo sistemos struktū-
riniai elementai:

•	 mokymo tikslai,
•	 mokymo turinys – objektyvių vertybių (žinių, pažiūrų, mokėjimų bei įgū-

džių) visuma,
•	 mokymo (didaktiniai) principai,
•	 mokymo formos ir metodai,
•	 mokymo priemonės,
•	 ugdytojas,
•	 ugdytinis,
•	 ugdytojo ir ugdytinių bendravimas (keičiantis informacija, ją kontroliuojant, 

vertinant),
•	 aktuali mokymo kultūrinė ir psichologinė situacija, aplinkybės, sąlygos. 

Visi šie komponentai susiję, sąveikauja (Jovaiša, 2001). 
Sveikatos ugdymo sistemos elementai yra įprasti pedagoginės sistemos elemen-

tai. Sveikatos ugdymo sistema suvokiama kaip pedagoginė sistema, kurios elementai 
sudaro nuolatinę tarpusavio sąveiką, juos veikia ir aplinkos veiksniai (Šveikauskas, 
2008).

Mokymo ir mokymosi vyksmas sąlygotas daugelio veiksnių grupių, lemiančių 
jo rezultatų efektyvumą. Ugdytojui svarbu žinoti mokymąsi sąlygojančius veiksnius 
ir sudaryti tinkamas sąlygas. 

L. Jovaiša (2001) išskiria psichologinių, fiziologinių, socialinių ir pedagoginių 
veiksnių grupes, sąlygojančias sėkmingą ar nesėkmingą mokymąsi. Svarbiausius 
psichologinius veiksnius, autorius nurodo dėmesio, atminties, mąstymo procesus 
ir pan. Fiziologiniai veiksniai – tai įvairūs anatominiai – fiziologiniai sutrikimai, 
sunkios ligos, traumos, įgymiai, kurie vienaip ar kitaip sumažina mokymosi galimy-
bes. Mokymosi sėkmei didelę įtaką daro bioritmas, nes jis sąlygoja gerą organizmo 
tonusą, periodinį veiklumą, pakilimą. Palankiausios mokymuisi valandos yra tokios: 
ryte – 10.00–13.00, popiet – 15.00–17.00, vakare – 20.00–22.00, tačiau laikas gali 
skirtis priklausomai nuo individualių skirtumų ar įpročių. Darbingiausios savaitės 
dienos laikomos tokios: antradienis, ketvirtadienis, penktadienis. Mokantis didžiau-
sia įtampa tenka galvos smegenų ląstelėms. Būtina derinti intelektinę įtampą ir at-
sipalaidavimą. Vos tik pajuntamas nuovargis, būtina daryti pertraukas. Mokymosi 
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sėkmei turi reikšmės ir socialinė aplinka. Tačiau, žinoma, labai svarbūs yra pedago-
giniai mokymosi veiksniai, tokie kaip mokomojo proceso organizavimas, tinkamas 
ugdymo metodų ir formų panaudojimas, ugdytojo ir ugdytinio bendravimas, mo-
kymo ir mokymosi principų laikymasis ir pan. (Jovaiša, 2001).

V. Jakavičius (1998) atkreipia dėmesį į ugdymui įtaką turinčius veiksnius, to-
kius kaip:

•	 biopsichiniai veiksniai;
•	 gamtiniai ir socialiniai veiksnius;
•	 tautiniai ypatumai.

Biopsichiniai veiksniai. Žmogus gimsta su atitinkamais paveldėtais ir įgimtais 
pradmenimis, kurie lemia jo vystymąsi ir ugdymą. Iš tėvų paveldimi: morfologiniai 
(kūno forma, akių, plaukų spalva); fiziologiniai (pvz., medžiagų apykaitos specifika); 
biopsichiniai (organizme vykstančių cheminių reakcijų eiga ir seka); ontogenezės 
(vaisiaus vystymosi trukmė) ypatumai.

Gamtiniai ir socialiniai veiksniai. Gamta turi įtakos žmogaus fiziniam vysty-
muisi, pavyzdžiui, karšto klimato zonos žmonės bręsta greičiau negu šiauriečiai. Aki-
vaizdi įtaka ir psichikai: pietiečiai ekspresyvesni, tuo tarpu šiauriečiai – santūresni. 

Socialiniams veiksniams priklauso politinė ir ekonominė santvarka šalyje ir so-
cialinės aplinkos ypatumai. Ilgalaikis mokymo procesas tvarkomas valstybės, įvairių 
institucijų. Jį tvarkant remiamasi didaktikos nustatytais principais, socialinės, kul-
tūrinės raidos poreikiais. Socialinės ir ekonominės sąlygos, kultūros lygis, žmonių 
bendravimas įvairiose aplinkose yra skirtingas. Artimiausia (mikro) aplinka – tai visų 
pirma šeima, jos gyvenimo būdas. Artimiausiai aplinkai priklauso: namas, draugai, 
kaimynai, t. y. vadinamasis mikrosociumas. Jame susiklostę santykiai, tradicijos turi 
įtakos žmogaus brendimui ir lemia ugdymą. 

Tautiniai ypatumai. Kiekvienai tautai būdingi specifiniai savęs suvokimo, mąs-
tymo, charakterio, tautinės individualybės, ypatumai, kuriuos atspindi gyvenimo 
būdas. Tautinio individualumo terpėje gimsta, auga vaikai, jų ugdymą lemia tos 
individualybės ypatumai.

Pedagoginė sistema nėra izoliuota nuo išorinės aplinkos, todėl jos tyrinėtojai 
sąveiką su aplinka apibūdina kaip reikšmingą ugdymo rezultatams veiksnį (Švei-
kauskas, 2008). 
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Kontroliniai klausimai

•	 Apibūdinkite edukacinį procesą.
•	 Kokia yra ugdytojo ir ugdytinio sąveikos esmė?
•	 Kokie veiksniai lemia sėkmingą ugdytojo ir ugdytinio sąveiką?
•	 Kokios ugdytojų ir ugdytinių funkcijos išskiriamos mokymo procese? Api-

būdinkite jas?
•	 Kaip ugdytojų ir ugdytinių funkcijos susijusios? 
•	 Kokie veiksniai turi įtakos ugdymui?
•	 Kokie yra sveikatos ugdymo sistemos struktūriniai elementai?

Papildoma literatūra
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2.2. Ugdymo tikslai ir uždaviniai

Šiame skyriuje siekiama:
•	 išryškinti mokymo tikslų visuminį supratimą;
•	 aptarti, kas sąlygoja ir kaip tikslai yra realizuojami;
•	 nusakyti mokymo tikslų klasifikaciją;
•	 išskirti pagrindinius tikslų formulavimo reikalavimus.

Ugdymo tikslo supratimas. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Tikslų nustatymas yra 
pirmasis mokymo proceso žingsnis. Ugdymo tikslų žinojimas ugdytojui parodo 
kryptis, kaip orientuoti ugdymo turinį, metodus ir formas bei patį ugdytinį, kad jis 
galėtų realizuoti savo galimybes ir poreikius (Šveikauskas, 2008; cit. Šiaučiukėnienė, 
Visockienė, Talijūnienė, 2006). 

Tikslas – tai norimas pasiekti dalykas, siekis, ketinimas, galutinis elgesys, nu-
matomas veiklos rezultatas, tai, dėl ko kažkas daroma, ko sąmoningai siekiama. 
Tikslai reikalingi tam, kad mokymas būtų kuo efektyvesnis, kad kuo daugiau žinių 
būtų įgyjama. Pasak Šalkauskio, t. y. “siekiamoji priežastis”, “siekiamoji gėrybė”, 
idealus pedagoginės veiklos vaizdinys, jos galutinis rezultatas. Bet kokio mokymo 
pagrindas yra klausimas: „Ko norite išmokyti savo besimokančiuosius?”. Mokymo 
tikslą lemia objektyvios gyvenimo sąlygos, t. y. ekonominiai, politiniai, kultūriniai 
ir kt. veiksniai. Laikantis įvairių reikalavimų, atsižvelgiant į juos, suprantamas bei 
formuluojamas mokymo tikslas.

Mokymo tikslo siekiama įgyvendinant dalinius tikslus (juos galima hierarchiš-
kai sugrupuoti), arba uždavinius, t. y. tai, kas turi būti daroma, kad tikslas būtų 
pasiektas. Uždavinys yra tarsi pakopa, artinanti prie tikslo. Tikslai nurodo ugdymo 
turinį, o uždaviniai diktuoja konkrečius būdus tikslams pasiekti. Taigi ugdymo (–si) 
sistemoje svarbiausia vieta tenka tikslui ir uždaviniams, kurių supratimas dažniausiai 
lemia ugdymo rezultatus.

Tikslų klasifikavimas. Pedagogai ir psichologai sudarė nemaža tikslų klasifika-
vimo schemų. Šiose schemose atskleidžiami skirtumai, padedantys iškelti vienokius 
ar kitokius tikslus. Tačiau tikslų klasifikavimą daugiausia lemia žmogaus pažinimo, 
emocinės ir psichomotorinės veiklos skirtumai. Jie taip pat padeda mokyti ir vertinti 
besimokančiuosius. Klasifikuoti tikslai pradėti 1948 m. Tikslai klasifikuojami:

•	 pažinimo tikslai, susiję su intelektiniais procesais – žinojimu, supratimu, at-
pažinimu, mąstymu, sugalvojimu, įvertinimu, aiškinimu;

•	 emociniai tikslai, susiję su jausmais, emocijomis, nuostatomis, pripažinimu, 
emociniu vertinimu.
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•	 psichomotoriniai tikslai liečia įgūdžiu paremtus veiksmus.
Pažinimo tikslai yra susiję su informacijos pateikimu, jos aiškinimu, įsitikini-

mu, ar klientas ją suprato ir išmoko. Jei pacientui ar klientui aiškinama, kada vartoti 
vaistus, atsakoma moterims į klausimus apie kūdikio gimimą, keliame pažinimo 
tikslą. Panašiai argumentų „už” ir „prieš” vakcinavimą išdėstymas turi tikslą kūdikio 
tėvams paaiškinti vakcinavimo naudą ir trūkumus.

Emociniai tikslai ar kitaip dar vadinami jutimo tikslai susiję su požiūriais, įsi-
tikinimais, vertybėmis ir nuomonėmis, jų aiškinimu, formavimu ir keitimu. Pabrė-
žiama, kad tai susiję su žmonių jausmais, dažnai stipriais jausmais. Pavyzdžiui, jei 
su paaugliais diskutuojame apie seksualinius santykius – turime tikslą padėti paau-
gliams suformuoti savo mintis bei požiūrius šioje srityje, vadinasi, formuluojame 
emocinį arba jutimo tikslą.

Psichomotoriniai tikslai arba įpročių tikslai susiję su kliento įpročiais ir veiks-
mais. Jei mokoma kasdienių įprastų fizinių pratimų ar jei demonstruojame asme-
niui, kaip pačiam susileisti vaistus, keliame tikslą – įgyti įgūdžių ir juos panaudoti. 

Mokant sveikatos, mokymo tikslai retai būna susiję tik su pažinimu, jutimu ar 
įgūdžiais – dažniausiai tai būna visuma. Pavyzdžiui, rūkančio asmens įtikinėjimas 
mesti rūkyti pirmiausia turi tikslą pakeisti rūkančiojo apsisprendimą toliau rūkyti 
noru mesti rūkyti. Tai gali nukreipti prie įpročių tikslų, kurie būtini, kad palaikytų 
norą mesti rūkyti. Pažinimo tikslai taip pat gali būti panaudoti, kai rūkančiajam 
suteikiama informacija apie rūkymo pasekmes bei įvairius požiūrius į metimą rūkyti. 
Tikslai yra trejopi: ko mokytojas norėtų išmokyti klientą, ką klientas turėtų jausti ir 
sugebėti daryti po mokymosi kurso. Nors trys tikslų tipai yra susipynę, dažnai verta 
susikoncentruoti į vieną iš jų. 

Siekiant palengvinti tikslų iškėlimą, sukurtos taksonomijos, kurios padeda tiks-
liai apibrėžti įvairius mokymo tikslų lygius. Taksonomija – tai klasifikacija arba sis-
tema, suskirstanti kokio nors mokslo sąvokas pagal tam tikrus loginius ir dalykinius 
principus, kad tas sąvokas būtų lengva suvokti sistemiškai. Kiekvienai tikslų grupei 
(pažinimo, emociniams ar psichomotoriniams tikslams) sukurtos atskiros taksono-
mijos: 

•	 kognityviosios srities taksonomijos skirtos žinių įgijimo rezultatams;
•	 afektinės srities taksonomijos skirtos nuostatų įgijimo rezultatams;
•	 psichomotorinės srities taksonomijos skirtos įgūdžių įgijimo rezultatams.

Kiekvienoje šių taksonomijų tikslai išdėstyti tokia tvarka: nuo žemesniųjų (pa-
prastesniųjų) veiklos lygmenų (mąstymo, jausmų ar judėjimo srities) pereinama prie 
aukštesniųjų (sudėtingesniųjų) veiklos lygmenų. Didžiausia taksonomijos reikšmė 
yra ta, kad ji padeda kelti tokius tikslus, kurie liečia daugelį pažinimo veiklos rūšių. 
Tai svarbu, nes nemaža ugdytojų yra linkę daugiausia kreipti dėmesį tik į tikslus, 
kurie susiję su žiniomis, ir retai kelia aukštesnės pakopos tikslus. 
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Pažinimo srities taksonomija plačiausiai vartojama, todėl, remiantis B.S. Blo-
om (1956), žemiau pateikiamos pažinimo tikslų taksonomijos šešios pagrindinės 
sritys, kuriose klasifikuojami pažinimo tikslai, t. y. žinios, supratimas, taikymas, ana-
lizė, sintezė, įvertinimas (5 lentelė).

•	 Žinios – tai sugebėjimas – atgaminti ar atpažinti – mintis, faktus situacijoje, 
kurioje pateikiamos tam tikros užuominos, ženklai ir priminimo priemonės, 
padedančios efektyviai išreikšti bet kokias atmintyje laikomas žinias. Svarbu 
sugebėti apgalvoti žinias – kokius dalykus, kokią informaciją reikia įsiminti. 
Tolesnei veiklai gali prireikti daugelio įvairių žinių.

•	 Supratimas – tai sugebėjimas priimti tai, kas pateikiama ir panaudoti nebū-
tinai susiejant su kita medžiaga ar įžvelgiant prasmę. Pvz., sugebėti pateikti 
pavyzdžius tokių maisto produktų, kuriuose yra daug baltymų, ir tokių, ku-
riuose yra mažai baltymų.

•	 Taikymas – tai sugebėjimas panaudoti abstrakcijas, taisykles, dėsnius, idėjas 
ir metodus vienokiose ar kitokiose konkrečiose situacijose. Pvz., sugebėti nu-
statyti sau tinkamą dietą.

•	 Analizė – tai sugebėjimas suskaidyti visumą į dalis, elementus.
•	 Sintezė – tai sugebėjimas kokiu nors būdu derinti, jungti ar sudėti gabalus, 

dalis bei elementus ir suformuluoti visumą arba sudaryti naują modelį ar 
struktūrą. Pvz., sugebėti sudaryti planą. 

•	 Įvertinimas – tai sugebėjimas kiekybės bei kokybės požiūriu spręsti apie tai, 
kiek turinys ir metodai atitinka kriterijų. Taksonomijos sudarytojų nuomone, 
tai aukščiausias pažinimo sugebėjimų lygis. Pvz., besimokantieji turi sugebėti 
išdėstyti argumentus už ir prieš...(Gage, Berliner, 1994).

5 lentelė. B. S. Bloom pažinimo tikslų taksonomija

Pažinimo lygis Veiklos tipas 

Žinios Atgaminimas, atpažinimas, nustatymas, apibrėžimas

Supratimas Atpasakojimas, interpretavimas, paaiškinimas, perfrazavi-
mas, perpasakojimas

Taikymas Panaudojimas kitomis (naujomis) sąlygomis sprendimas, 
eksperimentavimas, numatymas

Analizė 

Santykių atskleidimas – medžiagos suskaidymas į 
sudedamąsias dalis, jų sisteminimo būdų nustatymas (radi-
mas ryšio, susiejimas, atskyrimas, klasifikavimas, grupavi-
mas, lyginimas, sisteminimas, nustatymas kategorijų 

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Sintezė Visumos sudarymas iš dalių (konstravimas, kombinavimas, 
formulavimas, sudarymas, sukūrimas)

Įvertinimas Sprendimas (įvertinimas, nustatymas kategorijų, nuomonės 
susidarymas, argumentuotas kritikavimas, nutarimas)

Šaltinis: Šiaučiukėnienė, Visockienė, Talijūnienė, 2006.

Kognityviosios srities mokymo tikslų taksonomija vyksta principu nuo to, kas 
žinoma, link to, kas nežinoma ir nuo paprasta prie sudėtinga. 

Bydam (2000) pateikia afektinės srities mokymo tikslų taksonomijos pagrindi-
nes sritis: žinios, nusimanymas, panaudojimas, analizė, sintezė, vertinimas.

•	 Nusimanymas (dėmesys) – šiame lygmenyje reikia atkreipti besimokančiojo 
dėmesį į tai, kad pasaulyje egzistuoja tam tikri reiškiniai. Besimokantysis turi 
būti dėmesingas. 

•	 Reakcija – besimokantysis reaguoja į reiškinį, t. y. parodo susidomėjimą juo, 
sutinka domėtis, domisi, jaučia pasitenkinimą domėdamasis.

•	 Įvertinimas. Nuomonė susiformuoja, besimokantysis entuziastingai susidomi 
reiškinio verte, sutinka su reiškinio vertinimu, išskiria svarbiausią reiškinio 
sritį ir aktyviai susidomi. 

•	 Struktūravimas – besimokantysis vertina reiškinį įvairiapusiškai ir dėl to jam 
būtina: nustatyti tam tikrą vertybių sistemą; išsiaiškinti ryšį tarp skirtingų 
vertybių, išskirti vyraujančias ir labiausiai paplitusias vertybes. Tokia sistema 
kuriama pamažu, kai besimokantysis aptinka naujų vertybių. Vertybės įvardi-
jimas; vertybių sistemos sukūrimas. 

•	 Charakterio formavimasis, remiantis viena vertybe ar vertybių kompleksu, 
apibendrinimų lygmuo, charakterio formavimasis.

Afektinės srities mokymo tikslų taksonomija taipogi remiasi principu: eiti nuo 
parasto, pasyviojo lygmens link sudėtinio lygmens, kuriame besimokantysis tampa 
aktyvus ir galiausiai gali vadovautis asmenine nuomone apie jam duotas užduotis.

Tikslų formulavimo kriterijai. Kadangi tikslas yra norimas tam tikros veiklos re-
zultatas, labai svarbu tinkamai suformuluoti tikslą. Taigi kaip taisyklingai formuluo-
ti mokymo tikslus? Žemiau pateikiami pavyzdžiai, kaip taisyklingai ir netaisyklingai 
formuluojami tikslai:

– siekti, kad studentai suprastų pedagoginę psichologiją (netikslus, neaiškus 
tikslas) nesuformuluotas, remiantis stebima veikla;

– sugebėti suvokti metodų svarbą (neteisinga);
– turi žinoti psichologijos sąvokas (neteisinga);
– apibūdinti metodo privalumus ir trūkumus (teisinga);



36

– taikyti metodus praktikoje (teisinga);
– pateikti pavyzdį situacijos, pateisinančios paskaitų metodo taikymą (teisin-

ga).
„Skirti”, „apibūdinti” ir „nustatyti” yra gana gerai apibrėžti terminai, pasakan-

tys, ko turime siekti. Jie galutinę veiklą apibūdina aiškiau ir tiksliau (Gage, Berliner, 
1994). 

Tikslų reikalavimus, kuriuos pateikia Šiaučiukėnienė, Visockienė, Talijūnienė 
(2006) yra formulavę daugelis mokslininkų. Išskiriami pagrindiniai bet kurio lygio 
tikslų reikalavimai yra šie:

Konkretumas ir aiškumas. Tikslus reikia aiškiai išdėstyti. Ugdytojas turi pa-
rengti aiškius ir tiksliai apibrėžtus tikslus, kuriuose būtų smulkiai apsakyta, ką be-
simokantysis turi mokėti pabaigęs mokytis. Tikslas yra norimas tam tikros veiklos 
rezultatas, todėl tikslus reikia formuluoti remiantis stebima veikla – ką besimokan-
tieji veikia su tuo, ko išmoko. Mokymo rezultatai turi būti apčiuopiami – tai gali 
būti elgsenos pakitimas ar koks nors konkretus produktas. Mokymo efektyvumas 
matuojamas lyginant rezultatus su keltaisiais tikslais. 

Išmatuojamumas. Abstraktūs, sunkiai kiekybiniais, laiko ar kitais fiziniais mato 
vienetais išreiškiami tikslai nėra tinkami.

Pasiekiamumas. Tikslai turi būti orientuoti į aukštus rezultatus, tačiau pasie-
kiami. Pesimistiniai tikslai neorientuoja siekti aukštų veiklos rezultatų, o pernelyg 
optimistiniai, kuriais netikima, taip pat nemobilizuoja veiklai.

Suderinamumas. Retai kada keliamas vienas tikslas, dažnesnė yra tikslų siste-
ma, todėl atskiri tikslai turi būti tarpusavyje suderinti, kad vienas kitam nepriešta-
rautų, o palaikytų.

Priimtinumas. Visos suinteresuotosios grupės turėtų savo tikslus suderinti.
Lankstumas. Tikslai turi būti pakankamai stabilūs ir fiksuoti, tačiau reikia siek-

ti, jog keičiantis situacijai juos būtų galima koreguoti nekeičiant visos tikslų siste-
mos. 

Tikslai siejasi tiek su veiklos rūšimis, tiek su temos ar turinio pobūdžiu. Pvz., 
turi sugebėti atlikti raumenų tempimo pratimus. Norint apibūdinti, kokios besimo-
kančiųjų veiklos siekiama ir ko planuojama mokyti, galima sukurti savo veiklos ir 
turinio matricą, kuri gali būti orientyras mokant. Tokiu būdu nustatomos propor-
cijos tarp paprastų žinių, gilesnio supratimo ir sugebėjimo taikyti žinias (6 lentelė). 

Situacijos pavyzdys:
Septyniolikmetis Mykolas Rudonis serga astma. Neseniai jis pradėjo draugauti 

su pirmąja mergina. Jis gerai nežino, kaip turėtų pasikeisti jo gyvenimas. Kai Myko-
las išeina į lauką kartu su savo mergina ir įsitraukia į energijos reikalaujančią veiklą, 
jis profilaktiškai turi naudoti inhaliatorių. Jis taip pat turėtų naudotis inhaliatoriu-
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mi, kai ima dūsti, tačiau juo nesinaudoja, kadangi jam nepatogu prieš žmones. My-
kolui atrodo, kad jeigu žmonės pamatys jį naudojantis inhaliatoriumi, jie supras, 
kad jis serga arba skiriasi nuo kitų žmonių.

Vaikino sveikatos būklė prastėja, nes jis nesinaudoja inhaliatoriumi, ir Mykolas 
kreipėsi į jus pagalbos, kai jį ištinka smarkus astmos priepuolis. Aštrėjimo simptomai 
išsklaidomi, ir jūs pradedate planuoti mokymą tam tikram laikotarpiui. 

Atlikite užduotį, suformuluokite problemas, iškelkite mokymo tikslą ir užda-
vinius. 

Situacijos sprendimas:
Šioje situacijoje galima formuluoti tokias problemas: 

•	 žinių stoka apie gyvenimo būdą sergant bronchų astma, 
•	 gėdos jausmas dėl savo ligos ir inhaliatoriaus naudojimo, 
•	 sveikatos būklės pablogėjimas dėl nesinaudojimo inhaliatoriumi ir t. t.

Pagrindinis mokymo tikslas: formuoti paciento (Mykolo), sergančio bronchų 
astma, ligos valdymo (savikontrolės) įgūdžius.

6 lentelėje mokymosi dalinių tikslų pavyzdžiai rodo, kad tikslai siejasi tiek su 
veiklos rūšimis, tiek su temos ar turinio pobūdžiu. Veikla, išvardyta kairėje esančio-
se eilutėse, atitinka šešis pažinimo proceso aspektus: žinojimą, supratimą, taikymą, 
analizę, sintezę ir įvertinimą. Skiltyse apibrėžtas turinys – paciento, sergančio bron-
chų astma, ligos savikontrolės ugdymas.

6 lentelė. Veiklos ir turinio matrica su pavyzdžiu
Veikla Turinys

Žinios (atgaminti, atpažinti, išmok-
ti, nustatyti, apibrėžti)

Pacientas turi sugebėti atpažinti prasi-
dedančio bronchų astmos priepuolio 
simptomus

Supratimas (išversti, pakeisti, pa-
sakyti savais žodžiais, perfrazuoti, 
perpasakoti)

Pacientas turi sugebėti paaiškinti bron-
chų astmos priepuolį provokuojančius 
veiksnius 

Pritaikymas (apibendrinti, parinkti, 
išrutulioti, suorganizuoti, taikyti, 
perkelti, perorganizuoti, klasifikuo-
ti)

Pacientas turi sugebėti taisyklingai nau-
doti inhaliatorių 

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys
Analizė (atskirti, aptikti, klasifikuo-
ti, išplėsti, priskirti kategorijai, iš-
vesti, supriešinti, palyginti)

Pacientas turi sugebėti palyginti savijau-
tą naudojant ir nenaudojant inhaliato-
riaus 

Sintezė (rašyti, papasakoti, sudaryti, 
perduoti, sukurti, suformuluoti)

Pacientas turi sugebėti parinkti ir paaiš-
kinti savo veiksmus prasidėjus bronchų 
astmos priepuoliui

Įvertinimas (susidaryti nuomonę, 
ginčytis, patvirtinti, įvertinti, nu-
tarti)

Pacientas turi sugebėti įvertinti ligos sa-
vikontrolės naudą savo savijautai 

Kontroliniai klausimai
•	 Paaiškinkite mokymo (–si) tikslų taksonomijos sampratą.
•	 Nusakykite kaip klasifikuojami mokymo (–si) tikslai.
•	 Nusakykite tikslų formulavimo kriterijus.
•	 Kokia didžiausia tikslų taksonomijos reikšmė?
•	 Kokia tvarka išdėstyti kiekvienos taksonomijos tikslai?

