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Įvadas 
 

Europos Sąjungoje daugėja vyresnių nei 60 metų žmonių. Šiuo metu į pensinį amžių įžengę žmonės 

gerokai skiriasi nuo savo bendraamžių ankstesniais dešimtmečiais. Paprastai jie yra aktyvesni, labiau 

išsilavinę ir nemažai daliai jų rūpi sveikas gyvenimo būdas. 

Todėl šiuolaikiniams senjorams skirta švietimo pasiūla turi būti nuolat atnaujinama ir 

pritaikoma prie jų poreikių. Verta prisiminti, kad vyresnio amžiaus žmonės pradeda mokytis iš 

vidinio noro išlikti aktyvūs, išmokti tai, ko neturėjo galimybės išmokti jaunesniame amžiuje, 

prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio. Jie taip pat dalyvauja mokymosi procese 

norėdami būti tarp žmonių, integruotis ir dėl poreikio dalyvauti visuomenei ir vietos 

bendruomenėms naudingoje veikloje. 

Trys organizacijos, turinčios skirtingą struktūrą ir patirtį įgyvendinant senjorams skirtą 

švietimo pasiūlą, ėmėsi užduoties ištirti “Studijų rato” metodiką ir patikrinti, kaip ji veiks 

praktiškai. 
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Pagrindinės tyrimo rato darbo metodo prielaidos: 

 Kiekvienas žmogus turi tam tikrų žinių ir patirties, kuria gali pasidalyti su kitais. 

 Studijų rato dalyviai yra ir besimokantieji, ir mokytojai. 

 Žmonės, norintys įgyti žinių ar įgūdžių tam tikroje srityje, išspręsti jiems rūpimą 

problemą ir pan., reguliariai susitinka nedidelėse grupėse (“Studijų ratuose”), kad 

kartu išnagrinėtų juos dominančią temą. 

 Studijų rato grupei vadovauja dalyvių pasirinktas ir patvirtintas vadovas. 

 Visa grupė kartu nustato susitikimų tikslą ir bendradarbiavimo grupėje taisykles. 

 Kiekvienas asmuo yra atsakingas už užsibrėžto tikslo pasiekimą. 

 Procesas - demokratiška lygiavertė diskusija yra tokia pat svarbi kaip ir turinys, 

kuris nagrinėjamas “Studijų ratuose”. 

 Grupei padeda fasilitatorius-pagalbininkas, kuris yra institucijos, organizuojančios 

mokymąsi pagal “Studijų rato” metodą, atstovas.1 

Pateikiame jums savo patirties ypatumus ir išvadas, kurias padarėme vykdydami šią 

bandomąją veiklą. 

 

 

  

                                                           

1 A.Kłujszo, S.Lenarczyk, P.Masłowski, E.Nagalewski, E.ielińska-Chmielewska, E.Zimny, "Study Circle.  

Švediškas suaugusiųjų švietimo metodas", CRIS, Rybnik, 2014. 
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Projektas "Senjorai švietimo srityje 

Projekto tikslai  

Projekto tikslas - didinti senjorų švietėjišką ir socialinį aktyvumą vietos bendruomenėse, 

sudarant galimybes panaudoti jų potencialą, žinias ir patirtį. 

Išsamūs tikslai: 

1.     Padidintos organizacijos žinios ir įgūdžiai taikant “Studijų rato” metodą. 

2.     Pagilinti senjorų žinias apie mokymosi visą gyvenimą galimybes vietos aplinkoje ir 

šalyse-partnerėse. 

3.     Susipažinti su įdomiomis darbo grupėse formomis ir metodais partnerių 

organizacijose. 

4.     Darbuotojų kompetencijų ugdymas įdomių darbo metodų senjorų grupėse srityje. 

 

Partnerystė - organizacijų partnerių charakteristikos 

PCKK švietimo ir plėtros fondas  

- buvo įsteigta 2020 m. sausio mėn. Tai nevyriausybinė organizacija, 

kurios tikslas - remti suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų asmeninį, edukacinį ir socialinį tobulėjimą. 

Ypatingą vietą PCKK fondo veikloje užima Senjorų kompetencijų centras. Tai apie 60 žmonių 

grupė, aktyviai dalyvaujanti įvairiose ugdymo veiklose, jie taip pat noriai dalijasi savo patirtimi 

ir žiniomis. 

Vyresniųjų kompetencijų centro misija: Mes kuriame aktyvių, sąmoningų ir savarankiškų 

senjorų aplinką. 

Vyresniųjų kompetencijų centro vizija: 

Senjorai sąmoningai tvarko savo gyvenimą. Jie tobulina pažintinius įgūdžius ir rūpinasi fizine 

būkle. Jie mokosi naujų dalykų ir moko kitus. Jie yra atviri, lankstūs ir gebantys prisitaikyti. Jie 

seka skaitmeninius pokyčius. 