Pratimas: Pirminiame sveikatos priežiūros centre sudaryta grupė pacientų, ku-
rie kreipėsi į bendrosios praktikos gydytoją dėl padidėjusio kraujospūdžio. Atlikus 
tyrimą nustatyta padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje ir diagnozuota arte-
rinė hipertenzija. Visi pacientai turėjo antsvorio problemą bei gausiai rūkė.

Iškelkite mokymo tikslą ir suformuluokite uždavinius: 
•	 siekiant suteikti žinių;
•	 siekiant pakeisti požiūrį, vertybes;
•	 siekiant išugdyti įgūdžius konkrečios situacijos metu.

Papildoma literatūra
Bydam J. (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė. 
Gage N. L., Berliner D. C. (1994). Pedagoginė psichologija. Vilnius: Alna li-

tera. 
Rajeckas V. (2002). Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Vilnius.
Šiaučiukėnienė L., Visockienė O., Talijūnienė P. (2006). Šiuolaikinės didakti-

kos pagrindai. Kaunas: Technologija.
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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2.3. Mokymo ir mokymosi principai
Šiame skyriuje siekiama:

•	 pateikti mokymo ir mokymosi principų sampratą;
•	 aptarti mokymo ir mokymosi principų esmę mokymo procese;
•	 nusakyti mokymo (–si) priemonių naudojimo reikšmę mokymo (–si) pro-

cese.

Mokymas ir mokymasis yra grindžiamas tam tikromis taisyklėmis, vadinamais 
mokymo principais. Mokymo principai – bendriausi nurodymai ugdytojui, kaip or-
ganizuoti mokymo procesą, kaip perteikti žinias, mokėjimus bei įgūdžius. Šių prin-
cipų visumos laikomasi rengiant mokymo ir mokymosi turinį, renkantis metodus 
ir priemones. Anot Šiaučiukėnienės (2002), tai pagrindinės idėjos, esminiai teigi-
niai, padedantys realizuoti mokymo dėsnius ir dėsningumus, kuriais vadovaujamasi 
pedagoginėje veikloje, parenkant mokymo (–si) turinį, metodus ir organizuojant 
mokymą (–si). Įvairūs mokslinės literatūros šaltiniai (Jovaiša, 2001; Šiaučiukėnienė, 
Visockienė, Talijūnienė, 2006; Šveikauskas, 2008) dažniausiai aptaria šias mokymo 
taisykles:

1. Perteikti neiškraipytas, objektyvias žinias. Šis principas reikalauja, kad mo-
kymo turinys būtų susietas su objektyviais moksliniais faktais, teorijomis, 
dėsniais, kad jis atspindėtų šiuolaikinio mokslo situaciją. Mokymo turinys 
turi atitikti šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį. Mokymasis yra susijęs 
su konkrečiu individu ir yra labai individualus procesas. Mokymo turi-
nys priklauso nuo mokymo tikslų ir besimokančiųjų individualių savybių 
(amžiaus, psichinių procesų, gebėjimų mokytis ir t. t.). Mokyti turi gerai 
pasirengę specialistai, savo srities žinovai.

2. Stengtis mokomąją medžiagą pateikti sistemingai ir nuosekliai. Mokymas 
turi būti sistemingas, nuoseklus procesas. Čia svarbios pastangos kaip 
mokomoji medžiaga suskirstyta dalimis, kokiu nuoseklumu pateikiama 
besimokantiesiems. Nesugebančio aiškiai perteikti informaciją dažniausiai 
nesupranta besimokantieji. Mokymo efektyvumas tokiais atvejais būna 
menkas.

3. Siekti sudaryti optimalias sąlygas mokymuisi. Besimokančiojo supratimas, 
geranoriškumas, teigiamos atmosferos sukūrimas – tai prielaidos optima-
lioms sąlygoms kurti. Mokomosios medžiagos pateikimas ir mokymo (–
si) proceso organizavimas turi atitikti besimokančiųjų galimybes. Moky-
mo (–si) medžiaga besimokantiesiems turi būti prieinama, suprantama. 
Taipogi šis principas glaudžiai siejamas su besimokančiųjų sudominimu, 
motyvacija, jų interesais. Domėjimasis yra aktyvus mąstymo procesas. Ne-
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galima pamiršti, jog dėmesys sparčiai mažėja, jei atsiranda dalykų, kurie 
nesuprantami ar per daug aiškūs ir žinomi. Taigi mokymo (–si) prieina-
mumas priklauso ir nuo mokymo turinio sudėtingumo, nuo loginio jo 
pateikimo, mokymo (–si) proceso organizavimo, mokymo (–si) metodų 
bei būdų parinkimo ir naudojimo. Šiuo požiūriu principas reikalauja, kad 
visa tai atitiktų besimokančiojo amžių, galimybes ir pasirengimą mokytis. 

4. Sudaryti sąlygas, lemiančias perteiktos informacijos ilgalaikiškumą. Šis 
principas reikalauja, kad žinios įsitvirtintų besimokančiųjų atmintyje, 
taptų sąmonės dalimi, pozityvaus elgesio pagrindu. Fiziologiniu požiūriu 
informacijos įsiminimas yra laikinų nervinių ryšių–asociacijų susidarymas 
ir įsitvirtinimas atmintyje. Kuo asociacijos glaudesnės, tuo žinios tvir-
tesnės, gilesnės, lengviau jas atnaujinti, papildyti. Įgyti tvirtoms žinioms 
mokymo teorija nustato būdus: tvirtas žinias užtikrina vaizdingas, aiškus, 
logiškas informacijos pateikimas; tokios žinios susiformuoja, kai nuolatos 
prisimenama, kartojama bei gilinama. Priminti reikia svarbiausius teigi-
nius, vienas žinias, mokėjimus lyginti su kitomis žiniomis bei mokėjimais, 
prisiminti pagrindinius dalykus. Taipogi būtina prisiminti, jog kiekvienas 
individas skirtingas – nevienodai turi žinių, skirtinga patirtis ir t. t.

5. Siekti, kad besimokantysis būtų sąmoningas ir aktyvus mokymo (–si) pro-
cese. Mokymosi aktyvumą ir sąmoningumą lemia besimokančiųjų moky-
mosi tikslo suvokimas. Jie turi žinoti, ko mokosi ir kodėl tai svarbu. Todėl 
besimokantieji turi būti informuojami, kam tos žinios reikalingos konkre-
čiu momentu, kaip jos bus reikalingos ateityje ir kodėl jie turi to mokytis. 
Perteikdamas informaciją, ugdytojas turi išskirti informacijos esmę. Aiški-
nant akcentuoti priežasties ir pasekmės ryšį. Tokiu būdu randami ryšiai, 
santykiai, pasiekiamas supratimas, kuris yra sąmoningumo pamatas. Vis-
kas, ko mokoma, turi būti suprantama. Ugdytojo užduotis – motyvuoti 
kiekvieną veiksmą ar veiksmų etapą.

6. Parodyti mokslo ryšius su gyvenimu, jo praktinę vertę žmonėms. Būtent 
teorija ir žinios įgalina pažinti ir keisti gyvenimą.

7. Siekti mokymo (–si) procese pasitelkti įvairius besimokančiųjų pojūčius: 
regą, klausą ir kt. Naujos galimybės naudotis techninėmis mokymo prie-
monėmis, išaugęs besimokančiųjų kompiuterinis raštingumas leidžia ne 
tik mokymo (–si) medžiagą iliustruoti, aiškinti konkrečiais pavyzdžiais, 
bet ir atskleidžia prielaidas savarankiškai mokytis. Banduros teorija – „mo-
kymasis stebint” – sudaro nuotolinio mokymosi esmę. Mokyti vaizdžiai 
reikalauja visi didaktai. Vaizdumo principo esmė: vaizdumas – ne tikslas, o 
tik priemonė konkrečiam mokymo tikslui siekti; tik toks vaizdumas geras, 
kuris skatina mąstyti. 
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8. Mokymas turi būti grindžiamas būtinumu atsižvelgti į tai, kad grupėje yra 
skirtingos besimokančiųjų individualybės, kurioms reikia specialios pagal-
bos, kad visa grupė pajėgtų sėkmingai mokytis.

Apibendrinant teigiama, kad visi šie šiuolaikinės didaktikos principai sąvei-
kauja vienas su kitu kaip dinamiška sistema. Visi kartu jie atspindi esminius moky-
mo (–si) proceso ypatumus, pateikia ugdytojui pagrindinius mokymo (–si) proceso 
organizavimo reikalavimus. Realizuojant mokymo (–si) tikslus, parenkant mokymo 
(–si) turinį, metodus, būdus, sudarant palankias mokymo (–si) aplinkas, mokytojui 
reikia orientuotis ne į atskirus principus, o į jų sistemą (Šiaučiukėnienė, Visockienė, 
Talijūnienė, 2006). 

Kontroliniai klausimai
•	 Ką vadiname mokymo principais?
•	 Kokie yra mokymo principai? Kaip apibūdintumėte mokymo principus? 
•	 Palyginkite mokymo principus, išskirkite svarbiausius.
•	 Nusakykite mokymo (–si) priemonių naudojimo reikšmę mokymo (–si) pro-

cese.

Papildoma literatūra
Jovaiša L. (2001). Edukologijos pradmenys. Studijų knyga. Šiauliai: Šiaulių 

universiteto leidykla.
Šiaučiukėnienė L., Vizockienė O., Talijūnienė P. (2006). Šiuolaikinės didakti-

kos pagrindai. Kaunas: Technologija. 
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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2.4. Ugdymo formos ir metodai
Šiame skyriuje siekiama:

•	 atskleisti ugdymo formos ir metodo sampratas;
•	 nusakyti mokymo (–si) metodų klasifikaciją;
•	 charakterizuoti ugdymo formas ir metodus;
•	 išskirti mokymo (–si) metodų privalumus ir trūkumus;
•	 charakterizuoti mokomųjų priemonių, naudojamų mokymo procese, grupes.

Pratimas
Paimkite popieriaus lapą ir pabaikite šiuos sakinius: 

•	 aš mokausi greitai, kai....
•	 aš mokausi lėtai, kai....
•	 mokymasis grupėse man...
•	 mokymasis iš knygų man...
•	 man mokytis lengva, kai...
•	 mokytis sunku, kai...
•	 lengviausiai aš išmokstu iš to, kuris....

Peržvelkite visus savo atsakymus ir pamėginkite pagrįsti. Kaip manote, nuo ko 
priklauso jūsų paties mokymasis?

Mokymo (–si) metodai – ugdytojo ir ugdytinių bendros veiklos būdų sistema, 
kuri įgalina ugdytinius įgyti žinių, mokėjimų ir įgūdžių. Mokymo (–si) metodas api-
brėžiamas ir kaip pasikartojančių veiksmų visuma, taikoma mokant įvairių dalykų, 
būdinga daugiau negu vienam ugdytojui ir svarbi išmokimui. 

Ugdymo forma – tai laiko ir erdvės apribota ugdytojo ir ugdytinių sąveika. 
Tačiau formos sąvoka edukologų darbuose nėra aiškiai apibrėžta. Neretai mokymo 
metodo sąvoka vartojama kaip mokomojo darbo formos sinonimas. Griežtai atskirti 
metodą ir formą sunkina jų organiški ryšiai, vieno perėjimas į kitą (Šveikauskas, 
2008). Sveikatos ugdymo sistemoje gali būti išskiriamos tokios ugdymo formos kaip 
individualus mokymas, konferencijos, konsultavimas ir t. t.

Individualus mokymas – toks mokymas, kai mokymo tikslai, turinys, metodai 
pritaikomi prie konkretaus besimokančiojo. Individualus mokymas sudaro galimy-
bę atsižvelgti į individualias besimokančiųjų skirtybes. Svarbu pabrėžti, jog, kaip ug-
dymo forma, individualus mokymas gali būti naudojamas dirbant su vienu asmeniu 
arba vienu metu su besimokančiųjų grupe.

Konsultacijos – mokymo forma, turinti tikslą pagilinti žinias, teikti paramą. 
Konsultacijos naudingos, jei ugdytojas joms tinkamai pasirengęs. Konsultacijų metu 
besimokantysis turi būti skatinamas pasitikėti savo jėgomis. 
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Konferencijoms parenkamos platesnės, reikšmingos besimokantiems temos.
Mokymo priemonės. Mokymo priemonės – reikmenys, panaudojami mokymo 

procese siekiant plėtoti besimokančiųjų suvokimą, mąstymą, mokėjimus ir įgūdžius. 
Skirtinos šios mokomųjų priemonių grupės: 

•	 vizualinės (regimosios);
•	 audialinės (girdimosios);
•	 audiovizualinės;
•	 sensomotorinės (skirtos darbui rankomis),
•	 kibernetinės. 

Vizualinės mokymo priemonės skirstomos:
•	 natūralijos (natūralūs daiktai);
•	 natūralijų modeliai (muliažai ir kt.);
•	 grafinės priemonės (tekstai, lentelės, plakatai, diagramos, schemos, įrašai len-

toje);
•	 fotografinės (nuotraukos, skaidrės, diafilmai).

Audialinės mokymo priemonės – tai ugdytojo raiškus žodis, magnetofoniniai 
įrašai, radijas. 

Audiovizualinės mokymo priemonės – garsiniai mokomieji kino filmai, moko-
moji televizija, videokasetės.

Sensomotorinės mokymo priemonės – tai daiktai, darbo įrankiai, kuriais tiks-
lingai manipuliuojama siekiant juos įvaldyti. Tai gali būti modeliai, maketai ir pan. 
(Jovaiša, 2001). 

Edukologijos mokslinėje literatūroje mokymo (–si) metodai skirstomi įvairiai, 
t. y. į: klasikinius (tradicinius) ir į šiuolaikinius, pasyvaus ir aktyvaus mokymo (–si) 
metodus ir kt. grupes. 

Edukologijos mokslininkų darbuose galima išskirti tokias tradicinių mokymo 
metodų grupes:

•	 žodinio dėstymo (paskaita, aiškinimas);
•	 pokalbio ir diskusijų;
•	 spausdintų šaltinių naudojimas (naudojimasis periodine spauda ir pan.);
•	 demonstravimas – stebėjimas;
•	 didaktiniai žaidimai. 

Atsižvelgiant į tai, ar mokymų dalyvis yra aktyvus ar pasyvus, mokymo (–si) 
metodai dar skirstomi ir į pasyvaus (paskaita) ir aktyvaus mokymo metodus (grupės 
diskusija, projektų metodas, vaidmenų atlikimas, atvejo analizė, žaidimai, semina-
rai, minčių lietus, mokymasis pagal sutartis) (Šveikauskas, 2008; cit. Lukošiūnienė, 
Bėkšta, 2005). 

Tačiau dažniausiai skiriami šie klasikiniai mokymo metodai:
•	 informaciniai,
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•	 praktiniai – operaciniai,
•	 kūrybiniai,
•	 tiriamieji mokymo metodai (Jovaiša, 2001).

Sveikatos ugdytojui svarbu suprasti šių mokymo metodų ypatumus ir mokėti 
juos taikyti, atsižvelgiant į realias edukacinio proceso sąlygas. 

2.4.1. Klasikiniai mokymo ir mokymosi metodai
Informaciniai mokymo metodai. Informaciją apie sveikatą galima apibrėžti kaip 

vienpusį specialistų parengtą standartą sveikatos problemoms spręsti. Informaciniai 
mokymo metodai – tai sistema didaktinių veiksmų bei jų būdų, kuriais besimokan-
tiesiems perteikiamos ir įtvirtinamos įvairios žinios (informacija). Informacija gali 
būti teikiama monologu (pasakojimu, paskaita), dialogu (pokalbiu), vaizdu, lektūra 
(spausdinto žodžio panaudojimu) (Jovaiša, 2001). Taigi šiai grupei priklauso: pas-
kaitos, pokalbio, spausdintų šaltinių naudojimo, demonstravimo, iliustravimo, aiš-
kinimo ir konsultavimo metodai.

Paskaitos kaip mokymo metodo ypatumai. Paskaita – vadiname žodinį temos 
išdėstymą per tam tikrą laiką. Paskaitos, kaip mokymo metodo, tikslas – nuosekliai, 
išsamiai ir pagrįstai atskleisti nagrinėjamos temos turinį, skatinti domėjimąsi, ugdy-
ti savarankišką mąstymą ir formuoti požiūrį ir t. t.. Paskaitai parenkama tinkama, 
konkreti medžiaga, po to daromi tikslūs apibendrinimai ir išvados. Paskaita gali būti 
vertingas mokymo metodas, tačiau pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo, kad pas-
kaitos, perteikiančios ir paaiškinančios informaciją, yra mažiau veiksmingos už kitus 
mokymo metodus (Šveikauskas, 2008; cit. Brown, Manogue, 2001).

Gage, Berliner (1994), remiantis daugelio mokslininkų tyrimų duomenimis, 
pateikia, kada paskaitų metodas vartotinas, o kada ne.

Paskaitų metodas tinka:
•	 kai svarbiausias mokymo tikslas yra suteikti informaciją;
•	 kai kitais būdais toji mokymo medžiaga nėra prieinama;
•	 kai medžiagą būtina tam tikru būdu paruošti ir pateiti specifinei grupei;
•	 kai būtina sudominti klausytojus paskaitos turiniu;
•	 kai užtenka, kad klausytojai medžiagą įsimintų tik trumpam;
•	 kai prieš pradedant mokyti kitais metodais, būtina pateikti tam tikros srities 

įžangines pastabas ar nurodyti mokymosi kryptis.
Paskaitų metodas netinka:

•	 kai norima ne tik perteikti informaciją, bet ir turima kitų tikslų;
•	 kai reikia, kad medžiaga būtų įsiminta ilgam;
•	 kai medžiaga sudėtinga, joje daug detalių;
•	 kai tikslui pasiekti ypač svarbu, kad būtų mokomasi aktyviai;
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•	 kai mokymo tikslas – skatinti sudėtingesnius pažinimo procesus (analizė, sin-
tezė, vertinimas).

Paskaitų metodo privalumai ir trūkumai. Pagrindinis paskaitos kaip mokymo 
metodo privalumas – per paskaitą gyvu žodžiu galima perteikti visą tam tikros srities 
informaciją ir tuo paskatinti klausytojus aktyviai ja domėtis ir padėti ją suprasti, o 
metodo trūkumas – klausytojai dažniausiai būna pasyvūs, todėl reikia nuolat skatinti 
klausytojų aktyvumą (diskusijomis, klausimais – atsakymais ir pan.). Paskaitos metu 
sunku užtikrinti besimokančiųjų aktyvumą, išlaikyti jų sukauptą dėmesį; žinios įgy-
jamos pasyviu klausymo ir įsiminimo būdu, todėl neilgalaikės. Moksliniais tyrimais 
buvo patvirtinta, kad regimoji informacija daug geriau įsimenama nei girdimoji 
(Gage, Berliner, 1994; Šveikauskas, 2008). Kai kurių Vakarų šalių edukologų dar-
buose paskaitos buvo pavadintos anachronizmu (atgyvena). Jos buvo kritikuojamos 
už tai, kad šiuo atveju ugdytiniai lieka pasyvūs. „Dvidešimt penki Harvardo univer-
siteto studentai medikai tvirtina, kad jų klausomos paskaitos yra neįdomios, pras-
tai organizuotos, kad jose pateikiama nesvarbi medžiaga, arba jos pernelyg ištęstos. 
Paskaitos mažinančios jų aktyvumą, jose nepaisoma studentų individualių savybių.” 
(Gage, Berliner, 1994; Šveikauskas, 2008). Ugdytojo ar paskaitos kaltė, jei jos suvo-
kimas ir klausymas yra nesvarbūs mokymosi būdai? Paskaitos klausymas nebūtinai 
turi būti pasyvus. Tai, kad klausytojai tyli, dar nereiškia, kad jie nėra aktyvūs. Jie gali 
intensyviai dirbti: stengtis suvokti paskaitos argumentaciją, logiką, svarstyti patei-
kiamos informacijos patikimumą, įvertinti faktus ir įrodymus, stengtis suvokti esmę 
ir kitais būdais sekti paskaitos eigą. Iš tiesų, jei per paskaitą norime ko nors išmokti, 
neturime būti pasyvūs (Gage, Berliner, 1994; Šveikauskas, 2008). 

Be klasikinės (tradicinės) paskaitos, gali būti naudojama interaktyvi paskaita, 
kuri gali būti šių tipų:

•	 probleminė paskaita,
•	 paskaita – diskusija,
•	 panelinė paskaita.

Probleminė paskaita pradedama, pateikiant ugdytiniams iš anksto parengtus 
klausimus, o vedama, remiantis ugdytinių atsakymais.

Paskaitos – diskusijos pradžioje ugdytiniams užduodami klausimai iš būsimos 
paskaitos turinio. Po to tikslinga atsakyti į juos, naudojant diskusijos elementus ir 
palengva įtraukiant naują mokomąją medžiagą.

Panelinė paskaita pasižymi ypatinga diskusijų forma, dalyvauja gana ribotas 
skaičius kalbėtojų, visada tam tikros srities kvalifikuotų specialistų; jie išsako savo 
nuomonę diskusijų klausimais paeiliui per kelias trumpas paskaitas (Šveikauskas, 
2008). 
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Paskaitai keliami įvairūs reikalavimai:
•	 metodologiniai (moksliškai pagrįstas turinys);
•	 kalbiniai (taisyklinga, stilinga, raiški, rišli kalba);
•	 loginiai (nuoseklus, pagrįstas, vienprasmiškas turinys);
•	 psichologiniai (lengvai suvokiamas, įsimenamas turinys, mobilizuojantis dė-

mesį, žadinantis interesus, mąstymą, valią, emocijas);
•	 techniniai (garso, tempo, intonacijos, pauzių, akcentų derinimas, atsižvel-

giant į klausytojų amžių, mokomąją medžiagą, auditorijos dydį ir kt.) (Jo-
vaiša, 2001).

Kiekviena klasikinė paskaita turi šias dalis: 
•	 įvadas;
•	 pagrindinė dalis (dėstymas);
•	 baigiamoji dalis.

Paskaitos įvado trukmė sudaro apie vieną dešimtąją paskaitos dalį. Paskaitos 
įvadas turi keletą uždavinių:

•	 pateikti mokymosi motyvaciją;
•	 supažindinti su turinio elementais;
•	 pateikti paskaitos tikslus – tai taipogi yra supažindinimas su paskaitos turiniu.

Buvo padaryta keletas tyrimų, iš kurių paaiškėjo, kad yra ryšys tarp to, kaip be-
simokantieji vertina paskaitos tikslų aiškumą, ir tarp jų mokymosi rezultatų (Gage, 
Berliner, 1994). 

Pagrindinėje paskaitos dalyje – dėstymo metu perteikiamas paskaitos turinys, 
gali būti analizuojama iškelta problema. Lektorius turėtų nepamiršti, kad per pas-
kaitą klausytojų dėmesys būna nevienodas: aktyviausias – dėstymo pradžioje (20–25 
min.), silpniausias – dėstymo pabaigoje. Todėl reikėtų kas 15–20 min. daryti „peda-
gogines pertraukėles“ – pateikti įdomių situacijų, panaudoti garso ar vaizdo įrašus ir 
t. t. Paskaitos veiksmingesnės, jei jas papildo kiti mokymo metodai, pavyzdžiui, se-
minarai ir diskusijos. Psichologai teigia, kad kiekvienas žmogus dėmesį gali sutelkti 
atitinkamai prie jo amžiaus pridėjus 2, pvz., 19 m. + 2 lygu 21 min., todėl mokymas 
turi būti adekvatus (Šveikauskas, 2008). 

Pagrindiniai reikalavimai paskaitai yra: nuoseklumas; aiškus planas, aiški struk-
tūra (paskaitos struktūra turi būti aiški besimokantiesiems). To galima pasiekti 
„taisyklės, pavyzdžio, po to vėl taisyklės pateikimo technika“, sąsajų atskleidimu, 
svarbiausių vietų žodiniu išskyrimu ir t. t. Žodžiu pabrėžiant, kas yra svarbiausia, at-
kreipiamas į tai ypatingas besimokančiųjų dėmesys. „Dabar pasižymėkite...“, “Labai 
svarbu suprasti, kad...“. Toks išskyrimas besimokantiesiems padeda geriau suprasti 
žodinę informaciją. Taip pat rekomenduojama paskaitos metu lektoriui vengti neaiš-
kių posakių. Jei lektorius vartoja neaiškius posakius, besimokantieji ima galvoti, kad 
jis to neišmano (Gage, Berliner, 1994).
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Paskaitos metu labai svarbu išlaikyti klausytojų dėmesį, kuris pasiekiamas per 
dirgiklių įvairinimą ir komunikacijos kanalų keitimą, humorą, mokytojo entuzi-
azmą, klausimus besimokantiesiems ir pan. Mokymosi rezultatai būna geresni, kai 
mokytojo judesiai, gestai keičiasi. Dirgiklių įvairinimas gerina motyvaciją, tačiau, kai 
dirgikliai – mokytojo judesiai, gestai, pauzės – keičiasi per dažnai, rezultatai blogėja. 
Norint įvairinti dirgiklius, galima keisti komunikacijos kanalus – vartoti skaidres, 
diagramas, paveikslus, užrašus lentoje, projektorių ir kitas vaizdines informacijos 
priemones. Paskaitose besimokančius teigiamai veikia ugdytojo šiluma, humoras, 
įsijautimas, emocingumas, logika, entuziazmas ir dėmesys. Humoras paskaitų metu 
padeda suprasti ir įsiminti, sukuria malonią atmosferą, padeda išlaikyti besimokan-
čiųjų dėmesį, kelia nuotaiką, tačiau, per daug humoro gali pakenkti mokytojui, 
sumažinti jo autoritetą, besimokančiųjų pasitikėjimą juo. Išlaikyti besimokančių-
jų dėmesį padeda ir mokytojo entuziazmas. Ugdytojo entuziazmas padeda pakeisti 
nuostatas. Tai yra labai svarbu. Entuziastingam mokytojui būdinga gestikuliavimas, 
balso intonacijų kaitaliojimas, dažnas kontaktavimas žvilgsniu, judėjimas „scenoje“, 
humoras ir gyvi pavyzdžiai. Platesne prasme entuziazmas yra jausmų ir įsitikinimų 
perdavimas (Gage, Berliner, 1994). 

Paskaitos baigiamosios dalies paskirtis – apibendrinti: apibendrinama nagrinė-
ta tema, pateikiamos išvados, atsakoma į klausimus, rekomenduojama literatūra, in-
formuojama apie kitos paskaitos temą ar nagrinėjamą problemą. Paskaitos pabaigai 
skiriama apie viena dešimtoji paskaitos laiko (Šveikauskas, 2008). 

Taigi per paskaitą galima visapusiškai apibūdinti, išaiškinti nagrinėjamą pro-
blemą. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ne visą paskaitos laiką būna vienodas besimo-
kančiųjų aktyvumas. Monologinis informacijos perteikimas turi būti derinamas su 
kitais mokymo metodais (pokalbiu, demonstravimu ir pan.). Tikėtina, kad paskaitų 
metodo nebus atsisakyta jau vien todėl, kad jį lengva taikyti, o kiti mokymo metodai 
reikalauja griežčiau planuoti, jie tinka tik tam tikrai auditorijai, tam tikrai mokymo 
medžiagai, laikui ar turimai įrangai (Šveikauskas, 2008). Tačiau klinikinių problemų 
sprendimas veiksmingesnis taikant kitus ugdymo metodus. Vienas iš jų – pokalbis.

Pokalbis – tai betarpiškas sveikatos priežiūros darbuotojo ir asmens, kurio elge-
sį sveikatos stiprinimo atžvilgiu siekiama keisti, bendravimas. Mokomojo pokalbio 
tikslas – suteikti pacientui naujų konkrečių žinių, leidžiančių jam veikti esamoje 
situacijoje. Mokomieji pokalbiai skirstomi į tris pagrindinius tipus: informacinį, la-
vinamąjį ir apmąstymų pokalbius.

Informacinis pokalbis yra toks, kurio tikslas – suteikti pacientui naujų žinių ir 
taip ugdyti supratimą. Paciento informavimas yra viena iš svarbių slaugytojo užduo-
čių. Jis turi išsiaiškinti, kokios informacijos pacientui reikia, užtikrinti, kad ta infor-
macija būtų suteikta, ir pasirūpinti, kad pacientui informacija atrodytų tinkama ir 
svarbi. Lengviausias būdas užtikrinti, kad pacientas prisimins suteiktą informaciją 
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– papildyti ją lengvai suprantamais lankstinukais, kuriuos bet kuriuo metu galima 
duoti pacientui pasiskaityti net ir tada, kai jis grįžta namo. Taigi rašytinė informacija 
gali būti vertingas priedas slaugytojai informuojant ir mokant pacientą. Rašytinė 
informacija turi būti paprasta ir suprantama, joje turi perteikti tai, kas svarbu paci-
entui. Todėl kiek įmanoma svarbu nevartoti profesinės kalbos bei specifinių posakių. 
Tekstą suprasti padeda iliustracijos. Mintis rašytinėje informacijoje turi būti aiškiai 
suprantama, t. y. tekstas turi būti vienareikšmis, o knygelės tikslas aiškus. Bydam 
(2000) knygoje „Pedagogika“ pateikia taisykles ruošiant rašytinę informacinę me-
džiagą. Vis dėto vien rašytinės informacijos nepakaks. Slaugytojas rašytinę informa-
ciją visada turi papildyti pokalbiu.

Lavinamojo pokalbio tikslas – kad pacientas įgytų naujų įgūdžių ir padidintų 
savo veiklumą. Dažnai pacientas vienaip ar kitaip turi pertvarkyti savo įprastą gy-
venseną. Būna, kad reikia pakeisti valgymo įpročius, išmokti gyventi su pasikeitusiu 
kūnu, netekus krūties arba prisitaikyti prie žarnyno stomos. Taigi pacientas privers-
tas rasti naujų būdų tvarkyti gyvenimą. 

Apmąstymų pokalbis – egzistencinis ir nukreiptas į apmąstymus, tyrinėjimus, 
padedantis sukurti sąlygas pacientui patirti prasmės jausmą, nepaisant pasikeitusios 
situacijos. Apmąstymų pokalbis turi padėti pacientui apdoroti jausmines reakcijas ir 
palikti vietos egzistenciniams klausimams. Ši pokalbio forma reikalauja, kad slaugy-
tojas ne tik būtų prie paciento ir skatintų jį kalbėti, bet ir pats įsitrauktų į pokalbį 
su savo pažiūromis bei nuomone. Tai reiškia, kad slaugytojas, gerbdamas paciento 
individualumą ir skirtingumą, pacientui pateikia savo supratimą (Bydam, 2000). 

Demonstravimas (lot. demonstro – rodau) – toks mokymo metodas, kuriuo 
objektyvios tikrovės daiktai, reiškiniai ar jų atvaizdai tampa informacijos šaltiniu 
(Jovaiša, 2001). Demonstravimo metodas – kai informacijai (žinioms) perteikti 
demonstruojami mokomieji kino filmai, skaidrės, paveikslai ir kitos analogiškos 
vaizdinės priemonės. Šiam metodui priskiriamos ir mokomosios televizijos laidos. 
Demonstruojant turi būti nurodomas stebėjimo tikslas, taipogi jį turi lydėti gerai 
apgalvotas, tikslingas aiškinimas, o vėliau ir apibendrinimas. 

Informaciniai leidiniai (lektūra) – tai straipsniai knygose ir spaudoje, lanksti-
nukai, atmintinės, t. y. tai, ką ugdytiniai skaito. Sparčiai didėjant informacijos srau-
tams, labai svarbus tampa gebėjimas rasti reikalingą informaciją.

Iliustravimas (lot. illustro – šviečiu, aiškinu) – toks mokymo metodas, kuriuo 
įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis paryškinami, konkretinami išdėstyti dalykai. 
Iliustruojant pirmiau pasakojama, aiškinama, tik po to kas nors rodoma (Jovaiša, 
2001).

Informaciniai mokymo metodai yra taikomi pirminiu, parengiamuoju pažinti-
nės veiklos laikotarpiu. Šių metodų teigiamas bruožas – jie geriau už kitus metodus 
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teikia žinių, turtina sąmonę ir lavina pažintinius gebėjimus. Tačiau jais neformuoja-
mi mokėjimai ir įgūdžiai (Šveikauskas, 2008).

Praktiniai – operaciniai mokymo metodai. Šią grupę sudaro metodai, įgalinantys 
ugdytinius įgyti mokėjimų ir įgūdžių. Praktiniai – operaciniai mokymo metodai, 
tokie kaip pratybų metodai, treniruotės lemia ugdytinių įgytų žinių virsmą mokėji-
mais ir įgūdžiais. Savarankiškumas mąstant ir praktiškai veikiant apibūdina aukštes-
nį išsilavinimo lygį (Jovaiša, 2001; Šveikauskas, 2008). 

7 lentelė. Informacijos išsaugojimo trukmė

Informacijos pobūdis, atsižvelgiant į jos įgijimo būdą Proc.
Perskaityta 10 

Išgirsta 20

Perskaityta ir išgirsta 50
Perskaityta, išgirsta ir praktiškai pritaikyta 90

Šaltinis. Šiaučiukėnienė, Stankevičienė. Bendrosios didaktikos pagrindai. Kaunas: Tech-
nologija, 2002, p.95.

Pratybų metodai – tikslingas bei sąmoningas veiksmų kartojimas, pvz., pra-
timų mokymui. Iš pradžių veiksmai netikslūs, įdedama daug pastangų veiksmams 
atlikti. Tokie pradiniai netobuli veiksmai vadinami įgūdžių užuomazga. Per praty-
bas jie lengviau atliekami, atkrenta nereikalingi judesiai, mažiau įdedama pastangų, 
veiksmai darosi tikslūs, greiti, lengvi. Tai ir yra įgūdžiai. Pratybų tikslas – suformuoti 
ir tobulinti įgūdžius, kurie yra sąmoningo mokėjimo pagrindas. Pratyboms atlikti 
parengiami specialūs pratimai. Pratimų atlikimas – elementarus mokymosi metodas, 
kuriuo siekiama įvaldyti įgūdžius, plėtoti reikalingus mokėjimus. Kiekviena sudė-
tingesnė įgūdžių pakopa remiasi ankstesnių įgūdžių visuma. Todėl įgūdžių lavėjimas 
automatizuotumo lygį pasiekia laipsniškai (Jovaiša, 2001). 

Treniruotė – pratybos, įgytų įgūdžių įtvirtinimui ir lavinimui. Ji vykdoma pa-
gal pavyzdžius, instrukcijas. Taip įtvirtinami ir lavinami įgyti įgūdžiai.

Kūrybiniai mokymo metodai. Kūrybinių mokymo metodų taikymas visada susi-
jęs su kūrybiškumu. Jis suprantamas kaip individo polinkis į naują, originalų ar no-
vatorišką komponavimą, modeliavimą ar mąstymą. Kūrybinių metodų grupę sudaro 
probleminiai, euristiniai ir tiriamieji mokymo metodai. 

Probleminis dėstymas – tai toks mokymo metodas, kai ugdytojas pasakodamas 
ar aiškindamas kelia problemas, nurodo galimas sprendimo prielaidas (hipotezes), 
mokslininkų atliktus hipotezių patikrinimo variantus, daro išvadas (Jovaiša, 2001). 
Probleminio mokymo pradininku laikomas Graikijos filosofas Sokratas, kuris mokė 
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ieškoti tiesos. Probleminis mokymas iš esmės yra tiriamasis, euristinis mokymas. Jo 
idėją ypač tiksliai išsakė XIX a. Vokiečių pedagogas A. Dystervegas (1790–1866), 
tvirtindamas, kad „blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti“. Šio me-
todo esmė – sudaromos sąlygos patiems besimokantiesiems ieškoti žinių, rasti juos 
dominančių problemų sprendimus. To siekiama sudarant problemines situacijas, 
skatinant ugdytinius aktyviai dalyvauti bei spręsti aktualias autentiškas problemas. 

Euristiniai mokymo metodai artimi probleminiams, bet jų negalima painio-
ti dėl ypač ryškaus euristinio metodo kūrybinio pobūdžio. Graikų žodis „heuris-
ko“, iš kurio yra kilęs terminas „euristinis“, reiškia „randu“. Mokomajame procese, 
sprendžiant problemas, išmokstama įveikti sunkumus, rasti teoriškai ar praktiškai 
pagrįstus sprendimus. Euristiniai mokymo metodai skatina nepasitenkinti žinomais 
dalykais, atskleisti nauja, tobula, priešinga įprastiems, žinomiems dalykams. Euris-
tinis mąstymas grindžiamas įžvalga (insaitu), galimų tinkamų sprendimų prognoze 
ir jų patikrinimu. Jo tikslas – rasti taiklesnius, tobulesnius sprendimus, o ne tik 
palengvinti savo būklę išsivaduojant iš probleminės situacijos, radus subjektą paten-
kinantį sprendimą (Jovaiša, 2001). Taigi euristinis yra toks metodas, kurio pagal-
ba yra randama, išrandama, surandama. Euristinis metodas gali reikštis tiriamuoju 
klausinėjimu, svarstomu pasikalbėjimu, diskusija, laisvu klausimo tyrimu ir pan. Šio 
metodo efektyvumas didesnis, nes ugdytinis priverčiamas samprotauti. 

Tiriamieji mokymo metodai. Tiriamieji mokymo metodai gali būti: stebėjimas, 
eksperimentas, tiriamasis ir grupinis pokalbiai. Taikant stebėjimo metodą, stebimi 
tikrovės reiškiniai, jie analizuojami, aprašomi, matuojami, apskaičiuojami. Stebėji-
mo duomenys tikrinami eksperimentu. Ugdytojas dirbtinai sukelia reiškinius, kad 
besimokantieji galėtų juos stebėti, analizuoti, vertinti. Tiriamasis pokalbis – toks 
dviejų žmonių bendravimas siekiant surinkti informaciją apie vieną iš pokalbio da-
lyvių, kitus asmenis, socialinius reiškinius. Žmonių požiūriai, interesai gali būti ti-
riami ir raštu, t. y. anketinės apklausos metodu (Jovaiša, 2001; Šveikauskas, 2008). 
Grupinis pokalbis ypač tinka kolektyviniam klausimų aptarimui arba problemų ty-
rimui. Jame taikoma vadinamoji „smegenų audra“, kai vienas po kito kelia idėjas, 
ginčijamasi ir randama labiausiai tinkama išeitis arba kelios idėjos, padedančios iš-
spręsti klausimą (Jovaiša, 2001). 
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2.4.2. Netradiciniai mokymo ir mokymosi metodai
Netradiciniai (šiuolaikiniai) mokymo ir mokymosi metodai. Šiuolaikiniai moky-

mo ir mokymosi metodai išsamiai aptarti L. Šiaučiukėnienės, O. Visocienės ir P. 
Talijūnienės vadovėlyje „Šiuolaikinės didaktikos pagrindai“ (2006). Knygos autorės 
apibūdina daugelį įvairias veiklas jungiančius ir netradicinius mokymo ir mokymosi 
metodus: abipusis mokymas, diskusija, debatai, grupinio mokymo metodas, ratai, 
projektų kūrimas ir kt.

Sprendžiant kompleksines sveikatos ugdymo problemas labai svarbus ir veiks-
mingas grupinis darbas. Grupių darbas – tai efektyvus šiuolaikinis mokymo metodas, 
kai sveikatos priežiūros darbuotojas perteikia informaciją tam tikrai grupei asmenų. 
Sveikatos priežiūros darbuotojas turi daugiau galimybių suteikti klientams ir (arba) 
pacientams žinių, padėti jiems išsiaiškinti savo supratimą apie vertybes, požiūrį bei 
apsispręsti keisti požiūrius ir nuostatas, nes grupės nariai turi vidinę motyvaciją, ka-
dangi dažniausiai būna susibūrę pagal interesus, amžių arba tam tikras reikmes (pvz., 
sergantys viena ar kita liga, turintys priklausomybių, vaikai arba paaugliai, nėščios 
arba kūdikius auginančios moterys ir pan.).

Darbas grupėse – bendradarbiavimo teorija pagrįstas mokymo ir mokymosi 
metodas. Bendradarbiavimas – tai bendras procesas, kai du ar daugiau individų, 
turinčių vienas kitą papildančių įgūdžių, veikia kartu kurdami bendrą supratimą, 
kurio nė vienas iš jų neturėjo anksčiau ir nebūtų galėję savarankiškai pasiekti. Ben-
dradarbiavimas kilo iš natūralaus žmogaus poreikio įveikti kliūtis, sunkumus, su 
kuriais jis susiduria nuo savo egzistencijos pradžios. Bendras darbas, bendra veikla 
efektyvesnė visose gyvenimo srityse: ko negali įveikti vienas žmogus, su tuo lengvai 
susidoroja keli žmonės. Taigi siekiant išugdyti sudėtingesnius įgūdžius, mokymas ir 
mokymasis bendradarbiaujant yra labai tinkamas ugdymo metodas. Pagrindinis šio 
metodo privalumas – grupės nariai yra aktyvūs mokymo proceso dalyviai. Dirbant 
grupėse besimokantieji turi galimybę pasidalyti savo mintimis, išgyvenimais, atradi-
mais ir taip pagilinti žinias apie nagrinėjamą dalyką, išsiaiškinti savo pažiūras į tai, su 
kuo dirbama, taip pat gali sužinoti, kaip tuos pačius dalykus mato, patiria ir vertina 
kiti žmonės. Grupinio mokymo esmė pateikiama ir V. Glasnerio (William Glassner) 
diagramoje, kuri rodo šio metodo sėkmės priežastis. Mes išmokstame:

•	 10 proc. to, ką perskaitėme;
•	 20 proc. to, ką išgirdome;
•	 30 proc. to, ką pamatėme;
•	 50 proc. to, ką pamatėme ir išgirdome;
•	 70 proc. to, ką aptarėme su kitais;
•	 80proc. to, ką patys patyrėme;
•	 95proc. to, ką mokėme kitus.
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Iš šios diagramos matoma, kad, kai mokymąsi aptariame su kitais, įsimenama 
trys ketvirtadaliai medžiagos. Kai padedama kitiems, įsimenama beveik viskas, ko 
mokytasi. Tai ir yra grupinio mokymo esmė.

Darbas grupėmis daug kuo skiriasi nuo tradicinio mokymo. Skirtumai aptaria-
mi žemiau (8 lentelė).

 

8 lentelė. Darbo grupėmis ir tradicinio mokymo skirtumai
Darbas grupėmis Tradicinis mokymas
Grupės nariai yra aktyvūs dalyviai Grupės nariai yra pasyvūs 
Mokytojo vaidmuo – grupės lyderis, 
perteikiantis mokymosi patirtį ir pade-
dantis jiems mokytis

Mokytojas yra dėstytojas, pateikiantis 
žinias

Mokymo tikslai – suteikti žinių, 
padėti keisti požiūrį, bei apsispręsti, 
taip pat skatinti tarpusavio paramą

Mokymo tikslai paprastai yra susiję su 
žinių įgijimu

Grupės nariai dalyvauja planuojant 
kursą, pasirenkant temą

Grupės nariai negali rinktis kurso 
temų

Mokomasi iš pavyzdžių ir patirties ir 
aiškinantis

Mokomasi įsimenant faktus ir įgyjant 
praktinių įgūdžių

Skatinamas bendradarbiavimas ir 
dalijimasis informacija

Nėra aktyviai skatinama dalytis; gali 
netgi vykti savotiškos varžybos, norint 
įsitikinti, kas daugiausiai išmano 

Mokytis galima bet kur, netgi 
namuose

Mokomasi tik mokslui pritaikytuose 
centruose

Skatinamas naujų minčių išsakymas Kūrybinė mintis mažai akcentuojama

Grupė turi vidinį motyvą, mokymasis 
grindžiamas grupės interesais.

Grupės motyvai – išoriniai, mokyma-
sis grindžiamas tais interesais, kuriuos 
parenka mokytojas.

Šaltinis. Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė, 1998, p.33.

Dirbant grupėmis, grupės lyderis ir grupės nariai turi aiškias pareigas. 
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Lyderio pareigos:
•	 padėti grupės nariams nustatyti ir išsiaiškinti savo interesus bei poreikius;
•	 padėti sukurti jaukią aplinką, kad nariai jaustųsi laisvai ir pasitikėtų vienas 

kitu;
•	 siekti, kad grupės nariai mokytųsi iš patirties, pavyzdžiui, užduoti klausimus, 

pakreipti diskusiją reikiama linkme;
•	 pasiūlyti savo ekspertizę grupei, bet paaiškinti, kad jie gali laisvai priimti ar 

atmesti siūlymą;
•	 teigiamai vertinti viską, ką siūlo grupės nariai, tiek individualiai, tiek kolek-

tyviai.
Grupės nario pareigos:

•	 dalyvauti parenkant kurso temą;
•	 pasirinkti, ar dalyvauti ir kiek dalyvauti;
•	 išsiaiškinti savo paties tikslus bei interesus;
•	 nuspręsti, kiek ir dėl ko jis pasirengęs rizikuoti. Pavyzdžiui, ar grupės narys 

yra pasirengęs parodyti kitiems grupės žmonėms savo silpnumą bei pažeidžia-
mumą. 

Darbo grupėmis organizavimo aspektai. Darbo grupėmis organizavimo aspektai 
yra susiję su skaitlingumu – grupės narių skaičiumi, laiko numatymu, vietos parin-
kimu ir grupės narių susodinimu, grupės narių susipažinimu (9 lentelė).

9 lentelė. Darbo grupėse organizavimo požymiai 

Požymiai Požymių charakteristikos

Skaitlingumas 

Idealus skaičius grupėje yra nuo aštuonių iki dvylikos 
žmonių. Jei grupėje mažiau nei aštuoni žmonės, jie jaučiasi 
„įsitempę“ ir baiminasi. 
Jei jų – daugiau, sunku kiekvieną įtraukti į darbą, ir tiems, 
kurie drovūs, bus sunku pasisakyti

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Laikas 

Svarbus veiksnys, kad grupė dirbtų veiksmingai. Apskritai 
pamoka turėtų trukti
pusantros valandos – tai pakankamas laikas, per kurį galima 
„pralaužti ledus“ ir imtis naudingo darbo, kol dėmesys 
nespėja atsipalaiduoti. Kad būtų išlaikytas tempas bei 
susidomėjimas, reikalingos trumpos pertraukėlės ir veiklos 
kaita. Naudinga baigti grupės mokymą, kai gerai sekasi. 
Nereikėtų tęsti darbo tada, kai grupės nariai jau yra pavargę. 
Savaitės diena ir dienos laikas taip pat yra svarbūs

Vieta 

Vietos pasirinkimas taip pat gali lemti grupės darbo 
sėkmę. Ligoninėje, klinikoje ar sveikatos centre kai ku-
riems žmonėms gali pasirodyti kliniška ir šalta aplinka bei 
priminti jiems apie ligą ir skausmą. „Neutrali“ teritorija gali 
būti daug patrauklesnė bei laisvesnė. Vieta gali tapti kur kas 
patrauklesnė, pakeitus kėdes, tyliai paleidus muziką

Susodinimas 

Geriausiai tinka susodinimas ratu, kai nėra bendravimui 
trukdančių fizinių barjerų, pvz., stalų ar suolų. Ratas sim-
bolizuoja visų narių lygybę (tarp jų ir grupės lyderio), grupė 
gali bendrauti visomis kryptimis, ir visi nariai lengvai gali 
matyti vienas kitą. Tai padrąsina narius kalbėti vienas su 
kitu, o ne tik su lyderiu

Šaltinis. Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė, 1998, p.35–36.

Dar vienas labai svarbus praktinis grupinio darbo organizavimo aspektas yra 
grupės narių susipažinimas. Beveik kiekvienas žmogus pradeda nervintis, kai jam 
pirmąkart reikia eiti į grupės susirinkimą, ypač jei jis ten nieko nepažįsta. Grupės ly-
derio pirminis tikslas – „pralaužti ledus“ ir padėti žmonėms pasijusti laisvai. Geriau-
sia, kai, klientui atvykus, grupės lyderis su kiekvienu klientu asmeniškai pasisveiki-
na, ir žmonės vienas kitam yra pristatomi. Sužinoti kiekvieno grupės nario vardą bei 
trumpą informaciją apie žmogų – pirmas žingsnis, kad darbas būtų konstruktyvus, 
kadangi tai padeda pasijusti žmogui grupės nariu ir yra atvirumo bei pasitikėjimo 
tarp grupės narių pradžia. Žemiau pateikiama keletas būdų, kaip pradėti pažintį (10 
lentelė). 
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10 lentelė. Grupės narių susipažinimo būdai 
Susipažinimo 
būdai Susipažinimo būdo esmė

Prisistatymas 
poromis 

Paprašyti kiekvieną narį atsisėsti prie to, kurio jis visiškai 
nepažįsta – tuomet vienas poros narys „apklausia“ savo 
partnerį. Po kelių minučių (lyderis seka laiką) partneriai 
pasikeičia vaidmenimis. Tuomet paeiliui kiekvienas 
grupės narys pristato savo partnerį, pasakydamas jo vardą 
bei trumpai ką nors apie jį papasakodamas. Galima prim-
inti žmonėms, kad į klausimus nebūtina atsakyti, jei narys 
to nepageidauja. Lyderis taip pat gali pateikti reikalingų 
klausimų: šeimos lavinimo kurse partneris išsiaiškina, 
ar tai pirmasis vaikas šeimoje, jei einama tikrintis dėl 
nėštumo; svorio metimo grupėje žmonės išsiaiškina, 
kokių dietų laikėsi jų partneriai.

Žaidimas, norint 
sužinoti vardą 

Grupės nariai susėda ratu, o, lyderis, paima objektą, 
pavyzdžiui pieštuką, ir duoda jį grupės nariui, esančiam 
iš kairės, sakydamas: „Mano vardas yra A, o štai čia 
pieštukas“. Tada paprašo žmogaus, dabar laikančio 
pieštuką, pasakyti: „Mano vardas yra B, o A sako, kad tai 
yra pieštukas“. B perduoda pieštuką žmogui, sėdinčiam 
iš kairės, kuris sako: „Mano vardas yra C, o B sako, kad 
A sako, kad tai yra pieštukas“. Žaidimas tęsiamas, kol 
pieštukas sugrįžta į pirminį tašką. Jei kuris nors iš grupės 
narių pamiršta kurio nors grupės nario vardą, kiti nariai 
gali jį priminti. Tai padeda sukurti bendradarbiavimo 
ir paramos atmosferą bei išsiaiškinti visų narių vardus. 
Bet kokią įtampą ir sumišimą sušvelnina juokas, ir „ledai 
lengvai pralaužiami“. 

Dalijimasis pirmai-
siais įspūdžiais ir 
patirtimi

Žinojimas, kad ir kiti žmonės nervinasi ar yra drovūs, 
padeda atsipalaiduoti. Taigi galima paklausti: „Kaip 
šiandien jaučiatės atėję į pamoką? Ar kas nors nervi-
nasi? Ar yra tokių, kurie nenorėjo ateiti?“, tai gali padėti 
žmogui atskleisti savo susirūpinimą. Taip pat galima 
padrąsinti, paprašant pasakyti, kodėl jie atėjo į pamoką ir 
ko tikisi iš susitikimo.

Šaltinis. Pasaulio Sveikatos Organizacija. Slauga. Slaugos mokomoji medžiaga. 5 dalis. 
Ligų profilaktika ir sveikatos mokymas. Vilnius: Charibdė, 1998, p.36–37.
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Gali būti pravartu grupės narius paprašyti užpildyti sąrašą teiginių, pažymint 
paukščiuku tai, kas jam tinka. Tokie teiginiai galėtų būti (PSO, 1998, p.37–38):

•	 bijau, kad neturėsiu ką pasakyti;
•	 bijau, jog per ilgai šnekėsiu;
•	 jaudinuosi, kad neapsikvailinčiau;
•	 aš būsiu susijaudinęs, kai reikės pradėti dirbti;
•	 bijau, kad nusivilsiu;
•	 bijau, kad užsiėmimas bus neįdomus man;
•	 noriu sutikti kitų žmonių, kurių padėtis tokia pati;
•	 man patinka kalbėtis su kitais;
•	 man patinka geri argumentai;
•	 norėčiau išeiti iš namų;
•	 norėčiau nueiti kur nors kitur;
•	 man patinka klausytis kitų žmonių. 

Kiekvienas grupės narys vėliau gali palyginti savąjį sąrašą su kelių kitų narių 
sąrašais. Naudinga apibendrinti visos grupės sąrašus. 