PCKK fondo dabartinės pasiūlos tema ir apimtis nustatoma mokslo metams ir priklauso nuo 

šiuo metu įgyvendinamų projektų bei senjorų nurodytų poreikių. Pažinimo kompetencijų 

mokymas ir visų formų skaitmeninių kompetencijų ugdymas jau daugelį metų sulaukia 

neblėstančio susidomėjimo. 
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Vyraujančios darbo formos - teminiai seminarai, kurių metu dalyviai tobulina savo 

kompetencijas dirbdami mažose grupėse. 

PCKK fondui vadovauja trijų asmenų valdyba, o plėtros užduotis atlieka  

kelių instruktorių, savanorių ar pagal sutartį dirbančių darbuotojų grupė. 

Vzdelavaci Institut Stredoceskeho kraje    

- yra pusiau biudžetinė organizacija, kurią įsteigė Vidurio Čekijos regionas.  

Jame dirba 25 darbuotojai ir daug kviestinių dėstytojų. 

VISK struktūrą sudaro: 

- mokytojų kvalifikacijos tobulinimo skyrius, 

- Viešojo administravimo darbuotojų tęstinio mokymo departamentas, 

- socialinių darbuotojų mokymo departamentas,  

- Tarptautinio bendradarbiavimo ir projektų departamentas,   

- senjorų tęstinio mokymo skyrius (Trečiojo amžiaus akademija). 

Trečiojo amžiaus akademijos veiklą VISK vykdo nuo 2011 m. 13-oje regiono miestų. Kasmet 

jose dalyvauja apie 1000 mokinių. Pagrindinės seminarų, praktinių užsiėmimų, kursų ir 

ekskursijų temos - istorija, mokslas, sveikata, gamta. 

Skyriaus vadovas, glaudžiai bendradarbiaudamas su metodininkais ir dėstytojais, priima 

sprendimus dėl mokymo pasiūlos. 

  

Kauno trečiojo amžiaus universitetas (Kauno TAU)   

- yra savanoriška nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 1999 m. 

Pagrindinės užduotys Kauno TAU yra užtikrinti geresnę vyresnio amžiaus 

žmonių gyvenimo kokybę ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Nuo 2015 m. universitetas yra 

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos, vienijančios 49 TAU, narys. 

Veiklos pradžioje (1999 m.) universitete buvo šeši fakultetai, o 2019/2020 mokslo metais - jau 

trylika fakultetų. Jų veikloje 2019 m. dalyvavo 1373 studentai. Dėl pandemijos įtakos 2020 m. 

universiteto veikloje dalyvavo tik apie 600 studentų, nes ne visi fakultetai turėjo galimybę 

veikti kontaktiniu būdu, o nuotolinis metodas netinka praktiniams užsiėmimams. Šiuo metu 

13-oje fakultetų studijuoja apie 800 studentų. Pagrindiniai Kauno TAU uždaviniai - užtikrinti 

geresnę vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 

aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Paskaitas, seminarus ir diskusijas veda 

universiteto dėstytojai ir praktikai - gydytojai, teisininkai, teologai, muziejininkai, menininkai, 

politikai, kultūros ir kelionių specialistai. Kiekvieno fakulteto veikla yra unikali, atitinkanti tam 

tikros mokslo ir praktikos srities paskirtį ir auditorijos mokymosi poreikius. Saviraiškos 

poreikis, skatinamas emocijų, įgyvendinamas spontaniškai. Savirealizacijai reikalingos 

dvasinės ir intelektinės pastangos ieškant savo tikslo. Universiteto veiklos įvairovė sudaro tam 
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sąlygas. Dalis auditorijos lanko universitetą nuo pat jo įkūrimo - baigę vieną fakultetą, jie 

pradeda lankyti kitą. Čia galima ne tik mokytis, bet ir užmegzti draugystę bei 

bendradarbiavimą. Šį bendradarbiavimą skatina konferencijos, seminarai, įvairūs renginiai, 

susitikimai su kultūros ir meno atstovais, TAU bendruomenės narių parodos, išvykos, 

pažintinės ekskursijos. 

Kauno TAU aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose - tiek Lietuvos Respublikos 

ministerijų, tiek tarptautinių organizacijų, įskaitant ERASMUS+ projektus. Tai skatina studijų 

pokyčius, kurie sudaro sąlygas studentų, dėstytojų, TAU veiklos organizatorių savirealizacijai, 

socialiniam dalyvavimui ir kompetencijų ugdymui. 
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Bandomieji mokymosi būreliai 

Tyrimo rato metodo prielaida 

Edukacinių procesų organizavimo metodika, vadinama “Studijų ratu”, įvairiose šalyse 

naudojama jau daugiau nei 100 metų. Jos istorija, naudojimo prielaidos ir pavyzdžiai gerai 

aprašyti bibliografijos skyriuje pateiktuose šaltiniuose. 