Diskusijos grupėje. Norint pradėti diskusiją, reikia parengti jos planą ir parink-
ti daugybę būdų, kaip ją kreipti, kad padėti kiekvienam grupės dalyviui dalyvauti 
diskusijoje. Diskusija gali būti pakreipta sutelkus dėmesį į kokį nors kontraversišką 
klausimą, informacinį lapelį arba kažką iš laikraščio ar žurnalo. Rekomenduojama 
parinkti tai, ką žmonės žino geriausiai (PSO, 1998, p.38). 

Diskusija – naudingas būdas pradėti nagrinėti temą ir surinkti visų nuomones. 
Galima užduoti atvirąjį klausimą, į kurį nėra vieno atsakymo („Ką jums reikia žinoti 
prieš kūdikio gimimą?“). Grupės narių siūlymus galima surašyti lentoje ar ant sto-
vo pritvirtintame lape, nieko nekomentuojant ir nekritikuojant. Grupė paprašoma 
nepradėti diskusijų, kol visi nebaigs savo pasisakymų. Grupės lyderis taip pat gali ką 
nors pasiūlyti ir įrašyti į bendrą sąrašą. Visų grupės narių indėlis vertinamas vieno-
dai, ir kiekvienas narys turi galimybę dalyvauti. Vėliau galima sudaryti darbo gru-
pes, suskirstyti išsakytas mintis pagal kategorijas ir nustatyti kiekvienos kategorijos 
pagrindinius bruožus. Pavyzdžiui, priežastis, dėl kurių geriami alkoholiniai gėrimai, 
žmonės gali priskirti prie „konstruktyvios kategorijos“ („Man tai padeda tapti vi-
suomenišku“, „Tai padeda man atsipalaiduoti, jaustis gerai“) arba „išsigelbėjimo“ 
kategorijai („Aš galiu užmiršti savo problemas“, „Aš nesijaučiu nusiminęs“). 

Ratas. Ratas – būdas suteikti kiekvienam grupės nariui galimybę dalyvauti. Ga-
lima paeiliui pakviesti kiekvieną grupės narį, sėdintį rate, trumpai pasisakyti. Grupės 
lyderis gali pats pradėti ciklą arba prisijungti prie pokalbio, kai ateina jo eilė. Norint 
kad darbas vyktų sėkmingai, reikia laikytis taisyklių, kurios turi būti paaiškintos ir, 
jei reikia, neįkyriai pasiūlytos žmonėms: 

•	 Negalima pertraukti žmogaus, kol jis nepabaigė kalbėti.
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•	 Negalima komentuoti nė vieno iš pasisakymų, kol neapeinamas ratas. Tai yra 
– negali būti jokių diskusijų, pagyrimų, intarpų, kritikos ar „aš taip pat ma-
nau“ pastabų. 

•	 Bet kuris iš grupės narių gali atsisakyti dalyvauti pokalbyje. Aiškiai ir pabrėž-
damas kiekvienam nenorinčiam kalbėti reikia leisti paprasčiausiai pasakyti 
„praleidžiu“. Tai labai svarbu, jei nenorima pažeisti savanoriškumo principo.

Ratas – labai tinkamas būdas pradėti ir baigti grupės susitikimą (PSO, 1998, 
p.39). 

Sunkumų sprendimas. Sveikatos ugdytojus dažnai gąsdina darbas grupėmis ir jie 
mano, jog nesugebės susidoroti su problemomis. Norint imtis šios veiklos, būtina 
suprasti ir įvardyti abejones ir sukurti iškilusios problemos įveikimo strategiją. Že-
miau pateikiamos strategijos, kaip įveikti tam tikras būdingas abejones. 

Tyla – kartais gali būti naudinga, tai gali būti laikas, kai grupės nariai galvoja. 
Grupės nariams, skirtingai nei sveikatos ugdytojui, tyla dažnai neatrodo grėsmingai. 
Vis dėlto sveikatos ugdytojui gali būti naudinga (PSO, 1998, p.41):

•	 dirbti grupėje su partneriu, kad galėtų padėti vienas kitam, jei atsiranda sun-
kumų ar jei užsikertama;

•	 pasirengti kruopščiai, suplanuoti veiklą ir klausimus.
•	 parašyti planą ir klausimus ir nebijoti stovint prieš grupę, į juos pasižiūrėti.
•	 turėti parengus papildomų užduočių tam atvejui, jei tai, kas buvo suplanuota, 

pasirodys neveiksminga.
Netikėtumai – tai gali būti tuomet, kai nerandama, kur atvykti ar pavėluojama, 

kai paaiškėja, kad atvyko labai mažai ar labai daug dalyvių. Nėra numatytos strate-
gijos, kaip įveikti tai, ko nebuvo tikėtasi, tačiau bus lengviau, jei pripažinsite, kas 
įvyko, ir tai aptarsite su grupe. Jei įmanoma pasakyti, kaip tą „nelaimę“ ketinama 
spręsti, pvz., „Kitam susitikimui pabandysiu gauti didesnį kambarį...“, „Kitą kartą 
planuoju pradėti užsiėmimą dešimčia minučių vėliau...“). Dalijimasis problema ir 
bendradarbiavimo užsitikrinimas gali duoti naudos skatinant abipusę paramą; jei 
nesidalijama mintimis, grupė būna pikta (PSO,1998, p.42).

Dėmesio blaškymas – tai gali būti triukšmas lauke (kelio darbai, mašinų ūži-
mas), triukšmas kambaryje (vaiko verksmas, kosėjimas), patys dalyviai (kai supyks-
ta ar nusivilia), vėluojantys, anksčiau išeinantys dalyviai. Galima reaguoti įvairiai 
(PSO, 1998, p.42):

•	 Ignoruoti. Retai tai yra geras pasirinkimas, kadangi žmonėms yra įdomu, ar 
jūs rengiatės ką nors daryti, ir tai taip pat yra dėmesio blaškymas;

•	 Suprasti ir priimti (kai negalite nieko pakeisti): „Aš žinau, kad triukšmas truk-
do, bet mes nieko negalime padaryti. Taigi, mano manymu, turime su tuo 
susitaikyti.“
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•	 Ką nors padaryti (gerai, kai pati grupė dalyvauja nutardama, ką daryti), pvz., 
„Ar jūs nemanote, kad galėtumėte paeiliui prižiūrėti vaikus kitame kambary-
je?“ ir pan.

Jei kažkas rodo savo emocijas, svarbu, kad parodytume, kad galima jas rodyti, 
sudarykime galimybę pakalbėti apie tai arba skirti šiek tiek laiko ir išeiti kartu su 
dalyviu. Negalima spausti žmogaus – jam arba jai reikia padėti daryti tai, ką jis arba 
ji nori, nesvarbu, ar jis kalba, tyli, lieka, išeina ar nori pabūti vienas. Emocijų de-
monstravimo ignoravimas gali sukelti įtampą ir sumaištį. 

Sunkus elgesys. Yra dvi sunkaus elgesio kategorijos: nedalyvavimas ir per ak-
tyvus dalyvavimas. Pastarasis turi įvairių formų: visažiniai, nuolat įsiterpia su savo 
„atsakymais“; žmonės, pasakojantys ilgas istorijas, žmonės, kurie neleidžia kalbėti 
kitiems, nesilaiko temos, visada prieštarauja, ir žmonės, kurie nuolat juokauja. Ban-
dant spręsti šiuos sunkumus reikėtų pamėginti suprasti, kodėl žmonės taip elgiasi. 
Nereikėtų pamiršti, kad žmonių elgesys dažnai ima keistis, kai pradeda pažinti kitus 
ir geriau jaustis grupėje. Dar galima pamėginti dirbti poromis arba nedidelėmis gru-
pėmis, tai gali padėti tyliems grupės nariams išsijudinti, o nuolatiniam kalbėtojui 
– šiek tiek patylėti. Pagaliau gali prireikti su sunkiu žmogumi pasikalbėti asmeniškai 
(PSO, 1998, p.43).

Grupė formuojasi laikui bėgant. Įvairūs teoretikai grupės formavimosi fazes 
įvardija skirtingai. Tai pagrįsta jų konceptualia orientacija. Bendrieji grupės forma-
vimosi etapai yra pradžia, darbas ir pabaiga. Išskiriamos keturios pagrindinės grupės 
gyvavimo stadijos: formavimasis, plėtra ir veržimasis, norminimas ir atlikimas, ge-
dėjimas ir pabaiga. Formavimosi stadijos metu grupės nariai stengiasi nustatyti savo 
vietą grupėje, išsiaiškinti grupės veiklos metodus ir taisykles. Pagrindinė mokytojo 
užduotis šioje formavimosi stadijoje – leisti grupės nariams pažinti vieniems kitus. 
Plėtros ir veržimosi stadijos metu kyla konfliktai, grupės nariai priešinasi skirtin-
goms nuomonėms, grupės įtakai ir tikslo siekimui. Mokytojas šioje stadijoje turi 
padėti grupės nariams suprasti, kad grupėje gali būti ir skirtingų nuomonių. Šioje 
stadijoje išryškėja ir lyderio vaidmuo. Lyderio pakeisti negalima, todėl mokytojui 
reikia ieškoti ir rasti priėjimą prie grupės lyderio. Norminimo ir atlikimo stadijos 
metu grupė susitelkia ir įsipareigoja dirbti kartu, ieško naujų metodų ir atitinkamo 
elgesio normų. Šioje stadijoje konfliktai išsprendžiami, visi grupės nariai palaiko vie-
nas kitą ir siekia vienas kitam padėti. Mokytojo užduotis – suprasti grupės normas 
ir prisitaikyti prie jų. Gedėjimo ir pabaigos stadijos metu mokytojas gali paskatinti 
bendradarbiauti grupę toliau. Grupės lyderiui yra svarbu žinoti ir suprasti šį vaidme-
nį bei jo poveikį optimaliai grupės veiklai. 

Vienas iš sveikatos ugdytojui siūlomų netradicinių (šiuolaikinių) sveikatos mo-
kymo metodų yra kampanija. Kampanija – tai įvairių metodų panaudojimas tam ti-
kroje bendruomenėje siekiant suteikti informaciją pagal numatytą tikslą (programą, 
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projektą ir pan.). Kampanijos tikslas – priversti žmones pakeisti gyvenimo būdą ir 
imti gyventi sveikiau. Kampanijoms būdinga, kad jų metu galima greitai išplatinti 
informaciją daugeliui žmonių. Taip perduodama informacija būna trumpa, aptaria-
mi atskiro reiškinio ar temos aspektai, bet neapimama sudėtinga visuma, problemos.

Kaip sveikatos ugdytojui pasirinkti tinkamą mokymo metodą? Visais laikais 
pagrindinis mokymo metodo parinkimo kriterijus buvo klausimas: Ar metodas pa-
dės ugdytiniui išmokti tai, ką jis turi ir gali išmokti mokymo metu? 

Gausėjant informacijos srautui ir plečiantis sveikatos informacijos šaltinių įvai-
rovei, mažėja sveikatos mokytojo, kaip žinių perteikėjo, svarba (Šveikauskas, 2008). 
Sprendžiant bendruomenės sveikatos problemas, sveikatos ugdytojas turi plačiai tai-
kyti aktyvius sveikatos ugdymo metodus. Vienas iš jų – projektų metodas. Projektas 
– ilgalaikis, sistemingas ir suplanuotas bandymas, pasižymintis vertinimu. Tai – pla-
nuojamas ir vertinamas darbas; tai – pastangų sistema, darbo forma, kurią lemia 
kilusios problemos ir jų prigimtis. Projektas kuriamas, susidūrus su įvairiu reiškiniu, 
kuris reikalauja įsikišti ir padėti įgyti daugiau patirties ir pasiekti naudingų rezultatų. 
Projekto dalyviams tenka prisiimti pedagogo ir vadovo atsakomybę. Ugdytojas čia 
tėra įkvėpėjas, iniciatorius, konsultantas ir veiklos partneris. Dalyvaujantys projekte 
žmonės bendradarbiauja su projekto vadovais beveik kaip lygiaverčiai partneriai, nes 
šie neprisiima autoriteto vaidmens. Projektiniame darbe mokomasi drauge bendro-
je veikloje. Pedagogikoje projektinis darbas traktuojamas kaip į procesą, į aktyvią 
veiklą orientuota, visuomeninė ir kolegiali grupės darbo, mokymosi, studijų forma 
(Šveikauskas, 2008, cit. Tamošiūnas, 1999). 

Projektas yra kryptinga veikla. Todėl turi būti numatyta:
•	 būsimoji veikla po projekto baigimo, kuri turi galutinai realizuoti projekto 

tikslus ir uždavinius ir palaikyti planuotą optimalią situaciją;
•	 būsimieji galutiniai rezultatai;
•	 būsimosios pasekmės, kurias gali sukelti projekto realizavimas ir jo naujų 

komponentų veikla (Šveikauskas, 2008, p.312). 
Svarbiausi projektų metodo principai, kurie iš esmės atskiria šį metodą nuo 

kitų metodų, yra šie (Šveikauskas, 2008, cit. Teresevičienė, Oldroyd, Gedvilienė, 
2004): 1) skirtas problemai; 2) vadovauja ir vykdo patys ugdytiniai; 3) paskelbiami 
rezultatai viešai (11 lentelė). 
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11 lentelė. Projektų metodo principai  
Principai Principų apibūdinimas

Orientuotas į problemą 

Projektinio darbo išeities taškas – problema. 
Svarbiausia vieta čia tenka konkrečioms 
problemoms, tik paskui pasitelkiamos teorinės 
žinios, kurios galėtų padėti tą problemą 
spręsti. Teorinių žinių, informacijos ieškoma 
tuomet, kai kyla poreikis išsiaiškinti kokį 
klausimą ar problemą, būtent tuo metu 
sprendžiamą ar aktualią. Norint išspręsti 
problemą, būtina pabūti tose sąlygose, kuriose 
ta problema iškilo. Tokiu atveju projekto 
dalyvis realiai pamatys visumą, įgis gebėjimą 
pažinti ir pajausti aplinką, o prireikus pa-
sirinkti tinkamus veiksmus. Projekto darbe 
susidūrus su įvairiomis problemomis, sunku-
mais, užduotimis, integruojant įvairias žinias, 
mokomasi juos spręsti, savarankiškai mąstyti, 
analizuoti

Vadovaujamas ir vykdomas 
pačių besimokančiųjų 

Vadovaujantį vaidmenį atlieka besimokantieji. 
Visi sprendimai turi būti priimami drauge. 
Projektinis darbas skatina besimokančiųjų 
iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą visose 
mokymo ir mokymosi etapuose, savarankiškai 
įgyjant žinių, įvaldant reikiamus mokėjimus ir 
įgūdžius, tyrinėjant, savarankiškai „atrandant“ 
mokslo ir gyvenimo tiesas

Rezultatai skelbiami viešai

Dažniausiai tai daroma pateikiant savo darbą 
kitoms grupėms, pasikviečiant suinteresuo-
tus asmenis, rengiant parodas – pristatymus, 
rengiant straipsnius spaudai 

Šaltinis: V.Šveikauskas . Sveikatos edukologija. KMU, 2008; cit. M. Teresevičienė, D. 
Oldroyd, G. Gedvilienė. Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. 
VDU, 2004, p.103–104.



61

Projektas dalijamas į etapus ir įgyvendinamas etapais. Skiriami pagrindiniai 
projekto etapai: 1) projekto planavimas, 2) įgyvendinimas, 3) atsiskaitymas. Tačiau 
pažymima, jog projektas privalo turėti šias pagrindines dalis: 1) projekto pagrindi-
mas, 2) tikslai ir uždaviniai, 3) įgyvendinimas, 4) stebėjimas ir valdymas, 5) vertini-
mas (Šveikauskas, 2008, cit. Misevičienė, Milašauskienė, 2002, p.49–51). Rengiant 
konkretų sveikatos ugdymo projektą galima pasinaudoti 12 lentelėje pateiktais pa-
aiškinimais.

12 lentelė. Projektų metodo principai

Etapai Žingsniai Veiklos esmė

Projekto pla-
navimas 

Projekto pagrin-
dimas 

Apibrėžiama sveikatos problema, kurią 
norima spręsti įgyvendinant projektą. 
Nurodoma, kokių trūksta žinių bei 
poveikio priemonių ir kaip šią spragą 
užpildys rengiamas projektas. Trumpai 
aprašoma veikla, kuri jau vyko arba vyk-
sta sprendžiant šią problemą. Pateikiama 
santrauka apie tai, kas jau pasiekta bei 
paskatą imtis šio projekto. Projektas 
susiejamas su veikla, kurią planuoja kitos 
bendradarbiaujančios organizacijos

Tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindinis projekto tikslas ir uždaviniai 
atspindi projekto įgyvendinimo siekius, 
todėl tikslas ir uždaviniai turi būti 
aprašyti aiškiai ir trumpai. Uždavinius 
reikia suformuluoti taip, kad būtų galima 
pasiekti pagrindinį tikslą 

Veikla bei 
metodai 

Išsamiai aprašoma veikla ir metodai, ku-
rie bus naudojami, norint pasiekti tikslą 
bei įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Įgyvendinimas 

Planas ir pagrin-
diniai darbo 
etapai 

Aiškiai nurodomas projekto 
įgyvendinimo planas ir pagrindiniai 
etapai. Plane aprašomos pagrindinės 
veiklos kryptys ir nurodoma, kas 
konkrečiai ir už kokią veiklos sritį atsak-
ingas 

Stebėjimas ir 
valdymas 

Laiku ir sistemingai kaupiant informaciją 
apie atliktus darbus, sąnaudas ir kitus 
projekto eigai svarbius dalykus, galima 
stebėti, ar projektas įgyvendinamas pagal 
planą. Stebėjimas yra projekto valdymo 
informacinės sistemos sudedamoji dalis 

Atsiskaitymas 

Projekto eigos 
vertinimas 

Sistemingai ir objektyviai nustatoma, 
kokie projekto tikslai ir uždaviniai 
jau pasiekti, analizuojamos priežastys, 
jei planuotas ir realus projekto 
įgyvendinimas skiriasi 

Rezultato ver-
tinimas 

Pagal kokybinius ir kiekybinius kriteri-
jus (naudojant klausimynus, išsamius 
nepriklausomų ekspertų vertinimus) 
vertinamas projektas: kas buvo planuota 
ir kas padaryta, kokie gauti rezultatai 

Refleksija 

Apibendrinama gauta nauda, įgytos 
žinios, nusprendžiama, ko išmokta iš šio 
projekto, ką galima taikyti kito projekto 
darbe

Šaltinis: V. Šveikauskas. Sveikatos edukologija. KMU, 2008, p.316.
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Tinkamo mokymo (–si) metodo parinkimo kriterijai. Taikant mokymo (–si) me-
todus atsižvelgiama į daugelį veiksnių:

•	 metodo paskirtį
•	 tikslinę grupę 
•	 mokymo ir mokymosi tikslus 
•	 mokymo eigą
•	 mokymo strategiją 
•	 grupės dydį 
•	 mokymo trukmę. 

Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip, remiantis sveikatos ugdymo tikslais, pa-
sirenkamas tinkamas mokymo metodas (13 lentelė). Pateiktas pavyzdys pritaikytas 
sveikatos ugdymui apie sveiką mitybą (14 lentelė). 

13 lentelė. Mokymo metodo pasirinkimas pagal sveikatos ugdymo tikslus 

Tikslai Metodai

Sveikatos samprata (sąmoningumas, 
motyvacija)

Pokalbiai, darbas su grupėmis, 
stendai ir parodos, informaciniai 
leidiniai, kampanijos 

Žinios 
Paskaitos, pokalbiai, stendai ir 
parodos, informacinė literatūra ir 
leidiniai, kampanijos

Problemų iškėlimas, vertybių ir nuostatų 
keitimas, sprendimų priėmimas Darbas su grupėmis 

Elgesio pakeitimas ir socialinis pokytis 

Visų minėtų metodų naudojimas, 
grupių sudarymas ir kolektyvinis 
poveikis per žiniasklaidą, politikų 
įtraukimas į sveikatos stiprinimo 
veiklą

Šaltinis. Slauga pirminėje sveikatos priežiūroje. Vilnius: Charibdė, 1998, p.35.
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14 lentelė. Mokymo metodo pasirinkimas ugdant sveiką mitybą 
Tikslai Metodai 

Sveikos mitybos samprata
Straipsniai vietinėje spaudoje, PSP centruose, 
stendai, kaip mesti svorį, svarstyklės ir ūgio – 
svorio lentelės, lapeliai, plakatai

Žinios apie sveiką mitybą 
Sveikos mitybos pamokos mokyklose, paskaitos, 
grupinis pacientų mokymas PSP centruose, po-
kalbiai įvairiose bendruomenės grupėse 

Problemų iškėlimas, 
požiūrio keitimas, spren-
dimo priėmimas 

Darbas grupėmis su nėščiosiomis ir žindyvėmis, 
vyresnio amžiaus žmonėmis, individualūs po-
kalbiai su asmenimis, turinčiais per didelį svorį, 
aiškinimas, kodėl reikia mažiau vartoti druskos, 
kaloringo maisto ir daugiau valgyti daržovių

Elgesio keitimas 

Lieknėjimo grupės, individualios programos 
asmenims, norintiems keisti gyvenimo būdą, ku-
linarijos kursai sveikų patiekalų gamybai, sveiko 
maisto meniu

Socialinis pokytis sveikai 
bendruomenės mitybai 

Paskaitos tėvams ir pedagogams ikimokyklinėse 
ir bendrojo lavinimo mokyklose, propaguo-
jant sveiką mitybą. Skatinti, kad parduotuvėse 
atsirastų sveiko maisto, kurį sudaro didesnė 
vaisių ir daržovių įvairovė, skatinti rupios duonos 
gamybą

Šaltinis. Slauga pirminėje sveikatos priežiūroje. Vilnius: Charibdė, 1998, p.35.

Kontroliniai klausimai
•	 Apibūdinkite ugdymo formos ir mokymo metodo sąvokas.
•	 Kokias žinote mokomųjų priemonių, naudojamų mokymo procese, grupes?
•	 Kaip klasifikuojami mokymo metodai?
•	 Kokie yra mokymo metodų privalumai ir trūkumai. Išskirkite juos. 
•	 Kokie yra darbo grupėse privalumai?
•	 Kokių sunkumų gali kilti dirbant su grupe?
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Pratimas
Pabaikite žemiau pateikiamą vertinimo skalę – koks grupės narys aš esu?

Įvertinkite save pagal 5 balų skalę, kur „1“ reiškia „beveik niekada nebuvau 
atsidavęs grupės narys“, o „5“ – „beveik visada esu atsidavęs grupės narys“.

•	 Esu aktyvus grupės narys ir daug prisidedu prie grupės darbo.
•	 Turiu asmeninių interesų, apie kuriuos norėčiau daugiau sužinoti, dirbdamas 

grupėje.
•	 Aš atidžiai klausau kitų ir jiems atsakau.
•	 Aš dalinuosi savo pastebėjimais apie kitus asmenis, pasakydamas jiems savo 

nuomonę apie jų elgesį ir įtaką man.
•	 Aš išreiškiu prieštaringą nuomonę atsargiai, tačiau darau tai tiesiogiai.
•	 Aš dažnai atsakau į kitų išsakytas mintis ir priimu jų atsaką.
•	 Esu linkęs suformuluoti aiškius tikslus ir sprendimus.
•	 Esu pasiruošęs atvirai išreikšti savo jausmus ir reakciją į tai, kas vyksta grupėje.
•	 Esu teigiamas pavyzdys kitiems grupėje.
•	 Aktyviai žingsnis po žingsnio kuriu pasitikėjimo atmosferą grupėje.
•	 Parodau, kad esu pasirengęs keisti savo veiklą ir panaudoju savo patirtį, gautą 

dirbant grupėje. 
•	 Ruošiu save darbui grupėje, apmąstydamas tai, ką norėčiau gauti užsiėmimų 

metu.
•	 Esu pasirengęs įsitraukti į žaidimą.
•	 Aš sugebu paremti kitus grupės narius, kai jiems reikalinga pagalba. 

Apibendrinkite rezultatus ir sąžiningai užrašykite tris sritis, kur jums reikėtų 
pasitempti, pavyzdžiui: „Galėčiau geriau išklausyti kitų nuomonę bei požiūrį“ (PSO, 
1998, p.43–44).



66

Pratimas
Pagal ankstesniame skyriuje pateiktas situacijas toliau planuokite sveikatos mo-

kymą. 

1 situacija: septyniolikmetis Mykolas Rudonis serga astma. Neseniai jis pradėjo 
draugauti su pirmąja mergina. Jis gerai nežino, kaip turėtų pasikeisti jo gyvenimas. 
Kai Mykolas išeina į lauką kartu su savo mergina ir įsitraukia į energijos reikalaujan-
čią veiklą, jis profilaktiškai turi vartoti inhaliuojamuosius vaistus. Jis taip pat turėtų 
juos vartoti, kai ima dūsti, tačiau jis nedrįsta naudotis inhaliatoriumi žmonėms ma-
tant. Mykolui atrodo, kad jeigu žmonės pamatys jį naudojantis inhaliatoriumi, jie 
supras, kad jis serga arba skiriasi nuo kitų žmonių.

Vaikino sveikatos būklė prastėja, nes jis nesigydo. Mykolas kreipėsi į jus pagal-
bos, kai jį ištiko smarkus astmos priepuolis. Paūmėjimo simptomai numalšinami, ir 
jūs pradedate planuoti mokymą tam tikram laikotarpiui. 

2 situacija: pirminiame sveikatos priežiūros centre sudaryta grupė pacientų, 
kurie kreipėsi į bendrosios praktikos gydytoją dėl padidėjusio kraujospūdžio. Atlikus 
tyrimus, jiems nustatyta ir padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje bei dia-
gnozuota arterinė hipertenzija. Visi pacientai turėjo antsvorio, gausiai rūkė.

Sudarykite sveikatos mokymo veiklos išsamų planą pagal kiekvieną iš šių situ-
acijų:

•	 nustatykite ir suformuluokite problemą;
•	 pažymėkite pacientų poreikius;
•	 iškelkite mokymo tikslą ir suformuluokite uždavinius: siekiant suteikti žinių; 

siekiant pakeisti požiūrį, vertybes; siekiant išugdyti įgūdžius konkrečios situ-
acijos metu.

•	 nurodykite mokymo turinį, tiksliai apibrėžkite mokymo trukmę ir vietą;
•	 parinkite mokymo metodus, mokymo organizavimo formas;
•	 numatykite mokymui reikalingas priemones ir išteklius;
•	 apibūdinkite, kaip įvertinsite, ar mokymas buvo sėkmingas.
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2.5. Bendroji slaugytojo kaip sveikatos ugdytojo 
charakteristika

Šiame skyriuje siekiama:
•	 išskirti esminius ugdytojo veiklos ruožus;
•	 nusakyti sėkmingai ugdytojo veiklai svarbias asmenines savybes;
•	 išskirti ugdytojui keliamus reikalavimus;
•	 charakterizuoti slaugytojo kaip sveikatos ugdytojo veiklai svarbias asmenines 

savybės ir gebėjimus.

Ugdymas, apibrėžiamas kaip ugdytojo (–ų) ir ugdytinio (–ių) pedagoginė, tu-
rinti tikslą, sąveika. Kiekvienas individas tuo pačiu metu gali būti ir ugdytinis, ir 
ugdytojas. Kiekvienas žmogus per savo gyvenimą atlieka pedagogo vaidmenį: moko 
ir auklėja savo vaikus, šeimos narius, bendradarbius (Šveikauskas, 2008). 

Ugdytojai esti prigimtiniai ir priskirtiniai. Prigimtiniai ugdytojai – tėvai. Iš jų 
vaikas paveldi fizinių, psichinių ypatumų pradmenis. Bendraudamas su gimdytojais, 
jis įgyja socialinės sąmonės ir elgsenos pagrindus. Priskirtiniai ugdytojai – įvairių ug-
dymo institucijų darbuotojai. Specialiai parengti profesionalūs ugdymo specialistai, 
dirbantys bendruomenėje ir ugdymo institucijose, vadinami pedagogais specialis-
tais. Jiems būdingos prigimtinės (meilė vaikams ir pakantumas) ir įgyjamos savybės 
(bendrosios žmogaus ir profesinės savybės). Svarbiausios prigimtinės savybės: meilė 
ir pakanta savo ugdytiniams. Tarp prigimtinių savybių, kurios lemia bendravimą su 
ugdytiniais, paminėtinos ir vyraujančios temperamento ypatybės, pvz., melancholi-
kui ar flegmatikui pradėti bendrauti yra daug sunkiau. Įgyjamos savybės ugdytojo 
savastimi tampa išsimokslinimo, išsiauklėjimo ir patyrimo dėka. Įgyjamos savybės 
skirstomos į bendrąsias žmogaus savybes, profesines savybes, dorovingumo, dva-
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singumo, intelektualumo, teisingumo, tolerancijos, pasirengimo padėti, tvirtumo 
asmenines savybes.

Ugdytojo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant (Jakavičius, 1998) galima išskirti 
tris ugdytojo veiklos ruožus:

•	 konstruktyvinė veikla;
•	 organizacinė veikla;
•	 komunikatyvinė veikla;

Konstruktyvinė veikla – tai ugdymo planų (tolimųjų ir artimųjų) sudarymas. 
Tolimieji planai (perspektyviniai) – ugdytojo įsivaizdavimas, ko žmogus turėtų iš-
mokti, kaip turėtų pasikeisti jo požiūris, pavyzdžiui, per tris mėnesius ar metus. 
Artimieji planai – tai tolimųjų planų konkretizavimas: ko ir kaip mokysiu, rytoj, 
poryt, kur link kreipsiu grupę, kiekvieną ugdytinį. Konstruktyviai veiklai būtinos 
įvairios žinios.

Slaugytojui realizuojant ugdomąją veiklą privalomos profesinės žinios sveikos 
gyvensenos ir lėtinių ligų profilaktikos ir pagrindinių rizikos veiksnių kontrolės klau-
simais, sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos, mokymo, bendravimo ir bendra-
darbiavimo įtakos slaugos kokybei bei kt. klausimais. Dirbant profilaktinį ir šviečia-
mąjį darbą, reikalingas bendras supratimas apie svarbiausius ligų predisponuojančius 
veiksnius, ligų atsiradimo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, būtina turėti žinių apie 
sveikatą žalojančius veiksnius (Kalibatienė, 2004). Tokiam darbui slaugytojui reikia 
socialinės psichologijos, sociologijos, pedagogikos, psichologijos, filosofijos, etikos, 
organizavimo ir vadybos teorijų bei kitų žinių. Sėkmingai edukacinei veiklai vykdyti 
be specialiųjų profesinių žinių ypač svarbu edukologijos žinios. Slaugytojui svarbu 
žinoti ir įvairius mokymo (–si) metodus, žinoti mokymo teorijas bei gebėti jomis 
remtis mokymo (–si) procese (Sajienė, 2003). Edukacinėms funkcijoms atlikti svar-
bu suvokti ir savo ugdymo veiklos prasmę; suprasti ugdymo reiškinį ir jį lemiančius 
veiksnius; būti susipažinus su mokomosios veiklos metodika, žinoti ugdymo tikslą, 
ugdymo vertybes bei tuo grįsti savo ugdomąją veiklą (Jakavičius, 1998). 

Slaugytojo edukacinei veiklai vykdyti be specialiųjų profesinių žinių svarbu 
suvokti mokymo proceso struktūrinius komponentus, žinoti informacijos teiki-
mo ir jos įsisavinimo technologijas, žinoti mokymo ir ugdymo metodus, taikomus 
įvairioms žmonių grupėms (studentams, pacientams, jų artimiesiems, visuomenei), 
žinoti mokymąsi sąlygojančius veiksnius, būti susipažinus su psichologiniais žmo-
gaus veiklos ypatumais, pedagogine ir bendravimo psichologija, išmanyti mokymo 
metodiką. 

Organizacinė veikla – tai užsiėmimų, renginių, grupės gyvenimo organizavi-
mas. Gana dažnai tenka planus pakeisti, atsižvelgus į esamą situaciją. Organizacinės 
veiklos sėkmė priklauso nuo ugdytojo ir ugdytinių bendravimo, nuo greitos ugdyto-
jo orientacijos (kada reikia keisti tai, kas suplanuota).
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Komunikatyvinė (bendravimo) veikla – tai organizacinės veiklos šerdis. Tik 
bendraujant su ugdytiniais galima įgyvendinti tai, kas konstruktyvinės veiklos buvo 
suplanuota. Bendravimo meno pagrindas – pedagoginis taktas. Taktas – saiko jaus-
mas, gebėjimas kiekvienu konkrečiu atveju greitai ir tiksliai nustatyti santykių būdą 
ir jį tinkamai pritaikyti reikiamu momentu. Pedagoginis taktas – didelė ugdytojo 
vertybė, įgalinanti jį kurti palankius santykius su ugdytiniais ir kolegomis, ieškoti 
lengvesnių būdų tikslui pasiekti. Įtaigumas – tai menas sukelti intuityvius išgyve-
nimus, norą keistis. Įtaigumas – savybių kompleksas, turintis įtaką, poveikio jėgą 
ugdytiniams.

Jovaiša (2001) pažymi, jog bendravimo gebėjimai ugdytojo veikloje įgalina 
lengvai užmegzti tarpasmeninius santykius, sėkmingai plėtoti dialogą, sukurti pasi-
tikėjimo santykius. Laužackas ir kt. (2005) pažymi, jog konsultuojant labai svarbu 
ne tik profesinės žinios ir gebėjimai, tačiau bendravimo ir pokalbio organizavimo 
įgūdžiai, kurie padeda pateikti konsultuojamajam svarbią informaciją ir suprasti jam 
reikšmingus dalykus, taip pat užtikrina saugią ir palaikančią aplinką dialogo metu. 
Individualus konsultavimo etapas (Laužackas ir kt., 2005; cit. Sandler, 1998), sąlygi-
nai skiriamas į keturis žingsnius: įžangos, poreikio ar problemos identifikavimo, pro-
blemos ar poreikio tyrinėjimo, sprendimo priėmimo. Todėl slaugytojui labai svarbu 
įgyti žiūrėjimo, klausymo, klausinėjimo, kalbėjimo gebėjimus, įgalinančius tinkamai 
bendrauti. Taigi šiai funkcijai realizuoti reikia pozityvaus bendravimo įgūdžių (kei-
čiantis informacija, ją kontroliuojant ir vertinant), gebėjimo atrinkti ir nuosekliai 
išdėstyti reikalingą informaciją, lanksčiau prisitaikyti prie konsultuojamojo mąsty-
mo ypatumų, lemiančių informacijos įsisavinimą ir supratimą, aktyvaus klausymosi, 
poreikio ar paramos identifikavimo, sprendimo priėmimo ir kt. gebėjimų. Be to 
konsultavimo sėkmė siejama ir su gebėjimu planingai organizuoti veiklą. 

Ugdytojas pedagoginio bendravimo metu įgyvendina (tiesiogiai ar netiesiogiai) 
savo socialinius vaidmenis ir vadovavimo mokymui pareigas. Nuo to, kokie yra šio 
bendravimo ir vadovavimo stiliaus ypatumai, labai priklauso mokymo veiksmingu-
mas. Išskiriami vadovavimo stiliai:

•	 autokratinis vadovavimo stilius;
•	 demokratinis vadovavimo stilius;
•	 liberalus vadovavimo stilius. 

Autokratas savo nuomonę kelia aukščiau už kitų, sprendimus priima vadovau-
damasis savo nuomone. Demokratas tariasi su grupės nariais, siūlo, stengiasi argu-
mentuotai pagrįsti savo nuomonę. Šio tipo mokymo vadovas nenurodinėja, siūlo, 
savo nuomonę ne primeta, bet stengiasi jos teisingumą argumentuotai įrodyti. Libe-
ralas nuolaidžiauja, nedrįsta pasakyti savo nuomonės. Grupės nariai jo nepripažįsta 
lyderiu, nors dažniausiai myli. 
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Rekomendacijos, kurių turėtų laikytis vadovas: 
•	 nuoširdžiai domėtis žmonėmis;
•	 dažniau šypsotis;
•	 įsiminti žmogaus vardą ir jį lengvai ištarti;
•	 pokalbį pradėti tokia tema, kuri domina pašnekovą;
•	 leisti pajusti žmogui jo pranašumą;
•	 išvengti ginčų;
•	 į reikalą žiūrėti grupės narių akimis;
•	 pritarti kito žmogaus idėjoms ir norams.

(Šveikauskas, 2008; cit. Karnegis,1991).
Realizuojant konstruktyvinę, organizacinę ir komunikatyvinę ugdomąją veiklą, 

ugdytojui svarbūs gebėjimai įgalinantys lengvai, greitai ir gerai atlikti ugdomąją vei-
klą. Jų yra daug ir įvairių, tačiau išskirtini tokie, kurie susiję su pedagogine veikla ir 
leidžia ją sėkmingai vykdyti, t. y.: pastabumas, komunikatyvumas, organizuotumas, 
kūrybiniai, intelektiniai, išraiškos (ekspresyvumo) gebėjimai (Jovaiša, 2001).

Pastabumas (diagnostiniai gebėjimai) – savybė, kuria lengvai įžvelgiama dalyko 
ar situacijos esmė, svarbiausi ugdytinių asmenybės bruožai.

Komunikatyvumas – gebėjimas, įgalinantis lengvai užmegzti tarpasmeninius 
santykius, sėkmingai plėtoti dialogą, sukurti pasitikėjimo santykius. Galima tvir-
tinti, kad be tinkamos komunikacijos neįmanomas pedagoginis darbas apskritai. 
Komunikacija yra žodinė ir nežodinė. Nežodinė komunikacija reiškiasi žvilgsnio, 
mimikos, gestų išraiškingumu. Manoma, kad 86 proc. atvejų komunikuojama ne 
žodžiais, todėl labai svarbu įgyti žiūrėjimo, aktyvaus klausymo, klausinėjimo, kal-
bėjimo gebėjimus, įgalinančius tinkamai bendrauti. Nuo to, kaip palaikomas akių 
kontaktas, kaip išklausoma, suprantama ir refleksuojama kito nuomonė, kaip į visa 
tai reaguojama, kaip konfrontuojami ir sprendžiami konfliktai, priklauso komuni-
kacijos sėkmė. 

Organizuotumas – tokia savybė, kuri įgalina ugdytoją tinkamai planuoti laiką, 
tvarkyti priemones, atitinkamai vadovauti. Pedagoginio darbo sėkmė neįmanoma 
be organizuotumo.

Kūrybiniai gebėjimai – naujumo, originalumo šaltinis. Kūrybingumas sudaro 
sąlygas originaliau, tikslingiau organizuoti mokomąjį procesą.

Intelektiniai gebėjimai – pasireiškia kasdieniniame darbe įsimenant vis nau-
jus savo srities mokslinius laimėjimus. Lengvas naujų dalykų supratimas, ilgalaikis 
įsiminimas ir pasirengimas įgytą naują medžiagą atgaminti reikiamu momentu – 
svarbūs gebėjimai.

Išraiškos (ekspresyvumo) gebėjimu pasižymintis pedagogas ne tik moka logiš-
kai perteikti dėstomąjį dalyką, bet ir geba akcentuoti, kas svarbiausia, emociškai 
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išgyventi vertybes, įtikinti, paveikti kitus žmones. Tai gali daryti emociškai brandus 
asmuo, gebantis naudotis iškalbos, vaidybos meno priemonėmis. 

Sėkmingai edukacinei veiklai realizuoti būtina įgyti daugelį mokėjimų: mokė-
ti analizuoti ugdomąjį: apibūdinti jo fizinį, psichinį išsivystymą ar būklę, socialinį 
veidą, jausti ugdomųjų būsenas; mokėti nustatyti savo ir kitų ugdymo klaidas ir jų 
priežastis; mokėti planuoti ugdomąją veiklą: numatyti ugdymo uždavinius bei jiems 
įgyvendinti reikalingas priemones; mokėti parinkti tinkamiausius mokymo ir mo-
kymosi metodus ir sugebėti juos kūrybiškai taikyti; mokėti savo elgseną derinti prie 
ugdomųjų; įvaldyti techniką: išmokti pedagoginio takto, sugebėti vertinti ugdytinių 
nuotaikas ir nukreipti jas norima linkme, greitai orientuotis konfliktinėse situacijose 
ir rasti išeitį, raiškiai ir emocingai kalbėti (Jakavičius, 1998).

Pereinant į veiklos sritį ir įtakojant asmeninėms nuostatoms bei patyrimui, ge-
bėjimai išsivysto į tam tikrą kompetenciją (Laužackas ir kt., 2005). Todėl asmenybės 
charakteristikos slaugos procese vaidina labai svarbų vaidmenį. Pastaruoju metu ak-
tualizuojami gebėjimo prisiimti atsakomybę, savarankiškumo, domėjimosi, kritiško 
mąstymo, žmogiškumo idealai. Šiuolaikinė slaugos praktika keičia savo biomedici-
nos orientaciją į holistinį požiūrį, apimantį fizinį, socialinį, psichologinį, etinį, este-
tinį, kultūrinį ir kt. aspektus. Šiuolaikiniame pasaulyje iš slaugytojo reikalaujama ne 
nuolankumo, o, remiantis probleminiu ir analitiniu mąstymu, gebėjimo savarankiš-
kai priimti sprendimus, įsijausti į paciento emocinę būseną, suprasti jo problemas 
ir užmegzti grįžtamąjį ryšį. Sajienė (2003, 2001), Vesterdal (1998) taipogi išskiria 
slaugytojui būtinas savybes: savarankiškumą – gebėjimą drauge su kitais valdyti save 
ir aplinkybes; atsakomybę, kuri reiškia, jog žinojimas sąlygoja, kad reikia prisiimti 
atsakomybę; brandumą – gebėjimą suprasti aplinką ir save pagal savo paties verty-
bių, vertinimo sistemą ir kūrybiškumą. Konsultavimo funkcijos sėkmė taipogi sie-
jama su konsultuojamojo atsakomybe bei savarankiškumu (Laužackas ir kt., 2005).

Ugdytojams keliama daug įvairių reikalavimų: būti turiningu, empatišku žmo-
gumi, būti asmeniniu pavyzdžiu ugdytiniams, jausti atsakomybę už ugdomąją veiklą 
(Jovaiša, 2001).

Turiningu žmogumi ugdytojas tampa, kai jo veiklos motyvacija siejama su 
dvasinių vertybių poreikiu. Šis pasireiškia interesu filosofijai, mokslui, socialinėms 
vertybėms ir t. t. Ugdytojas turi nuolat domėtis naujovėmis, tuo, ką pateikia šiuo-
laikinis mokslas. Vadinasi, nuolatinis dvasinių vertybių poreikio tenkinimas lemia 
ugdytojo vidinį turtingumą.

Empatija – intelektinis ir emocinis jautrumas, kylantis iš bendravimo, jungi-
mosi, vienijimosi poreikio. Dideliu kito jautrumu pasižymėjo visi žymieji pedagogai. 
Empatija pasižymi ne tik siekimu bendrauti, bet ir įsijausti į kito mintis ir jausmus, 
suprasti kito žmogaus minčių ir jausmų prasmę ir reikšmę jam ir jo aplinkai. 
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Asmeninis pavyzdys – ugdomoji vertybė, nes ją tiesiogiai perima ugdytiniai. 
Ugdytojas jaučia poreikį gyventi tomis vertybėmis, jas realizuoti savo mąstymu ir 
elgesiu. Todėl ugdytojo asmenybė darosi asmeniniu pavyzdžiu (Jovaiša, 2001). Bet 
kokia profesinė veikla, kuria siekiama paveikti kitų žmonių gyvenimą, profesionalui 
kelia moralinių klausimų. Kokias teises turi sveikatos ugdytojas mėginti paveikti 
kitus? Ar mėginimas įtikinti žmones sveikiau gyventi netarnauja tik tam, kad sukeltų 
kaltės jausmą ir įtampą? Šie klausimai yra dilema visiems sveikatos ugdytojams.

Tikriausiai nedaugelis sveikatos ugdytojų gali teigti, jog yra puikūs sveikatin-
gumo pavyzdžiai. Tačiau manoma, kad jie turi būti profesionaliai atsakingi už savo 
sveikatą ir būdus, kuriais ji galėtų būti sustiprinta, nes: 

•	 ugdytiniai nori gauti pagalbą iš sveikatos ugdytojų, kurie rodo gerą pavyzdį;
•	 sveikatos profesionalai yra pavyzdys.

Jeigu yra akivaizdžiai matoma sveikatos problema, pavyzdžiui, per didelis svo-
ris, turbūt geriausiai atvirai ir sąžiningai prisipažinti ugdytiniui ir naudojantis patir-
timi stengtis geriau suprasti jo problemas (Šveikauskas, 2008).

Atsakomybė – ugdytojo ugdomoji veikla pasižymi laisve pasirinkti ugdymo 
tikslus, turinį ir būdus, santykius. Kartu ši laisvė neatsiejama nuo atsakomybės už 
pasirinkimą (Jovaiša, 2001).

Ugdymo funkcijos įvairiose slaugytojo veiklos srityse viena kitą papildo arba 
persidengia. Todėl bet kuriai ugdymo funkcijai realizuoti slaugytojas turi būti įgijęs 
daugelį mokėjimų. Pvz., realizuojant švietimo funkciją slaugytojas dirba ne tik su 
pacientais, jų šeimomis, bet ir visos bendruomenės ar net visuomenės lygmeniu, 
todėl slaugytojo ugdomoji veikla reikalauja įvairesnių ir sudėtingesnių mokėjimų, 
tokių kaip: 

•	 mokėti analizuoti ir įvertinti kiekvieno individo bei visuomenės poreikius, 
mokėti planuoti ugdomąją veiklą, 

•	 mokėti diferencijuoti ir individualizuoti mokymą, 
•	 mokėti lanksčiai parinkti ir taikyti įvairius mokymo (–si) metodus. 

Mokymo funkcijai realizuoti svarbu mokėti parengti mokymo programas bei 
mokymo priemones. Todėl, siekiant konkretaus ugdomojo tikslo, slaugytojui yra 
reikalingi gebėjimai: 

•	 taikyti mokymo ir mokymosi metodus, 
•	 naudotis ištekliais mokant pacientus, 
•	 formuoti pacientų nuostatą, 
•	 taikyti motyvacinius modelius, 
•	 motyvuoti pacientą rūpintis savo sveikata,
•	 analizuoti pagrindines asmens raidos sritis; 
•	 analizuoti bendruomenės narių, grupių sveikatos mokymo (–si) poreikius; 
•	 organizuoti ir įgyvendinti mokymą/si ir vertinti jo rezultatus. 
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Slaugytojo profesinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose išskiriami ir 
kiti informavimo, švietimo, mokymo, vadovavimo ir formavimo funkcijų realizavi-
mui svarbūs gebėjimai, t. y.: gebėti perteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti 
mokymo programas, gebėti sudaryti planus bei organizuoti sveikatos priežiūros ir 
(ar) slaugos mokymo procesą, žinoti mokymo teorijas bei gebėti remtis jomis moky-
mo procese, gebėti atnaujinti žinias ir įsisavinti profesines naujoves. 

Ugdomosios veiklos sėkmė priklauso nuo ugdytinio pažinimo, gebėjimo pažin-
ti ugdymo grįžtamąjį poveikį ir atitinkamai koreguoti savąjį, todėl svarbu gebėti ana-
lizuoti mokymąsi ir remiantis rezultatais atitinkamai koreguoti mokymą. Ugdomajai 
veiklai vykdyti slaugytojui svarbu gebėti kelti, įgyvendinti ir įvertinti mokomuosius 
tikslus, gebėti planuoti, sudaryti mokymo turinį, atrinkti mokymo išteklius, mo-
kymo priemones atsižvelgiant į mokymo kontekstą, gebėti motyvuoti pacientus, 
skatinti dalyvauti gydyme bei slaugoje, reguliuoti santykius, gebėti organizuoti bei 
įgyvendinti mokymą (–si) pacientams, jų šeimos nariams, asmenų grupėms, gebėti 
analizuoti mokymąsi ir remiantis rezultatais atitinkamai koreguoti mokymą. 

Kitas kompetencijos elementas, kurio ryšys slaugytojo ugdomojoje veikloje 
ypač svarbus su asmeninėmis savybėmis, yra požiūriai ir vertybės. Vertybės formuo-
jasi asmeninės patirties būdu suprantant savo poreikius ir lyginant juos su aplinkos 
objektais.

Taigi slaugytojas turi būti įgijęs – funkcinių gebėjimų kompleksą, apimantį pro-
fesines ir pedagogines žinias, sudėtingus profesinių mokėjimų kompleksus, įgūdžius, 
požiūrius, supratimą ir patirtį slaugytojo profesinėje veikloje. Slaugytojui reikalingos 
pedagoginės žinios, kaip įvairioms žmonių grupėms, t. y. studentams, pacientams, 
jų artimiesiems, visuomenei ir t. t. organizuoti ugdomąją veiklą, bei specialios pro-
fesinės žinios apie sveikatą, sveiką gyvenseną, įvairias ligas, jų atsiradimo priežastis 
ir pasekmes. Siekiant efektyviai realizuoti ugdymo funkcijas edukacinėje slaugyto-
jo veikloje svarbus profesinėmis žiniomis, mokėjimais ir įgūdžiais grindžiamas šių 
gebėjimų taikymas: gebėti analizuoti mokymo (–si) poreikius, identifikuoti pro-
blemas, paramos poreikius, gebėti priimti sprendimus, kelti tikslus, gebėti pažinti 
žmogų, analizuoti jo pagrindines raidos sritis, gebėti sudaryti planus, mokymo (–si) 
programas, gebėti atrinkti ir perteikti reikalingą informaciją, žinoti mokymo teorijas 
bei gebėti remtis jomis mokymo procese, taikyti mokymo ir mokymosi metodus, 
gebėti atsižvelgiant į mokymo kontekstą, atrinkti mokymo išteklius ir mokymo 
priemones, gebėti planingai organizuoti sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos mokymo 
procesą, analizuoti mokymąsi, įvertinti jo rezultatus ir atitinkamai koreguoti moky-
mą, gebėti motyvuoti žmones, skatinti rūpintis savo sveikata. Sėkmingam funkcijų 
realizavimui edukacinėje veikloje svarbūs yra ir bendravimo gebėjimai, nuolatinio 
žinių atnaujinimo bei profesinių naujovių įsisavinimo gebėjimai bei su asmeninė-
mis savybėmis siejamų gebėjimų prisiimti atsakomybę ir, remiantis probleminiu ir 
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analitiniu mąstymu, gebėti savarankiškai priimti sprendimus. Slaugytojo ugdomoji 
veikla grindžiama ir slaugytojo požiūriais bei jo suvokiamomis ugdymo vertybėmis. 

Kontroliniai klausimai
•	 Ką apima konstruktyvinė ugdytojo veikla?
•	 Ką apima organizacinė ugdytojo veikla?
•	 Ką apima komunikatyvinė ugdytojo veikla?
•	 Apibūdinkite ugdytojui svarbias asmenines savybes.
•	 Kokie reikalavimai keliami ugdytojui?
•	 Charakterizuokite slaugytojo kaip sveikatos ugdytojo veiklai svarbias asmeni-

nes savybes ir gebėjimus.

Papildoma literatūra
Jovaiša L. (2001). Edukologijos pradmenys. Šiauliai: Šiaulių universiteto lei-

dykla. 
Sajienė L. (2003). Pedagoginės kompetencijos reikšmė siekiant slaugos efekty-

vumo. Sveikatos mokslai, 6, p.27–34.
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.

2.6. Ugdytinio charakteristika
Šiame skyriuje siekiama:

•	 nusakyti žmogui įvardinti vartojamus individo, individualybės ir asmenybės 
terminus;

•	 charakterizuoti ugdytinio amžiaus tarpsnius;
•	 nusakyti amžiaus tarpsniams būdingiausius bruožus.

Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Ugdytiniu suprantamas visų amžiaus tarps-
nių ir visų socialinių padėčių žmogus (embrionas, naujagimis, vaikas, paauglys, 
jaunuolis, suaugusysis; darželinukas, mokinys, studentas, doktorantas, darbinin-
kas, tarnautojas, verslininkas, komersantas, pensininkas). Žmogaus kaip ugdytinio 
samprata integruoja žinias apie žmogaus fizinę sandarą, psichiką, socialinę padėtį, 
asmenybę ir jos pažinimą, apie žmogaus sielą (Jovaiša, 2001). Šiuolaikiniu požiūriu 
žmogus yra tikrovės fenomenas, kurį galima nagrinėti įvairiais aspektais, ir todėl jį 
tiria daugelis mokslų (Šveikauskas, 2008). 

Ugdytojui žmogus (kaip ugdytinis) yra vientisas, t. y. nedalijamas. Jam svar-
bu pažinti žmogaus fizinį, psichinį, socialinį įvairiapusiškumą ir kaitą (Jakavičius, 
1998). Žmogų įvardinti vartojami šie terminai:
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•	 Individas (lot. individum – nedalomas) – žmogus, kaip gyva, vieninga, neda-
loma sistema.

•	 Individualybė – nepakartojamų kiekvieno individo fizinių, psichinių ir soci-
alinių skirtumų raiška.

•	 Asmenybė – socialinė žmogaus esmė, pasireiškianti per jo individualybę. As-
menybės pozicijos terminu apibūdinamas žmogaus santykis su tikrove – gam-
ta, žmonėmis, daiktais. Tas santykis – tai požiūriai, vertinimai ir juos atspin-
dinti veikla. Taigi žmogus asmenybe tampa tik būdamas tarp žmonių, t. y. 
santykiaudamas su artimaisiais (mikro aplinka) ir visuomene (makro aplinka).

Asmenybė kaip bendrųjų žmogiškųjų savybių įsikūnijimas neretai tapatinama 
su individualybe – bendrųjų ir specifinių individo, subjekto ir asmenybės savybių 
įsikūnijimu pavieniame žmoguje. Asmenybės sąvoka nusako tai, kas vienija žmones; 
individualybės sąvoka pabrėžia tai, kas skiria vieną žmogų nuo kito, kas daro kiekvie-
ną asmenį nepakartojamą (Šveikauskas, 2008; cit. Beržinskas, 2004). 

Ugdytojai remiasi prielaida, kad vaikas negimsta asmenybe, o ja tampa. Tik 
kiekvienas ugdytinis unikalus nuo pat gimimo, todėl neišvengiamai formuojasi kaip 
individualybė. Tačiau požiūris, kad kiekvienas žmogus yra asmenybė ir individualy-
bė, ne visiems yra priimtinas. Jei asmenybės sąvoka siejama su žmogaus dvasingumu, 
tai kyla klausimas, ar asmenybe galima vadinti asocialų asmenį, pavyzdžiui, užkietė-
jusį nusikaltėlį. Kitaip sakant, kyla klausimas, ar asmenybė yra tik prosociali, ar gali 
būti ir asociali asmenybė, tiksliau, asociali individualybė (Šveikauskas, 2008). 

Filosofai, apibrėždami asmenybę, išskiria socialumą, psichologai – psicho-
loginį aspektą, o ugdymo tyrinėtojai – veiklą. Vis dėlto pagrindiniais asmenybės 
komponentais reikėtų laikyti asmenybės tapsmo galimybes, kryptingumą ir veiklą. 
Asmenybės tapsmo galimybės – asmenybės tapsmo potenciniai pradmenys: fizinė 
sveikata, psichiniai procesai ir psichinės savybės. Asmenybės kryptingumą nusako 
žmogaus socialinio veido struktūrinė dalis – socialinė sąmonė. Ji rodo žmogaus 
socialinį kryptingumą Veikla – asmenybės kryptingumo raiška per sąmoningą ir 
tikslingą elgseną (Jakavičius, 1998; Šveikauskas, 2008). Žmogaus socialinė sąmonė 
formuojasi kaupiant patyrimą. Išskiriami trys socialinio patyrimo kaupimo etapai: 
kaupimo, brandos, patirties.

Pirmajame etape (0–28 metai) žmogus perima žmonijos patirtį. Tai pats im-
liausias ir konfliktiškiausias etapas. Per pirmuosius septynerius metus (0–7 metai), 
remiantis vaiko socialinio patyrimo kaupimu, padedamas žmogaus socialinės sąmo-
nės pamatas. Kuo skurdesnė informacinė aplinka, tuo tas pamatas silpnesnis. Antra-
sis metų septynetas (8–14 m.) yra pirmojo tęsinys ir kokybinis socialinės sąmonės 
vystymosi šuolis: pradeda formuotis vertybių sistema. Per trečiąjį septynetą metų 
(15–21 m.) žmogus gauna pasą, teisę balsuoti, kurti šeimą. Tuo laikotarpiu vėl persi-
tvarko vertybių sistema. Per ketvirtąjį septynetą metų (22–28 m.) žmogaus socialinis 
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formavimasis iš esmės baigiasi – susiformuoja asmenybė. Šis tarpsnis ramesnis, ne 
toks konfliktiškas.

Antrasis etapas (28 – 48–50 m.) – branda, t. y. idėjų kūrimo, jų realizavimo 
etapas. Šiuo laikotarpiu žmogus, reprodukuodamas sukauptą patirtį, yra labai akty-
vus: vieni save skiria šeimai, kiti – visuomeninei veiklai, treti – kūrybiniam darbui. 
Yra ir tokių, kurie savo aktyvumą realizuoja nepriimtinomis formomis. Aktyvumo 
kryptis nulemia socialinės sąmonės turinį: arba toliau turtėja, arba skursta.

Trečiajame, patirties (48–50 – 75 metai), etape dėl fizinių ir psichinių senėjimo 
procesų mažėja žmogaus informacinis imlumas, bet užtat jis geriau pažįsta tikrovę. 
Šiuo laikotarpiu intelektinis reprodukcinis žmogaus kūrybingumas yra brandžiau-
sias. 

Amžiaus tarpsnių charakteristika. Žmogaus amžius į tam tikrus tarpsnius įvai-
riai skirstomas. Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija yra priėmusi tokį žmogaus 
amžiaus periodizavimą:

•	 nuo gimimo iki 44 metų – jaunas;
•	 nuo 45 iki 59 metų – vidutinio amžiaus;
•	 nuo 60 iki 74 – senyvas;
•	 nuo 75 iki 89 metų – senas;
•	 virš 90 metų – ilgaamžis.

Yra ir kitų amžiaus tarpsnių klasifikacijų. Jovaiša (2001), kalbėdamas apie žmo-
gaus asmenybės brandą ir psichinių procesų raidą, nurodo šiuos amžiaus tarpsnius:

•	 kūdikystė – iki 1 metų;
•	 ankstyvoji vaikystė – 1–3 metai;
•	 pirmoji vaikystė – 3–6 metai;
•	 antroji vaikystė – 7–10 metai;
•	 paauglystė – 12–15 metai;
•	 ankstyvoji jaunystė – 16–18 metai;
•	 jaunystė, arba ankstyvasis subrendimo amžius – 18–21 metai;
•	 pirmasis subrendimo arba pirmasis suaugusiojo amžius – 22–35 metai;
•	 antrasis subrendimo, arba vidutinysis suaugusiojo amžius – maždaug 36 – 

60–65 metai;
•	 pagyvenusiojo amžius – 61–74 metai;
•	 senatvė – 75–90metai;
•	 ilgaamžiškumas – 90 ir daugiau metų.

L. Jovaišos studijų knygoje „Edukologijos pradmenys” (2001), atsižvelgiant į 
fiziologų rekomenduojamą amžiaus tarpsnių periodizaciją, išsamiai apibūdinami visi 
amžiaus laikotarpiai.

Kūdikystė – iki 1 metų. Kūdikio aktyvumą reguliuoja besąlyginiai refleksai: žin-
dymo, kepestojimosi ir pan. Dviejų mėnesių vaikas laiko galvą, keturių mėnesių 
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– sėdi palaikomas, šešių mėnesių – sėdi vienas. Po truputį jis pradeda manipuliuoti 
daiktais. Penkių–šešių mėnesių susiformuoja daiktų griebimo reakcijos, t. y. vaiko 
rankos veiksmo kryptis sutampa su akių žvilgsnio kryptimi. Pirmąjį pusmetį jis pra-
deda pažinti žmones, pirmiausia atpažįsta motiną, atsimena jos vaizdą, nusišypso ją 
pamatęs. Vaikas ieško socialinių ryšių, jis nori pažįstamų artumo, draugijos, prašosi 
pakeliamas ant rankų tarsi laukdamas švelnių glamonių.

Antrąjį pusmetį vaikas bando stotis. Apie šeštą–septintąjį mėnesį griebia vieną 
daiktą atsirinkdamas jį iš kitų. Šiuo laikotarpiu vaikas pradeda suprasti kalbą, pagal 
žodį atpažįsta daiktą. Vaikas kuria savo žodžius, kuriais pažįsta daiktus. Apie dvylikos 
mėnesių vaikas jau moka dešimt–dvylika žodžių. 

Vaikščiojimo pradžia – posūkis vaiko intelektiniame vystymesi. Jis gali apžvelg-
ti gerokai platesnį horizontą, stebėti daugelį daiktų, juos liesti, kilnoti, traukti, stum-
dyti, nešioti, atlikti kitokias operacijas su daiktais. Prasiplečia tyrimo akiratis. Pirmų-
jų žodžių susiformavimas ir aktyvi sąveika su daiktais turtina vaiko vidaus pasaulį.

Ankstyvoji vaikystė – 1–3 metai. Antraisiais gyvenimo metais bendraujant su 
suaugusiais intensyviai lavėja kalba. Pirmiausia įsisavinami daiktavardžiai, paskui 
veiksmažodžiai ir tik po to žodžiai, pažymintys daiktų ypatybes ir santykius. Taip 
gausėja vaiko žodynas, gerėja aktyvi kalba. Pirmieji vaiko sakiniai yra iš vieno žo-
džio. Tik antrųjų metų antrojoje pusėje vaikas pradeda kalbėti dviejų – trejų žodžių 
sakiniais. Metų pabaigoje jis jau moka apie 300 žodžių, o trečiųjų metų pabaigoje 
– 800– 000 žodžių. 

Antrųjų metų pabaigoje jaučiama savarankiškumo tendencija. Jis ima save iš-
skirti iš aplinkos, suvokti savąjį Aš. Pirmą kartą ištaria „aš pats“. Vaikas bando pats 
šaukšteliu pavalgyti, pats rengtis. Taip formuojasi savimonė, gimsta asmenybė. 

Biologinį poreikį vis labiau ima keisti žvalgymo, tyrinėjimo, informacijos po-
reikiai. Labiau stiprus pasidaro judėjimo poreikis. Šis laikotarpis labai svarbus asme-
nybės formavimuisi. Tėvai dažnai to nevertina, nesupranta. Labai svarbu, kad šiuo 
laikotarpiu tėvai aktyviai bendrautų su vaiku. Vaikai nuolat klausinėja suaugusiųjų 
prašydami paaiškinti, kas tai yra. Šį smalsumą reikia patenkinti, nes tuo ir garantuo-
jama mąstymo plėtotė, be kurios neįmanomas protinis lavinimas. To nepakanka. 
Reikia formuoti vaikų poreikius. Pernelyg didelis poreikių tenkinimas (taip pat ir 
jų slopinimas) trikdo normalų vaiko asmenybės vystymąsi. Pernelyg tenkinant po-
reikius, formuojasi nesivaldanti, egoistinė asmenybė, o juos slopinant – neurotinė 
asmenybė. Tinkamas poreikių tenkinimas formuoja teigiamus vaiko ir suaugusiųjų 
emocinius santykius, simpatijos jausmus aplinkiniams žmonėms, o tai yra pagrindas 
doriniams santykiams su aplinka atsirasti.

Pirmoji vaikystė – 3–6 metai. Santykiai su pasauliu labai išsiplečia. Išsivystę 
pojūčiai ir sukaupta dvejų metų gyvenimo patirtis sudaro sąlygas išsamiau ir tiksliau 
suvokti pasaulį. Vaikas eksperimentuoja erdvės ir laiko sąvokomis: toli, arti, priekyje, 
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užpakalyje, šone, vakar, šiandien, rytoj. Sakoma: „Ar vakar yra rytoj? “, „Aš vakar 
eisiu į kiemą“ ir t. t.. 

Ikimokyklinio amžiaus vaiko mąstymas labai susijęs su kalba. Įsisavinant sudė-
tingesnes gramatines formas, išmokstama sudėtingiau mąstyti. Šiuo laikotarpiu labai 
plečiasi vaiko žodynas. Ketvirtaisiais metais jis jau turi apie 2000, penktaisiais – apie 
3000, šeštaisiais – 3500–4000 žodžių. Žodyno gausumas padeda jam plačiau pažinti 
pasaulį ir išreikšti savo santykius su aplinkiniais žmonėmis.

Šiuo laikotarpiu vaikų mąstymas dar yra labai ribotas. Trečiaisiais–ketvirtaisiais 
metais ryškus vadinamasis situacinis mąstymas, kurį riboja patirtis, įgyta gyveni-
miškose situacijose. Apibendrinimai labai skurdūs. Ž. Pjažė dviejų–septynerių metų 
vaiko mąstymą vadina ikioperaciniu, nes jis dar nevartoja loginių operacijų. Šiam 
amžiui būdingas mąstymo dogmatizmas, pasireiškiąs tuo, kad vaikas nekritiškas, 
fantastiką laiko realybe, pasakų pasaulį įsivaizduoja kaip realybę. Kartu su tokiais 
mąstymo ypatumais trečiaisiais – ketvirtaisiais gyvenimo metais išryškėja priežastinis 
mąstymas „Kodėl?“. Klausydamas suaugusiųjų atsakymus ir jų samprotavimus, jis 
tiria tikrovę, tiksliau ir plačiau ją pažįsta, mokosi nustatyti ryšius, apibendrinti.

Šiuo laikotarpiu vaikas afektyvus, negeba valdyti emocijų. Ryšium su tuo pasi-
rodo pirmieji kaprizai ir negatyvizmas. Kaprizai – tai nemotyvuotas ko nors įkyrus 
noras. Negatyvizmas – valios silpnumo pasireiškimas, nemotyvuotas užsispyrimas 
siekiant pasipriešinti suaugusiam. Negatyvizmas yra normalus reiškinys, tik reikia 
žiūrėti, kad jis neperaugtų į užsispyrimą.

Antroji vaikystė – 7–10 metai. Antrosios vaikystės metu kokybiškai pasikeičia 
mąstymo būdas. Tą pokytį sąlygoja sistemingas mokymas, naujų žinių, intelektinių 
mokėjimų ir įgūdžių įsisavinimas. Nors mąstant vyrauja vaizdiniai, mąstoma logi-
nėmis operacijomis, bet palengva įgyjama nauja patirtis, leidžianti vaikams nustatyti 
plačius ryšius ir priklausomybę, suvokti abstrakčias sąvokas. Vaikas įsisavina pirmąjį 
bendrojo išsilavinimo ciklą. 

Santykiai su aplinka įgyja naują pobūdį. Pirmokas į savo mokytoją žiūri kaip į 
vienintelį žmogų, pasižymintį išmintingumu ir teisingumu, niekas neprilygsta mo-
kytojo autoritetui. Jo žodis nekritikuojamas, duodami nurodymai priimami besąly-
giškai. Vaikas reikalauja iš tėvų, kad ir jie vykdytų mokytojo nurodymus.

Paauglystė – 12–15 metai. Paauglystės metu vyksta spartus fizinis vystymasis. 
12–13–aisiais gyvenimo metais paauglys per metus paauga 5–7,5 cm, o jo masė 
priauga iki 3,5 kg. Ypač ilgėja galūnės. Pastebimi dideli fizinio vystymosi skirtingu-
mai tarp kaulų judėjimo ir raumenų masės didėjimo. Pastarieji atsilieka nuo kaulų 
ilgėjimo. Raumenys darosi nepajėgūs valdyti galūnių, todėl paauglio eisena sunki, 
rankų judesiai nekoordinuoti. Taip pat netolygiai vystosi širdies ir kraujagyslių siste-
ma. Širdis didėja greičiau, todėl kraujospūdis nepastovus, kankina galvos skausmai, 
nuovargis. Paaugliai tampa ne tokie darbštūs, jie nepajėgia ilgesnį laiką sutelkti dė-



79

mesio, atsiranda nervinis išsekimas, būna širdies negalavimų. Pakinta ir vidaus sekre-
cijų liaukos, jų veikla. Jos veikia viso organizmo, ypač nervų sistemos pertvarkymą. 
Didelę reikšmę turi lytinis brendimas. Paaugliai ir paauglės pastebi, kad pakinta jų 
lytiniai organai. Berniukai tampa vyriškesni, o mergaitės – moteriškesnės. Atsiranda 
antrinių lytinių požymių. Berniukams prasideda poliucijos, o mergaitėms – mens-
truacijos. Neinformuotiems paaugliams tai kelia nemaža klausimų ir neaiškumų, 
todėl paauglystės fiziologiją jiems reikia tinkamai paaiškinti.

Apie vienuoliktuosius metus vaiko abstraktus mąstymas pasiekia beveik suau-
gusio žmogaus lygį. Išryškėja asmenybės aktyvumas: visko griebiasi, visur suspėjama. 
Beje, ne visa, kas pradėta, baigiama. Vienas iš ryškiausių bruožų yra visuomenišku-
mas – siekimas bendrauti su savo bendraamžiais. Savo vienmečių grupėje paauglys 
komunikatyvus, veiklus, pasiryžęs rodyti pastangas, nepaprastai draugiškas, atsida-
vęs, pasirengęs ginti savo grupės garbę. To paties laukia iš kitų grupės narių. Suaugu-
sieji jam ne autoritetas. Nepagrįstai prieštaraudamas mokytojams, tėvams, paauglys 
dažnai turi vieną siekimą – parodyti, kad jis yra toks, kaip ir visi suaugę žmonės. 
Svarbiausia – pripažinti paauglio pretenzijas į suaugusiuosius ir kartu rimtai, daly-
kiškai, ramiu tonu spręsti problemas bei kilusį konfliktą. 

Paauglys yra susidomėjęs savo asmenybe. Ryškiau negu bet kada atsiskleidžia 
savimonė. Paauglys nori greičiau subrandinti save, geriau išsiauklėti, kad galėtų pa-
tenkinti savo aspiracijas, vaidinti geresnį vaidmenį socialinėje grupėje. Saviaukla 
darosi poreikiu ir svarbiu jo vystymosi veiksniu. Suaugusieji turėtų jį tikslingai nu-
kreipti, nes paauglys saviauklai dažnai panaudoja netinkamas priemones. 

Paauglys darosi vis savarankiškesnis ir kritiškesnis. Susiformuoja socialinė el-
gesio motyvacija. Paauglys aktyviai dalyvauja suaugusiųjų pokalbiuose, reikšdamas 
savo pažiūras, vertinimus, kritikuodamas jų elgesį. Taip nori pareikšti pasauliui, kad 
jis egzistuoja, kad yra suaugęs ir savarankiškas. Jeigu tokį pripažinimą patiria iš savo 
socialinės aplinkos, jaunuolis joje socializuojasi, įauga į ją. Jeigu jo „subrendimo 
ir savarankiškumo“ nepripažįsta tėvai, mokykla, pavyzdingi draugai, jaunuolis gali 
pasiduoti blogos aplinkos įtakai, susidraugauti su netinkamo elgesio paaugliais, ku-
rie pripažįsta jo „socialinį vertingumą“. Taigi vienas iš svarbiausių paauglio veiklos 
motyvų – užsitikrinti socialinį statusą. Etnoantropologų tyrimai rodo, kad tokiose 
tautose, kur paaugliai laikomi suaugusiaisiais, konfliktų nekyla. Ten nežinoma sąvo-
ka, kad paauglystė – tai sunkus amžius.

Ankstyvoji jaunystė – 16–18 metai. Ankstyvosios jaunystės tarpsniu įsigilinama į 
mokymąsi, kaip į tolesnės jų egzistencijos pagrindą. Mokymasis tampa iš esmės svar-
bus jų gyvenimo uždavinys. Jaunuolis nori viską gerai įsisąmoninti, suprasti moko-
mųjų dalykų reikšmę jo asmeniniam gyvenimui. Iš čia kyla tendencija pagal prasmę 
sau diferencijuoti mokomuosius dalykus: vieni jam yra labai reikšmingi, kiti – tik 
šiaip sau įdomūs, o yra dalykų, kuriuos jis visiškai linkęs atmesti kaip nereikalingus. 
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17–18–aisiais metais išryškėja įvairūs jaunuolio gebėjimai, intensyviai formuojasi 
profesinės orientacijos.

Pasikeičia, prasiplečia pažintiniai interesai. Jam rūpi gyvenimo filosofija. Pa-
žintinių interesų tenkinimas plečia pažiūras ir stiprina intelektą. Jaunuolis mokosi 
savarankiškai mąstyti, visapusiškai samprotauti. 

Ankstyvojoje jaunystėje laisvalaikis įgauna naują prasmę. Jaunuolis nori laisva-
laikį praleisti turiningai. 

Pasikeičia jaunuolio santykiai su tėvais, draugais, mokytojais. Tai vyksta dėl to, 
kad subrendo intelektas, susidarė pusiausvyra tarp pilietiškų emocijų, susikaupė gera 
bendravimo patirtis. Paaugliui būdingas kitų mėgdžiojimas tampa nepriklausomu 
elgesiu, pabudusi savigarba neleidžia vaikiškai elgtis, aprimsta paauglystėje viešė-
jęs pyktis ir priešiškumas, dabar siekiama saikingai išreikšti jausmus, nepasiduoti 
nuotaikoms. Iškyla poreikis rodyti geruosius savo asmenybės bruožus. Suaugusiųjų 
kontrolė tampa savikontrole. Maksimalizmas ir netolerantiškumas kitiems tampa 
tolerancija. Pasikeičia santykiai su kitos lyties asmeniu. Gimsta pirmoji meilė – tyras 
jausmas kitos lyties asmeniui. Suaugusiųjų uždavinys – apsaugoti nuo per ankstyvų 
lytinių santykių, rengti jaunuolius rimtam ir atsakingam šeimos gyvenimui.

Jaunystė, arba ankstyvasis subrendimo amžius – 18–21 metai. Šio laikotarpio jau-
nimo uždavinys – rengtis suaugusio žmogaus gyvenimui. Būdingiausias šio amžiaus 
tarpsnio veiklos bruožas – savarankiškumas. Aukštas asmenybės savarankiškumo 
brandos rodiklis – imtis atsakomybės už socialiai reikšmingų uždavinių vykdymą. 
Subrendimo veiklai rodiklis – aktyvumas, rūpestingas ir kruopštus pareigų atliki-
mas. Subrendęs aktyvumas neatsiejamas nuo iniciatyvos. Aukštas intelektinis lygis 
matyti iš to, kad subrendęs žmogus adekvačiai vertina faktus, reiškinius ir įvykius, 
geba nustatyti dėsningus daiktų ryšius ir santykius, būtiną jų priklausomybę ir rasti 
optimalius sprendimus konkrečiose gyvenimiškose ir darbo situacijose.

Subrendęs žmogus pasižymi stabilia pasaulėžiūra, jis turi tvirtus atsakymus į 
pagrindinius gyvenimo bei būties klausimus. Pasaulėžiūriniai, doriniai įsitikinimai 
bei vertybės yra svarbiausias veiklos ir elgesio motyvas.

Pirmasis subrendimo arba pirmasis suaugusiojo amžius – 22–35 metai. Pirmaja-
me suaugusiojo amžiuje žmogus visiškai subręsta biologiškai, intelektualiai, socia-
liai, įsitvirtina darbe, sukuria šeimą, gimdo vaikus. Vyksta vadinamasis paternalinis 
(tėvystės) gyvenimas. Jis keičia vyro ir moters santykius, požiūrį į vaiką, jo globą ir 
slaugą, iškyla nauji buitiniai, ekonominiai interesai. Apie 35–uosius metus intelekti-
nės galios pasiekia kulminaciją, todėl nesunku persikvalifikuoti.

Antrasis subrendimo, arba vidutinysis suaugusiojo amžius – maždaug 36 – 60–65 
metai. Šiam amžiaus tarpsniui didelę įtaką daro per pastaruosius 15 metų įgyta inte-
lektinė, socialinė, profesinė patirtis, nes pajėgiama labiau racionaliai spręsti įvairius 
klausimus, mažiau vadovautis savo emocijomis. Šeimose užauga vaikai, veda, palieka 
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tėvų namus. Tėvai išgyvena skyrybas su vaikais, prasideda postpaternalinis vienišų 
tėvų gyvenimas. 

Pagyvenusiojo amžius – 61–74 metai. Šiame amžiuje daugelis išeina į pensiją. 
Šis įvykis sunkiai išgyvenamas, nes patiriamas tarsi atmetimo, izoliacijos, nereika-
lingumo jausmas. Kai kuriuos asmenis šios neigiamos emocijos skatina ieškoti len-
gvesnio darbo, jaustis pilnaverčiu žmogumi. Ilgainiui jaučiamas senėjimas, fizinių 
jėgų silpnėjimas, nors intelektas dar veiklus. Kyla noras šviestis, net mokytis. Yra 
stojančiųjų į universitetus, studijuojančių humanitarinius, socialinius dalykus.

Senatvė – 75–90 metai. Sunkių praradimų, skausmo metas, nes miršta artimie-
ji, jaučiama savo negalia, artėjanti mirtis, bet dvasinės galios pranašesnės už fizines, 
todėl siekiama įveikti savo ligas, drąsiai pasitikti savo likimą. Žmogus tarsi atsisvei-
kina su gyvenimu, ruošiasi iš jo išeiti.

Ilgaamžiškumas – 90 ir daugiau metų. Visi vienmečiai išmirę, nebėra artimųjų, 
žmogus lieka vienas pasaulyje. Jėgos nusilpsta, sutrinka aplinkos suvokimas, artimoji 
atmintis bejėgė, tik dar logiškai mąstoma. Jam reikalinga slauga. Nebesidomima 
dvasinėmis problemomis, visiškai pasitikima savo nuostatomis, žiniomis. Artėjanti 
mirtis išgyvenama kaip perėjimas į lengvesnę būtį.

Kontroliniai klausimai
•	 Apibūdinkite žmogui įvardinti vartojamus individo, individualybės ir asme-

nybės terminus.
•	 Kokie yra amžiaus tarpsnių periodai?
•	 Palyginkite amžių tarpsnių skirtumus.
•	 Išskirkite esminius amžiaus bruožus.

Papildoma literatūra
Jovaiša L. (2001). Edukologijos pradmenys. Šiauliai: Šiaulių universiteto lei-

dykla. 
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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2.7. Bendravimas sveikatos ugdymo metu
Šiame skyriuje siekiama:

•	 nusakyti žodinio ir nežodinio bendravimo formas ir reikšmę sveikatos ugdy-
mo metu;

•	 charakterizuoti žodinio bendravimo lygmenis ir išraiškos būdus;
•	 charakterizuoti nežodinio bendravimo išraiškos būdus;
•	 nusakyti humoro reikšmę bendravimo metu.

Sveikatos ugdymas be bendravimo yra neįmanomas. Ugdome žmogų bendrau-
dami. Tačiau pedagoginis bendravimas nuo paprasto skiriasi tuo, kad yra kryptingas, 
t. y. bendraudamas su ugdytiniu ugdytojas siekia jį paveikti, turėdamas tam tikrą 
tikslą (kad augtų, žinotų, mokėtų, įgustų, galvotų, vertintų, elgtųsi taip, kaip pagei-
dauja ugdytojas), kurio ugdytinis dažnai nežino.

Bendravimas – tai priemonė perduoti žinias, patirtį, išgyvenimus ir mintis. 
Bendravimas yra socialinis reiškinys, kuris grindžiamas tam tikromis taisyklėmis 
(Bydam, 2000). Kita vertus, besimokančiųjų entuziazmas ir noras dirbti priklauso 
nuo bendravimo mokymo situacijoje kokybės.

Bendravimas gali būti žodinis ir nežodinis. Žodinis bendravimas gali būti kelių 
lygmenų (15 lentelė). 

15 lentelė. Bendravimo lygmenys  

Bendravimo lyg-
menys Bruožai 

Pašnekesys Neįpareigojantis, neformalus bendravimas, būdinga 
šnekamoji kalba 

Asmeninė kalba Negriežta struktūra, grindžiama jausmais. Būdingas 
šnekamosios kalbos stilius

Pokalbis 
Bendravimas, turintis tam tikrą struktūrą, noras 
išklausyti vienas kitą, siekiama abipusio supratimo. 
Būdingas šnekamosios kalbos stilius

Dalykinė kalba Formalus, struktūriškas ir informatyvus bendravimas, 
būdingas paskaitoms

Profesinė kalba Labai specializuota, tiksli ir vienareikšmė. Specialiosios 
literatūros, specialistų kalba

 Šaltinis. Bydam (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė, p.62.
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Pašnekesys neįpareigojantis, neturintis jokio konkretaus tikslo ir neduodantis 
jokio konkretaus rezultato, jausmų atžvilgiu jis vienareikšmis, jo tonas dažniausiai 
teigiamas. Pašnekesys būdingas asmeniniam, neformaliam bendravimui. Svarbiausia 
pašnekesio funkcija – užmegzti su kuo nors ryšį ir jį palaikyti. Toks kalbėjimas nėra 
labai informatyvus, bet jį visi supranta, jame slypi daug jausmų, jis padeda išlaikyti 
žmonių bendrumą. Pašnekesys gali būti bendravimo pradžia, jis gali padėti atsikvėp-
ti, pailsėti nuo rimtos temos, juo gali būti baigiamas rimtesnis pokalbis.

Į pašnekesį panaši asmeninė kalba. Čia viskas grindžiama jausmais, mintys šo-
kinėja, bet vis grįžtama prie to paties. Dažniausiai vartojami asmeninių pokalbių 
žodžiai – „aš manau“, „jaučiu“, „man atrodo“ ir pan. Priešingai nei pašnekesys, as-
meninis pokalbis turi tam tikrą struktūrą ir yra grindžiamas tam tikra logika: čia 
mąstoma, ieškoma ryšio tarp priežasties ir pasekmės, bandoma megzti loginį ryšį. 
Asmeniniu pokalbiu gali būti pradedamas mokymas, konsultacijos: ugdytojas, kal-
bėdamasis su besimokančiaisiais, gali išsiaiškinti jų poreikius, tačiau paskui jis turi 
pereiti prie kitokio – faktais ir logika grindžiamo – kalbėjimo.

Pokalbis taip pat remiasi šnekamąja kalba. Šnekamosios kalbos pokalbis vyksta 
tarp dviejų lygiaverčių asmenų, jų santykis su tuo, apie ką kalbama, taip pat vieno-
das, tačiau pokalbiui būdinga tai, kad pašnekovai atidžiai klausosi vienas kito, tęsia 
vienas kito mintis ir galiausiai prieina tam tikrą išvadą.

Dalykinė kalba grindžiama formalia kalba, ji daug objektyvesnė, remiasi logika. 
Dalykinė kalba turi struktūrą, aptaria konkrečius dalykus, tačiau kartu čia paliekama 
vietos ir subjektyviems komentarams, pagyvinantiems mokymą. Pratyboms, konsul-
tacijoms ar šiaip pateikiant kokią informaciją linkstama pasitelkti dalykinį pokalbį, 
tačiau vargu ar verta, nes tada visas bendravimas tampa labai vienpusis.

Profesinė kalba būna labai specifinė, ji labai konkreti ir tiksli, remiasi tam tikro-
mis profesinėmis žiniomis. Profesiniai pokalbiai vienaprasmiški, dalykiški, objekty-
vūs. Ši kalba skirta gauti ir sisteminti tam tikros profesinės srities žinioms. Profesinė 
kalba turi aiškų ir konkretų tikslą, ji pasitelkiama bendraujant specialistams, rašant 
instrukcijas ir konsultacijas. Dalį profesinės kalbos sudaro paprasta kalba, tačiau jai 
būdinga ir savita, specialioji kalba – terminai. Tokia kalba atrodo sunki, o žmogui 
iš šalies ir visai nesuprantama, todėl, jeigu reikia pateikti kokią nors informaciją per 
paskaitą, konsultaciją ar kalbantis su pacientu, profesinis pokalbis nebūtų tinkama 
kalbėjimosi forma.

Žodinis bendravimas sveikatos ugdymo metu pasitelkiamas įvairiai, priklauso-
mai nuo pasirinkto tikslo (16 lentelė). 
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16 lentelė. Žodinio bendravimo išraiškos

Žodinis ben-
dravimas

Žodinis pritarimas
Dėmesys
Patvirtinimas
skatinimas

Žodinis padrąsinimas
Dėmesys
Domėjimasis
Raginimas tęsti

Klausimai

Uždarieji
Patvirtinimas
Paneigimas

Atvirieji Informacijos rinkimas
Apmąstymų skatinimas

Jausmų atspindėjimas

Jausmų išsiaiškinimas
Parodymas, kad jausmai 
pamatyti
Supratimo parodymas

Apibendrinimas

Išsiaiškinimas
Akcentavimas to, kas 
reikšminga
Supratimas

Šaltinis. Bydam (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė, p.94.

J. Bydam vadovėlyje „Pedagogika“ (2000, p.91–95) išsamiai aptaria žodinio 
bendravimo, priklausomai nuo pasirinkto tikslo, išraiškas. 

Žodinio pritarimo tikslas bendravimo metu yra paremti pacientą bei paska-
tinti jį papasakoti apie tai, ką jis mąsto ir kaip jaučiasi. Pacientui savaime naudinga 
išsikalbėti, o slaugytojui tai suteikia vertingos informacijos, kurią galima panaudoti 
planuojant paciento slaugą. Slaugytojas privalo susilaikyti nuo aiškinimo ir vertini-
mo, kad pacientas turėtų erdvės išreikšti jausmus ir mintis apie savo ligą ar gyvenimo 
situaciją. Užuot iš karto davęs nurodymus, slaugytojas turi susilaikyti, nekalbėti, ta-
čiau vis tiek rodyti dėmesį. Čia padeda trumpi žodeliai „taip“, „suprantu“ ir panašūs, 
kartu pasitelkiamas nežodinis bendravimas. Žodiniu pritarimu slaugytojas įgyja gali-
mybę aktyviai klausytis paciento kalbos iš jo paties nuostatų. Pacientui nutilus arba 
ėmus abejoti, ar kalbėti toliau, slaugytojas žodžiais jį padrąsina, paskatina. Drąsinant 
galima pakartoti paskutinius paciento ištartus žodžius, galima pabrėžti pagrindinius 
žodžius arba paskutinio sakinio ypač svarbią frazę. Taip slaugytojas parodo, kad jis 
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sutelkęs dėmesį ir jam įdomu, kas bus pasakojama toliau. Todėl žodiniu padrąsinimu 
galima labiau vadovauti pokalbiui, ir jis yra tikslingesnis nei žodinis pritarimas. 

Klausimai valdo pokalbį. Klausimai būna uždarieji arba atvirieji. Į uždaruosius 
klausimus atsakoma trumpai, dažniausiai „taip“ arba „ne“. Jie skirti patvirtinti arba 
paneigti konkrečius spėjimus: „Ar seniai skauda? “, arba gauti specifinę informa-
ciją: „Gyvenate vienas? “. Uždarieji klausimai yra siauri, todėl siauri ir atsakymai, 
apsiribojantys tiksliai tuo, ko buvo klausiama. Norint atskleisti paciento situacijos 
visumą arba stengiantis išsiaiškinti jo požiūrį į esamą padėtį, tokiais klausimais ne-
daug pasiekiama. Uždarųjų klausimų trūkumas tas, kad aktyvaus vaidmens imasi 
slaugytojas, o pacientas lieka pasyvus. Jei slaugytojui įdomus paciento požiūris į esa-
mą situaciją, jeigu norima aktyviai įtraukti pacientą į slaugą, rekomenduojama pa-
sitelkti atviruosius klausimus. Į atviruosius klausimus neįmanoma atsakyti vienu ar 
keliais žodžiais. Jie sukuria erdvę pacientui kalbėti, remtis savo supratimu ir pozicija. 
Atvirieji klausimai vadinami „klausimais iš k raidės“, tai reiškia, kad jie paprastai 
pradedami žodžiais: kas, kur, kaip, kuris, kada arba kodėl. Jei slaugytojui reikia kon-
krečios informacijos apie pacientą, užduodami informaciniai klausimai: „kur jums 
skauda?“, „kiek laiko taip jaučiatės?“. 

Jei klausimų tikslas – paskatinti pacientą įsigilinti į tai, kaip jis jaučia situaciją, 
pasitelkiami refleksiniai klausimai, t. y. klausimai, verčiantys pacientą susimąstyti 
apie tai, ką jam reiškia pasikeitusi padėtis: „Kaip išsiversite namuose su sugipsuota 
ranka?“ Norint, kad pacientas daugiau paaiškintų savo veiksmų bei minčių prielai-
das, privalu vartoti priežastinius klausimus: „Kodėl lipdamas iš lovos nepaskambi-
note pagalbos?“

Atspindėti jausmus reiškia žodžiais įvardyti paciento jausmus, kad jis juos pa-
matytų ar atpažintų. Tai gali būti, pavyzdžiui, pyktis, atsiskleidžiantis nerimastingu-
mu ir susierzinimu, baimė – netikrumu ir susirūpinimu, kaltė – sąžinės graužimu, 
gėda – paciento vengimu kalbėti kokia nors tema, skausmas – prislėgtumu ir liūde-
siu. Jausmų atspindėjimo tikslas – suteikti saugumo jausmą, parodyti supratimą ir 
padėti pacientui atpažinti jausmus, kad jie būtų prieinami nagrinėti. Atspindėdamas 
jausmus, slaugytojas parodo, kad suprato paciento žodžius ir įsivaizduoja, kaip jis 
jaučiasi ar jautėsi esamoje situacijoje. Kai atspindimi paciento jausmai, jis jaučia, kad 
jie pripažįstami, gerbiami ir yra dėmesio objektas.

Apibendrinimo tikslas – patikrinti, ar slaugytojas suprato pagrindinę mintį, bei 
gauti progą pakoreguoti savo įsivaizdavimą, jei jis klaidingas. Apibendrinimas sutei-
kia galimybę išsiaiškinti tai, kas pacientui atrodo svarbu ir reikšminga, taip pat ryšį 
tarp to, kas buvo pasakyta, ir kilusių jausmų. Taigi apibendrinimas padeda suprasti 
pacientą, parodo jo veiksmų galimybes ir suteikia prasmę, o tai žmogui, norinčiam 
susidoroti su iškilusia situacija yra labai svarbu (Bydam, 2000, p.91–95). 
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Nežodinis bendravimas gali būti pagrindas žodiniam bendravimui. Nežodiniai 
ženklai turi didelės reikšmės slaugytojo bei paciento sąveikai, nes jie gali būti tar-
pusavio supratimo šaltinis. Toks slaugytojo bendravimas turi įtakos, kad pacientui 
atsirastų šios sąveikos pojūtis, todėl labai svarbu įgyti žiūrėjimo, aktyvaus klausymo 
ir kt. gebėjimų, įgalinančių tinkamai bendrauti. 

Aktyvus klausymasis reiškia, jog reikia atkreipti dėmesį į kitą žmogų, o tai, kad 
kitas žmogus pastebimas, parodyti padrąsinimu, parama, klausimais bei komenta-
rais. Jei parodomas tikras susidomėjimas žodiniu bei nežodiniu būdu, žmogus pati-
ria dėmesį bei rūpestį, vadinasi, ir jausmą, kad jis nėra vienas su savo problemomis. 
Taip sukuriama galimybė atsiverti. Be to, aktyviai klausantis, padidėja galimybė su-
teikti visapusę pagalbą ir paramą. 

Aktyvų klausimąsi sudaro du elementai, tai yra gebėjimas būti dėmesingam ir 
gebėjimas klausytis. Aktyviai klausydamasis slaugytojas nežodine išraiška turi paro-
dyti susidomėjimą ir dėmesį savo pašnekovui. Jam reikėtų vartoti trumpus žodinius 
padrąsinimus, rodančius, kad jis dalyvauja pokalbyje, seka jį, ir užduoti detalizuoja-
mus klausimus apie tai, kas šnekama.

Nežodinis bendravimas turi įvairių išraiškos būdų, tokių kaip: veido išraiška, 
kūno kalba, prisilietimas, tylėjimas ir pan. (17 lentelė). Nuo to, kaip palaikomas 
akių kontaktas, kaip išklausoma, suprantama ir refleksuojama kito nuomonė, kaip į 
visa tai reaguojama, priklauso bendravimo sėkmė. 
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17 lentelė. Nežodinio bendravimo išraiškos

Nežodinis bendravimas 

Veido išraiška
Atvirumas
Šypsena
Akių ryšys

Kūno kalba

Buvimas greta
Galvos ir rankų judesiai
Saugumas
Ramybė

Prisilietimas

Ryšys
Supratimas
Simpatija
Dėmesys
Nuraminimas

Tylėjimas
Laukimas
Įtampa
Apmąstymas

Šaltinis. Bydam (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė, p.90.

Veido išraiška – svarbus informacijos šaltinis. Labai dažnai veido išraiška tie-
siogiai ir atvirai rodo, ką žmogus jaučia. Veidas gali perteikti skausmą, neapykantą, 
neviltį, džiaugsmą ar abejingumą. Šypsena galima perteikti susidomėjimą, gerano-
riškumą bei simpatiją. Žmonėms bendraujant reikšmės turi tiesioginis akių ryšys. Be 
to, svarbu, kad akių ryšys sutaptų su kūno kalba. 

Kūno kalba – tai kūno laikysena, judesiai ir kūno padėtis. Kūno kalba – labai 
svarbus elementas, padedantis užmegzti ryšį su žmogumi, leisti jam pasijusti sau-
giam. Dažnai kūno kalba paprasta ir atrodo nereikšminga, bet, susiejus ją su veido 
išraiška bei akių žvilgsniu, žmogus skatinamas kalbėti apie jam sunkius dalykus. 
Ir rankų, ir galvos judesiais reikia skatinti pokalbį tęsti. Jei slaugytojo judesiai ra-
mūs, vienareikšmiai, jie skatina pacientą atsipalaiduoti ir pajusti, kad juo domimasi. 
Tarpusavio santykiuose sukuriamas pasitikėjimas, pacientas pajunta stimulą kalbėti 
toliau.

Sunkiose situacijose, kai kalbėti nepakanka, stipri nežodinio bendravimo for-
ma būtų prisilietimas. Prisilietimas turi keletą tikslų. Juo galima perteikti bendravi-
mą, simpatiją bei rūpestį, parodyti, kad norima pradėti pokalbį ir išlaikyti dėmesį 
pokalbio metu. Daugeliu atveju prisilietimas nervingą pacientą veikia raminamai, 
nukreipdamas jo dėmesį į esamą situaciją.
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Tyla bendravimo metu sukuria laukimo būseną, įtampą arba tiesiog būna ne-
maloni. Pašnekovams tyla suteikia galimybę apmąstyti ir kartu išsiaiškinti pasakytų 
dalykų prasmę. Ji duoda progą pamąstyti, padeda pacientui išlikti atsakingam už 
savo situaciją. Jei paciento situacija sunki, tyla gali būti prasmingesnė už daugybę 
žodžių (Bydam, 2000, p.87–91). 

Bendravimo metu svarbus stiprybės išteklius yra humoras. Jis gali priversti pa-
cientą pasijusti sugebantį valdyti arba bent jau susitaikyti su pasikeitusiomis aplin-
kybėmis. Psichologiškai humoras ir juokas veikia naudingai. Jis prislopina baimę, 
netikrumą, įtampą. Depresijos apimtiems pacientams humoras gali padėti sukurti 
geresnę būklę, kuri padidintų jų gebėjimą įveikti nusivylimą, kaltę, imti vertinti save 
geriau. Tačiau ne visos humoro formos priimtinos profesionaliai slaugai. Sarkazmas, 
ironija ar blogi juokai visiškai netinka. Humoro dėka galima pakelti nuotaiką ir 
sumažinti sunkių jausmų bei minčių spaudimą geriau negu bet kokia rimta pasta-
ba. Humoras slaugoje reikalauja, kad slaugytojas pažintų savo pacientą, lygiai taip 
pat būtina, kad dėmesys būtų nukreiptas į situaciją, atitinkamą įvykį ar kokį nors 
konkretų pastebėjimą. Ir priešingai – niekuomet negalima pašiepti, pajuokti paties 
paciento (Bydam, 2000, p.105–106).

Kontroliniai klausimai
•	 Kokios išskiriamos bendravimo formos?
•	 Apibūdinkite žodinio ir nežodinio bendravimo reikšmę sveikatos ugdymo 

metu?
•	 Kokie yra žodinio bendravimo lygmenys? Apibūdinkite juos.
•	 Koks bendravimo lygmuo tinkamiausias sveikatos ugdymo metu?
•	 Kokie yra žodinio bendravimo būdai?
•	 Kokie yra nežodinio bendravimo išraiškos būdai?
•	 Apibūdinkite humoro reikšmę bendravimo metu.

Papildoma literatūra
Bydam J. (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė. 
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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2.8. Mokymosi motyvacija
Šiame skyriuje siekiama:

•	 nusakyti mokymosi motyvacijos sampratą;
•	 išskirti mokymosi motyvacijos rūšis;
•	 charakterizuoti veiksnius palaikančius teigiamą mokymosi motyvaciją;
•	 išskirti motyvacijos stiprinimo būdus;
•	 nusakyti humanistinio ugdymo principus.

Žodis motyvacija kilęs iš lotyniško žodžio „morere“ judinti, skatinti. Motyvaci-
ja – tai veiksmų bei elgesio žadinimas ir skatinimas, vykstantis žmogaus psichikoje. 
Motyvai – veiksmų skatuliai, lemiantys jų pobūdį ir kryptį. Jie visada yra susiję su 
kuriuo nors stipriu poreikiu. 

Motyvas – tai, kas atsispindi žmogaus psichikoje vaizdo ar minties pavidalu ir 
nukreipia jo elgesį taip, kad būtų patenkintas tam tikras poreikis. Pvz., jaučiantis 
troškulį žmogus galvoja apie sulčių stiklinę ir bėga jų nusipirkti. Motyvacija apima 
žmogaus poreikius, troškimus ir įsisąmonintus norus, interesus ir polinkius, verty-
bes, pažiūras ir įsitikinimus. Kartais motyvacinę jėgą įgyja jausmai ir emocijos arba 
charakterio bruožai (Butkienė, Kepalaitė, 1996, p.225–226). 

Motyvacija perkelia mus iš nuobodulio į susidomėjimą, sukelia mumyse ener-
giją ir padeda ją nukreipti viena linkme. Jos branduolį sudaro kryptingumas ir verž-
lumas. 

Mokymosi motyvacija padeda besimokančiajam orientuotis į tikslą, suvokti, 
kiek laiko reikės tikslui pasiekti, ar reikės pastiprinimo ir kokio, aktualizuoja būtinas 
besimokančiojo žinias, sugebėjimus ir įgūdžius, pažadina jo jautrumą pagalbai iš 
išorės, turi įtakos mokymosi kokybei ir mokymosi pasekmėms. 

Mokymosi motyvų ir konkrečių tikslų funkcijos. Motyvacija sąlygoja moky-
mosi rezultatus, dalyvaudama pasirenkant ir įsisąmoninant konkrečius mokymosi 
tikslus bei būdus. Mokytojas išmoko numatyti ir suformuluoti mokymosi tikslus, 
vadovaujantis prasmingais mokymosi motyvais. Besimokantysis, suformulavęs ir 
įsisąmoninęs mokymosi tikslą, savo valios, proto ir jausmų energiją nukreipia kon-
krečiam veiksmui atlikti. Motyvai sukuria bendrą nusiteikimą mokytis, o nuo tikslų 
priklauso, kokie bus konkretūs mokymosi veiksniai. Mokėjimas atrasti ir suformu-
luoti konkrečius mokymosi tikslus rodo besimokančiojo motyvacijos brandumą. 
Sąmoningi tikslai iškeliami tik savarankiškai ir valingai apsisprendžiant, laisvai pasi-
renkant (Butkienė, Kepalaitė, 1996, p. 226). 

Emocijų vaidmuo. Sėkmingam ir sparčiam mokymuisi būtinas emocinis kom-
fortas ir tam tikra emocijų sankaupa. Tai mažas jaudinimasis, susijęs su konkrečiu 
noru pasiekti tikslą ir atsakingumo jausmu, pasitikėjimas savo jėgomis, tikėjimas 
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savo sėkme ir abejojimas, žadinantis mąstymo bei veiksmų savikontrolę ir vidinis 
išmokimo džiaugsmas. Noras mokytis stiprėja, kai:

•	 mokytis (vieta) jauku ir malonu;
•	 žmogus nepavargsta ir yra darbingas;
•	 patiria sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą;
•	 nauja mokymosi medžiaga ir patraukli mokymosi forma patenkina jo smalsu-

mą (Butkienė, Kepalaitė, 1996, p.226–227). 
Tuomet bręsta ir mokymosi motyvacija. Nesėkmės, neadekvatūs ugdytojo ver-

tinimai sukelia vengimo motyvaciją ir susilpnina besimokančiojo norą mokytis. 
Kas ugdytojui svarbiausia? Bendriausios mokymosi motyvacijos sampratos ug-

dytojui yra per maža. Ugdytojas ieško būdų, kaip įtraukti besimokančiuosius į mo-
kymąsi. Dėl to ugdytojui naudinga žinoti visas motyvacijos teorijas. Jos padeda su-
prasti, kaip besimokantysis iš vienos mokymosi pozicijos pereina į kitą. Tam svarbu 
žinoti apie mokymosi motyvacijos prigimtį, tipus ir keitimąsi (Butkienė, Kepalaitė, 
1996). 

Bihevioristų pažiūra. B. F. Skinneris (1950), tyrinėdamas elgesio ir išmokimo 
dėsningumus, nustatė, kad, norint išmokyti konkretaus elgesio, svarbu atrasti tin-
kamus pastiprinimus, jų pateikimo būdą ir kartojimų skaičių. Žmogus, net retai 
patirdamas jam svarbų pastiprinimą, su juo susijusią reakciją naudoja visą gyvenimą. 
Norint pakeisti nepageidaujamą elgesį, būtina pašalinti neigiamo pastiprinimo šal-
tinius. Galimas pirminis pastiprinimas, pvz., maistu, miegu, ir antrinis (sąlygiškas), 
pvz., pinigais, kitų žmonių pritarimu ir kt. Taigi, stebėdamas žmogaus elgesį ir jį 
patį, gali suvokti, kokio pastiprinimo jam labiausiai reikia, kad pasikartotų tam ti-
kras elgesys. 

Geštaltistų pažiūra. K.Levinas (1935) mano, kad asmenybės pradžia yra ener-
gija. Jis sako, kad tam tikroje asmenybės dalyje atsiradus įtampai, pažeidžiama visos 
sistemos pusiausvyra. Asmenybė, kaip sistema, skuba pusiausvyrą sugrąžinti ir gau-
sina psichinę energiją. Kai tik susidaro pusiausvyra, energija nebegaminama. Tokią 
įtampą ir nepusiausvyrą sukelia poreikiai (pvz., fiziologiniai – alkio, troškulio), ke-
tinimai (pvz., baigti darbą) arba norai (pvz., labai gerai išlaikyti egzaminą). Poreikių 
yra tiek, kiek yra skirtingų ketinimų, geismų, troškimų bei norų. Kai vienoje srityje 
poreikis sukelia įtampą, kuri daro spaudimą gretimai sričiai, žmogus pradeda veikti.

Kognityvinės psichologijos pažiūros. H. Murray (1938) požiūriu reikmė – tai 
įtampa, kuri sužadina vidinį organizmo aktyvumą ir nukreipia jį tikslo link. Mano-
ma, kad reikmę sužadina tai, ką galima pavadinti „slėgimu“ (press) – išoriniu povei-
kiu individo elgesiui. H. Murray teigia, kad tie du šaltiniai – reikmė ir spaudimas iš 
išorės yra tai, ką galima laikyti elgesio šerdimi. 

Humanistinės psichologijos pažiūra. Humanistinė A.Maslow (1954) poreikių 
hierarchijos teorija sako, kad pirmiausia turi būti patenkinami įgimti pagrindiniai 
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poreikiai. Neįgyvendintas žemesnio lygmens poreikis gali likti dominuojančiu ir ne-
leisti išsiskleisti aukštesnio lygmens poreikiui. A. Maslow teorija padeda ugdytojui 
susilaikyti nuo per greitų ir didelių pastangų žadinant besimokančiųjų mokymosi 
motyvaciją. Daug ugdytojų per dažnai ragina besimokančiuosius siekti aukštesnių 
poreikių, nepatenkinę žemesniųjų. Tai gali nuvilti besimokančiuosius, sumažinti jų 
norą mokytis. 

Sveikatos ugdytojas turėtų vadovautis humanistinės psichologijos pažiūromis į 
asmenybę ir jos ugdymą. Humanistiniai metodai kiek kitaip traktuoja besimokan-
čiojo ir mokytojo vaidmenis. Besimokantieji ir mokytojai čia bendrauja kaip lygūs su 
lygiais. Žmonės patys renkasi, ko norėtų mokytis, o ne mokytojai tai nustato (Gage, 
Berliner, 1998). Humanistinės psichologijos kūrėjai – Maslow A. (1954), Rogers C. 
(1967) pagrindiniu savo tyrimų objektu laikydami vientisą asmenybę, žmogų išryš-
kino kaip esybę, apdovanotą laisve, kūrybinėmis galiomis, sąmoningumu, poreikiu 
suteikti savo buvimui dvasinę prasmę. Ši psichologijos kryptis padeda suprasti, kad 
asmeniui būdingas pastovus tapsmas (tapimas asmenybe), kad asmuo yra aktyvus, 
autonomiškas, linkęs sąmoningai pasirinkti, galintis prisitaikyti ir kintantis, „nuolat 
tampantis”. Pagal šią teoriją kiekvienas žmogus yra vertybė, jo asmenybė – nepakar-
tojama, unikali. Asmenybės esmė – žmogaus dvasinė prigimtis, kurios turinį sudaro 
vidinė išmintis, meilė ir gera valia. Pozityvi žmogaus prigimtis skleidžiasi savaime, jei 
jis gali įgyvendinti savo poreikius (fiziologinius ir dvasinius poreikius – pirmiausia 
poreikį būti pastebėtam, išgirstam, išklausytam, poreikį būti suprastam ir priimtam 
tokiu, koks yra (būti gerbiamam), poreikį mylėti ir būti mylimam. Kai šie poreikiai 
patenkinami, kyla savipildos poreikis – poreikis parodyti, ką jis jaučia, gali, supranta, 
moka. A. Maslow motyvacijos teorija yra pagrįsta poreikių hierarchijos ir savipildos, 
kaip asmenybės augimo, principais. Teorija teigia, kad žmonės norės sužinoti ir su-
prasti, jei jausis patogiai fiziškai, bus saugūs psichologiškai, bus pripažinti, jausis esą 
reikalingi. Ugdytojas, būdamas atsakingas už tai, kas vyksta, pagal galimybes turi 
sudaryti sąlygas, kad būtų patenkinti žemesnieji poreikiai (jų patenkinimas priklau-
so nuo kitų žmonių, o tenkindamas aukštuosius poreikius, individas veikia daugiau 
autonomiškai). Besimokantysis, kuris jaučia, kad yra priimamas, bus daugiau linkęs 
domėtis mokymusi, negu tas, kuris jaučiasi atstumtas ir ignoruojamas, klaidingai su-
prantamas. Visi besimokantieji bus labiau linkę mokytis emociškai saugioje aplinko-
je negu įtemptoje atmosferoje (Butkienė, Kepalaitė, 1996). Humanistinis ugdymas 
– tai ne tik naujų žinių, patirties perteikimas, bet ir pastangos, kad besimokantysis 
suvoktų tų žinių ir mokėjimų prasmę sau asmeniškai. Lengviausia, prasmingiausia 
ir efektyviausia yra mokytis tokioje aplinkoje, kai mokinys nejaučia baimės. Jeigu 
žmogaus motyvacijoje vyrauja baimės motyvas, jo elgesys yra neadaptyvus, jis blogai 
prisitaiko prie aplinkos. Kai situacija nekelia baimės, vaikas ar suaugęs jaučiasi sau-
giai ir tas saugumas teikia laisvę, duoda galimybę mokytis (Gage, Berliner, 1998). 
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Banduros A. dvipusio priežastingumo teorija (1978) remiasi pažiūra, kad žmo-
gaus elgesį lemia individo ir aplinkos kintamieji. Aplinkos kintamieji yra, pvz., pa-
čios įvairiausios mokymosi bei gyvenimo situacijos, kitų žmonių elgesys. Tai turi 
įtakos besimokančiojo elgesio krypčiai, jo veržlumui arba jiems abiem. Individo kin-
tamieji – tai nekintantys, ilgai trunkantys asmenybės bruožai (pvz., poreikis tyrinėti, 
baimė prarasti paramą, noras pasiekti gerų rezultatų, kai kurios būsenos – alkio, 
troškulio, smalsumo, scenos baimė). Ir vieni, ir kiti gali sukelti tikslingą aktyvu-
mą. Stipri motyvacija atsiranda tada, kai individo ir aplinkos kintamieji veikia viena 
kryptimi (Gage, Berliner, 1998; Butkienė, Kepalaitė, 1996). 

Naujausia pažiūra. Naujausios šiuolaikinės psichologijos požiūriu – žmogus yra 
tapsme. Žmogaus tikslai, ketinimai ir veiksmai yra už jutimiškai suvokiamos aplin-
kos. Motyvacijos esmė yra nesuderinamumas tarp to, kas dabar yra, ir kas gali būti 
suvokta. Teigiama, kad kiekvienas žmogus turi tam tikro lygmens nesuderinamumą, 
kuris skatina veikti. Ugdytojui svarbu, kaip jis besimokantiesiems pristatys mokymo 
(–si) medžiagą. Kiekvienas besimokantysis savaip pajus, kuo nauja mokymo (–si) 
medžiaga skiriasi nuo ankstesnių žinių. Kiekvieną tą nesuderinamumą reikia įveikti. 
Kitaip motyvuoto mokymosi nebus. 

Motyvacijos teorijų įvairovė rodo, koks sudėtingas ir kintantis reiškinys yra 
mokymosi motyvacija, priklausanti nuo daugelio skirtingų veiksnių. Ugdytojui rei-
kia apsispręsti: 1) kurios psichologinės motyvacijos teorijos jam vertingiausios no-
rint įgyvendinti svarbiausius ugdymo ir mokymo (–si) uždavinius; 2) kurie moky-
mosi motyvacijos žadinimo principai yra svarbiausi ir saugo žmogaus asmenybę bei 
visuomenę nuo galimų bėdų.

Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi, kaip ir kitokio darbo bei elgesio, mo-
tyvų prigimtis įvairi. Skiriamos dvi tarpusavyje susijusios motyvacijos rūšys – vidinė 
ir išorinė motyvacija. Vidinė ir išorinė motyvacija veikia besimokančiųjų savivoką ir 
savybes. Jeigu galvojama, kad elgesio priežastys glūdi pačiuose, tada motyvacija yra 
vidinė. O jeigu manoma, kad elgesį lemia išorinės jėgos, tada suvokiami motyvai yra 
išoriniai. Vienokio ar kitokio elgesio motyvų suvokimas yra svarbus, nes tas suvoki-
mas veikia besimokančiųjų elgesį.

Vidinė motyvacija – kai asmuo savo noru ima iniciatyvą į rankas ir veikia, kai 
jo veikla yra tikslinga, kai jis pats nori tai daryti (Gage, Berliner, 1998). Kas suke-
lia vidinę besimokančiojo motyvaciją? Kai kurie motyvai kyla iš paties subjekto. 
Yra poreikis suvokti, poreikis manipuliuoti, poreikis tyrinėti. Tai vidinė smalsumo 
motyvacija. Žmogus mėgsta tai, kas skiriasi nuo to, ką jis daro, jei tie skirtumai ne 
per dideli. Paprasčiausia smalsumą sužadinti užduodant klausimus, ypač netikėtus 
(Butkienė, Kepalaitė, 1996). 

Mokymosi motyvai visada yra susiję su svarbiausių, fiziologinių ir aukštesniųjų, 
dvasinio augimo, poreikių patenkinimu. Stipriausią vidinę mokymosi motyvaciją 
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sukelia vidinis džiaugsmas, lydintis išmokimą. Tai daugelis psichologų vadina vidi-
niu pastiprinimu. Tai yra savipildos poreikio, kaip vidinės valios ir išminties energi-
jos skleidimosi, įgyvendinimas.

Veiksmingiausia ir prasmingiausia mokymosi motyvacija yra susijusi su gyveni-
mo prasmės jausmu ir pačių žmogiškiausių vertybių įsisąmoninimu. Ji kyla dvasinė-
je, socialinėje kultūrinėje aplinkoje, kai visiškai įsisąmoninamas asmeniškas patyri-
mas ir atsiranda galimybė savarankiškai spręsti. Tokią mokymosi motyvaciją palaiko 
nuolatinis konkrečių norų ir tikslų savarankiškas pasirinkimas bei įsisąmoninimas ir 
su tuo susijęs atsakingumo jausmas. Labai svarbu, kad žmogus pajustų, jog jis pats 
gali pasirinkti tikslą, dėtų pastangas jam įvykdyti ir kontroliuotų, kaip pavyko veiks-
mai ir koks gautas rezultatas. Skirtingi tikslai skirtingai motyvuoja žmogaus elgesį. 
Tai, be abejo, lemia nevienodas mokymosi ir gyvenimo pasekmes. 

Ir suaugęs, ir vaikas nori, kad kiti jį pripažintų ir priimtų tokį, koks jis yra, nori 
turėti gerą vardą. Savigarbos motyvas stiprina pasitikėjimą savimi, pajėgumą, įsiti-
kinimą, kad esi kitiems reikalingas ir naudingas. Vaikas ir suaugęs žmogus bus nera-
mus, nepatenkintas, jei negalės siekti savo svarbiausių tikslų, daryti tai, ką jis pajėgia.

Laimėjimai ir lūkesčiai. Siekimas yra nuolatinis procesas. Žmogus nori matyti 
savo laimėjimų rezultatą – ne tik siekti, bet ir pasiekti tikintis, kad jis nebus bloges-
nis už numatytą. Laimėjimų motyvacijai priklauso viltis arba lūkestis, kad tikslas bus 
pasiektas be nesėkmės. Dėl to laimėjimo motyvacijai būdingas sėkmės vilties ir ne-
sėkmės baimės emocijos. Žmogus, kuriam sekasi ir kurio veikla sėkminga, supranta, 
kad tai priklauso nuo jo aktyvumo, įdėtų pastangų. Žinodamas ryšį tarp savo pastan-
gų ir rezultatų ateityje jis gali labiau pasistengti, kad pasiektų tikslą. Tyrimai rodo, 
kad dažnos nesėkmės sukelia nesėkmės motyvaciją, susijusią su nuolatine nesėkmės 
baime. Tai susilpnina besimokančiojo norą mokytis (Butkienė, Kepalaitė, 1996). 

Vertindamas savo veiklą, žmogus ieško sėkmės ar nesėkmės priežasčių. Vienas 
jų priskiria išorinėms sąlygoms, kitas – vidinėms. Besimokantysis, kuris dažnai savo 
nesėkmę priskiria išorinėms priežastims (pvz., užduoties sunkumas, atsitiktinumas), 
vis labiau nepasitiki savo sugebėjimais, vidinėmis psichinėmis jėgomis. Tai labai sil-
pnina jo mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis ir, aišku, viltį, kad darbą 
lydės sėkmė. Ugdytojai (parenkant užduotis, saikingai pagiriant nors ir dėl mažos 
sėkmės) gali padėti besimokančiajam kitaip pažvelgti į save, savo galias. Tai labai 
svarbu tolesniam mokymuisi. 

Kitas vidinis mokymosi motyvas – kompetencija. Daugeliui žmonių malonu 
atlikti užduotis gerai. Kuo dažniau besimokantysis mato savo įgūdžių ar kitų mo-
kymosi rezultatų gerą kokybę, tuo labiau stiprėja jo noras ir toliau gerai tai daryti. 
Ugdytojas turėtų akcentuoti, kad besimokančiųjų sėkmė priklauso nuo jų pačių pa-
stangų. 
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Konfliktuojantys motyvai: priklausomumas ir nepriklausomybė. Besimokan-
tieji pasijunta blogiausiai, kai ugdytojas per daug patarinėja arba kai visiškai nebesi-
rūpina, ką ir kaip jie daro. Pagrindinis tokio vidinio konflikto požymis – nepasiten-
kinimas be aiškios priežasties. 

Išorinė motyvacija. Neretai besimokantieji vadovaujasi motyvais, kurių pradžia 
slypi jų aplinkoje, kitų žmonių laikysenoje bei tarpusavio santykiuose. Išorinė moty-
vacija – kai išorinės aplinkybės skatina veikti. Tai gali būti kitų asmenų skatinimas, 
motyvacija, įrodymai, „apdovanojimas” arbą veiklą skatinančios sankcijos (Gage, 
Berliner, 1998). 

Teigiamą motyvaciją skatina sėkmė. Mokymosi motyvaciją ypač sustiprina lau-
kiama sėkmė. Nuolatinė sėkmė, kuri patiriama be jokių proto ir valios pastangų, 
mažiau reikšminga, kartais po jos mokymosi motyvacija net susilpnėja. 

Daugelio psichologų tyrimo duomenys rodo, kad nesėkmė ir bausmė moky-
mosi motyvaciją mažina. Labai svarbu, kad žmogus mokydamasis galėtų sužinoti, ar 
jis taisyklingai atlieka veiksmus. Psichologiniai tyrimai rodo, kad grįžtamasis ryšys, 
naudojant patvirtinimo principą, pagreitina mokymąsi ir priartina išmokimą. Ug-
dytojui pranešus, kad konkretus veiksmas teisingas, padidėja jų kartojimo tikimybė. 
Grįžtamasis ryšys ir pastiprinimas kartu veikia mokymąsi ir besimokančiojo motyva-
ciją. Labai svarbu nepastiprinti klaidų. Žodžiais fiksuoti tik gerąją patirtį (Butkienė, 
Kepalaitė, 1996). 

Mokymosi motyvacijos veiksniai ir žadinimo būdai. 
•	 Pradedant mokyti pateikti besimokantiesiems motyvaciją pagrindžiančius 

argumentus. Įvadiniai naujos mokomosios medžiagos aiškinimai turi būti 
motyvuojantys („Aš manau, jums tai patiks, jūs pritaikysite tai ir namuose“). 
Negalima naujos užduoties įvesti negatyviai („Aš žinau, jums tai nepatiks, 
bet... “). Besimokantieji nusipelno, kad jiems būtų argumentuojami motyvai. 

•	 Pasakyti besimokantiesiems tiksliai, kaip pageidaujama, kad būtų atlikta. Jei-
gu norima sužadinti besimokančiųjų energiją ir padaryti kryptingą jų elgesį, 
būtina tiksliai nurodyti, kaip darbas turi būti atliktas. 

•	 Išmokyti besimokančiuosius kelti sau trumpalaikius tikslus. Trumpalaikiai 
tikslai pagerina ir mokymąsi ir motyvaciją. 

•	 Naudoti žodinius ir raštiškus pagyrimus. Pasakymai „gerai“, „labai gerai“, 
„puiku“, kuriais įvertinama tinkamai atlikta arba netrukus, atliksima užduo-
tis, gali būti labai stipri motyvuojanti priemonė. Pagyrimas yra lengviausia ir 
natūraliausia motyvacijos priemonė, prieinama ugdytojui. Svarbiausia, kad 
pagyrimas už tam tikrą elgesį skatina to elgesio kartojimąsi. Socialinis palan-
kumas, socialinis pastiprinimas, pagyrimas, padrąsinimas formuoja besimo-
kančiųjų motyvaciją (Gage, Berliner, 1998).
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Bydam (2000) suformulavo pacientų motyvavimo principus, kurie aiškiai pa-
rodo, kad paciento motyvacija tampriai susijusi su jo turima patirtimi: 

•	 Pasinaudoti aplinkybėmis, kad atkreipti paciento dėmesį į tai, ką jis turėtų 
išmokti.

•	 Paskatinimas kelia norą mokytis ir būti mokomam.
•	 Vidinė motyvacija trunka ilgiau nei išorinė motyvacija, ją galima valdyti pa-

čiam, ją dažnai reikia sustiprinti pagyrimais ar konkrečiais apdovanojimais.
•	 Asmuo daug lengviau leidžiasi mokomas, kai jis suvokia, kad jam būtina tai 

išmokti.
•	 Mokymosi motyvacija padidėja priklausomai nuo to, kaip mokymo medžiaga 

yra pateikiama.
•	 Sėkmė geriau motyvuoja už nesėkmę.
•	 Mokymas keičia elgesį ir nuostatas, todėl jis kelia lengvą baimę, todėl jo tru-

putėlį bijomasi. Jei mokymas kelia didelę baimę, jis kenkia.
Apibendrinus galima teigti, kad, siekiant motyvuoti besimokančiuosius, svar-

bu: mokyti numatyti, kelti ir formuluoti tikslus; skatinti pasitikėjimą; naudoti pa-
gyrimus; bendradarbiauti su besimokančiuoju; ugdyti atsakomybę; nuolat teikti 
grįžtamąjį ryšį. 

Kontroliniai klausimai
•	 Paaiškinkite mokymosi motyvacijos sampratą.
•	 Kaip motyvacijos teorijos aiškina motyvacijos sampratą?
•	 Kokios išskiriamos motyvacijos rūšys? Apibūdinkite jas.
•	 Kokie veiksniai sukelia vidinę motyvaciją?
•	 Kas palaiko teigiamą mokymosi motyvaciją?
•	 Kokie veiksniai įtakoja besimokančiojo motyvaciją?
•	 Kokie yra motyvacijos stiprinimo būdai?
•	 Kokie yra humanistinio ugdymo principai?

Pratimas
Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus:

•	 Kada buvo įdomiausia Jums mokytis? Kodėl?
•	 Kada nebenorėdavote mokytis? Kodėl? 
•	 Dėl kokių priežasčių Jūs lankote paskaitas ir kitus užsiėmimus.
•	 Kokios priežastys nulėmė, kad pasirinkote šią specialybę? 
•	 Ką patartumėte ugdytojui, norinčiam padėti individui mokytis?
•	 Ką patartumėte besimokančiajam? 



96

Apsvarstykite savo paties mokymosi motyvaciją, apibendrinkite ir aptarkite re-
zultatus grupėje. 

Papildoma literatūra
Bydam J. (2000). Pedagogika. Vilnius: Charibdė. 
Šveikauskas (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Technologija.
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Testai

Teste pateikti klausimai turi po 3–4 alternatyvius atsakymus, iš kurių tik vienas 
yra teisingas. Šiuos testus galima naudoti savikontrolei ir studentų žinioms įvertinti 
pratybų metu. 

1 testas
1. Bendriausia edukologijos kategorija yra:
a) švietimas;
b) ugdymas;
c) auklėjimas;
d) formavimas.

2. Kuris teiginys apie ugdymo sampratą tikriausiai neteisingas:
a) švietimas, žmogaus lavinimas;
b) ugdytinių reakcijų sustiprinimas teigiamais ir neigiamais poveikiais;
c) mokymas ir mokymasis;
d) ugdytojo ir ugdytinio turinti tikslą sąveika.

3. Pažymėkite, ką nagrinėja didaktika:
a) ugdomų asmenų grupių ir individų pažinimo dėsnius;
b) įvairių procesų valdymą;
c) mokymo struktūrą ir organizavimą;
d) tikslingą ugdytojo ir ugdytinio sąveiką. 

4. Apibūdinkite, kas sudaro ugdymo proceso vidinę dalį – sąveiką.
a) komunikacija, t. y. pasikeitimas psichinės veiklos rezultatais;
b) mokymosi situacijos dalyvių tarpusavio poveikis;
c) informacijos perteikimas ir priėmimas, internalizacija, grįžtamasis ryšys.
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5. Sveikatos ugdymo procesas yra:
a) norimų ir galimų pokyčių rezultato komponentas;
b) asmenybės perėjimas iš vienos pakopos į kitą;
c) ugdymo tikslų ir tueinio derinimo veikla;
d) tikslingi sveikatos ugdytojo ir ugdytinio veiksmai.

6. Kaip suprantate individualybę:
a) žmogus su savo požiūriais, siekiais, tikslais ir t. t.
b) nepakartojamų kiekvieno individo fizinių, psichinių ir socialinių skirtumų 

raiška;
c) kiekvienas individualus žmogus, turintis savo charakterį, jausmus, suprati-

mą.

7. Pažymėkite, kas tai yra mokymo metodas:
a) įvairiai pateikta mokymo organizavimo forma;
b) tikslo siekimo kelias, veikimo būdas;
c) besimokančių asmenų pasikartojančių veiksmų modelis.

8. Apibūdinkite, kuo svarbios psichologijos žinios organizuojant mokymo pro-
cesą:

a) padeda mokytojui perteikti žinias;
b) padeda pažinti besimokančiojo asmens individualybę;
c) padeda taisyklingai kelti mokymo tikslus. 

9. Ugdytojo savybė, kuri padeda lengvai įžvelgti dalyko ar situacijos esmę, svar-
biausius ugdytinių asmenybės bruožus, yra:

a) komunikatyvumas;
b) pastabumas;
c) intelektiniai gebėjimai;
d) kūrybiniai gebėjimai.

10. Antrinis sveikatos mokymas yra:
a) mokymas, skirtas žmonėms, kurių sveikatos būklės neįmanoma pagerinti;
b) mokymas, susijęs su gyvenimo kokybės garantavimu;
c) mokymas, skirtas sveikiems žmonėms;
d) mokymas, susijęs su galimybe neleisti toliau blogėti sveikatai.
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2 testas

1. Nurodykite, kas tai yra mokymas:
a) žinių perteikimas, skatinant jas suprasti ir pritaikyti;
b) žinių struktūravimas tam tikra tvarka ir žinių pateikimas ugdytiniui;
c) organizuota, kryptinga, planinga ir sisteminga ugdytojo ir ugdytinių veikla, 

jos sąveika;
d) sugebėjimas pateikti asmenims reikiamą informaciją.

2. Pažymėkite, kas yra didaktikos mokslo objektas:
a) mokymo tikslas, uždaviniai, mokymo turinys, metodai ir mokymo organi-

zavimas;
b) ugdymo teorija, praktika ir istorija;
c) ugdytojo ir ugdytinio sąveika;
d) mokymo proceso sąlygoti pokyčiai, vykstantys ugdytiniuose.

3. Kas tai yra komunikacija ugdymo procese:
a) bendravimo būdas tarp ugdytojo ir ugdytinio;
b) ugdymo proceso vidinė dalis;
c) keitimasis psichinės veiklos rezultatais;
d) sugebėjimas užmegzti ryšį su besimokančiuoju.

4. Sveikatos mokymosi proceso tikslas yra:
a) teikti mokymosi pagalbą;
b) pasirengti aktyviai, savarankiškai ir produktyviai įsitraukti į sveikatos stipri-

nimo veiklą;
c) suprasti ir išmokti konkrečią mokomąją medžiagą;
d) saviraiška.

5. Ką vadiname mokymo principais:
a) ugdytojo pasirinktus mokymo metodus;
b) pačius bendriausius nurodymus ugdytojui, kaip organizuoti mokymo pro-

cesą;
c) mokymo metodo pasirinkimo kriterijus.
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6. Kuris iš nurodytų ypatumų yra labiau būdingas grupiniam darbui:
a) mokymosi tikslai siejami su žinių įgijimu;
b) mokymasis įsimenant ir įgyjant praktinių įgūdžių;
c) mokymaisi iš pavyzdžių ir patirties ir aiškinantis;
d) mokymasis tik mokslui pritaikytuose centruose.

7. Pagrindinis mokymosi bendradarbiaujant teorija pagrįstas mokymo ir mo-
kymosi metodas yra:

a) humanistinis;
b) kūrybinis;
c) darbas grupėse. 

8. Ką reiškia individualus mokymas:
a) kai mokytojas perteikia žinias vienam besimokančiajam;
b) kai besimokantysis mokosi visiškai savarankiškai;
c) pritaikytas prie konkretaus besimokančiojo.

9. Kokia didžiausia mokymo tikslų taksonomijos reikšmė:
a) padeda lengviau suvokti įvairias susistemintas sąvokas;
b) padeda tiksliai apibrėžti įvairius mokymo tikslų lygius;
c) padeda sudaryti teisingas formuluotes. 

10. Ugdytojo gebėjimas, padedantis lengvai užmegzti tarpasmeninius santy-
kius, sėkmingai plėtoti dialogą, sukurti pasitikėjimo santykius, yra:

a) pastabumas;
b) organizuotumas;
c) empatiškumas;
d) komunikatyvumas.
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Savikontrolės klausimai ir užduotys

1. Nurodykite ugdymo dalines sąvokas ugdytojo veikloje. 
2. Nurodykite ugdymo dalines sąvokas ugdytinio veikloje.
3. Nurodykite ugdymo proceso struktūrinius komponentus.
4. Ką vadiname mokymo principais?
5. Išvardinkite, kokius žinote mokymo principus.
6. Nurodykite, kaip klasifikuojami tikslai.
7. Nurodykite tikslų formulavimo kriterijus.
8. Kokia tvarka išdėstyti kiekvienos taksonomijos tikslai? 
9. Išvardinkite, kokias žinote mokymo metodų grupes. 
10. Nurodykite žodinių mokymo metodų privalumus ir trūkumus.
11. Nurodykite darbo grupėmis privalumus. 
12. Išvardinkite darbo grupėmis organizavimo pagrindinius aspektus.
13. Nurodykite, kokie sunkumai gali iškilti mokytojui dirbant su grupe?
14. Kas sudaro organizacinę mokytojo veiklą?
15. Išskirkite komunikatyvinės mokytojo veiklo esmę.
16. Atskleiskite motyvacijos sąvoką. Kas tai yra?
17. Kokia yra taksonomijos reikšmė?
18. Apibūdinkite, iš kur kyla išorinė motyvacija?
19. Apibrėžkite konstruktyvinės ugdytojo veiklos bruožus. Kokių įgūdžių turi 

turėti ugdytojas šios veiklos realizavimui?
20. Išskirkite svarbiausius ugdytojo gebėjimus, įgalinančius lengvai atlikti ug-

domąją veiklą.
21. Apibūdinkite humanistinės psichologijos požiūrį į ugdymą.
22. Kokių ugdymą sąlygojančių konkrečių veiksnių poveikis yra ryškiausias?
23. Paaiškinkite, kurie veiksniai yra labai svarbūs mokant sveikatos. Atsakymą 

iliustruokite pavyzdžiais. 
24. Remdamiesi šiuolaikine sveikatos mokymo samprata, paaiškinkite holisti-

nio sveikatos supratimo reikšmę. Atsakymą iliustruokite pavyzdžiais. 
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