Darbas “Studijų rate” - tai tobulėjimo veikla, kurią dalyviai vykdo pagal savo poreikius ir 

interesus. Temos, kurias galima plėtoti rateliuose, neribojamos. Taikant šį metodą daroma 

prielaida, kad kiekvienas dalyvis turi tam tikrų žinių ir patirties, kuriomis gali pasidalyti su kitais. 

Grupės užsibrėžto tobulėjimo tikslo pasiekimas priklauso nuo aktyvaus jos narių indėlio. Rato 

dalyviai reguliariai susitinka mažose grupelėse. Svarbiausia yra darbo planas ir mokymosi 

medžiaga. Grupės darbui vadovauja demokratiškai išrinktas vadovas. 

Čia primename svarbiausias “Studijų rato” metodo idėjas, kurios mus sužavėjo ir paskatino 

patikrinti šio metodo veiksmingumą senjorų mokymąsi visą gyvenimą organizuojančių 

institucijų darbe. 

Mokymosi ratelių organizavimas pagal "Studijų rato” metodiką: 

 suteikia besimokantiesiems galimybę rinktis plėtros temas; 

 mokiniai taip pat gali pasirinkti tinkamiausius mokymosi metodus; 

 grupė kartu nustato posėdžių tvarkaraštį; 

 palyginti trumpas proceso įgyvendinimo laikas (2-3 mėnesiai); 

 grupė susitaria dėl švietimo tikslų, atitinkančių numatomą įgyvendinimo laiką, 

parengia veiksmų planą (čia gali būti naudinga tarpininko pagalba); 

 dalyviai savarankiškai atlieka užduotis; 

 grupei vadovauja demokratiškai išrinktas lyderis (dažnai tai būna natūralus grupės 

lyderis arba asmuo, kurį grupė pripažįsta kaip rato temos žinovą); 

 dalyviai prisiima klausytojų ir (arba) ekspertų vaidmenį, tai suteikia jiems veiksnumo 

jausmą ir savirealizacijos galimybę. 

Visos pirmiau minėtos studijų rato metodo ypatybės primena vyresniesiems 

besimokantiesiems, kad jie gali daryti įtaką, kad jie gali kartu priimti sprendimus, kad jų patirtis 

yra svarbi ir kažkam gali būti naudinga. 
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Oskaras Olssonas, kuris 1902 m. parengė metodo aprašymą ir pritaikė jį švietimo sistemai, 

rašė: "Studijų rato tikslas - ne faktinių žinių kaupimas, o dvasia ir atmosfera, skatinanti nuolat 

ieškoti"2 . Šis metodas atitinka senjorų, kuriems mokymosi procese svarbiausia yra procesas: 

dalyvavimas grupėje, diskusijos, bendri veiksmai, integracija, poreikius. 

  

 

  

                                                           
2 A.Kłujszo ir kt., Studijų ratas. Švediškas suaugusiųjų švietimo metodas, CRIS, Rybnik, 2014, p. 13 
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Bandomojo tyrimo rato metodo prielaidos 

Stebint 60+ amžiaus žmonių švietimo organizavimo būdus matyti, kad dauguma už šį procesą 

atsakingų subjektų rengia švietimo pasiūlymus, pagrįstus lektorių ir instruktorių personalo 

prielaidomis ir patirtimi. Patys senjorai daugiau ar mažiau aktyviai dalyvauja kaip užsiėmimų 

gavėjai. 

Išsamiai išanalizavę "Studijų rato" idėją, nusprendėme organizuoti ir vykdyti šia metodika 

paremtą edukacinę veiklą. 

Organizacijos partnerės nusprendė, kad kiekviena iš jų organizuos 3 mokymosi ratus, teiks 

paramą dalyviams, stebės kursus ir rinks grįžtamąjį ryšį. Bus parengtos bandomosios veiklos 

ataskaitos, kurios leis padaryti išvadas dėl mokymosi rato metodo įgyvendinimo 

organizacijose. 

 

 

PCKK FONDO BANDOMOJO PROJEKTO EIGA 

PCKK fondas surengė 3 bandomuosius mokymosi ratus: Jelenia Guros baseino turistiniai 

maršrutai, rankdarbiai ir fotografavimas išmaniuoju telefonu. 

Tyrimų rato "Turistiniai maršrutai Jelenia Guros baseine" darbo ataskaita 

Tyrimo ratelyje dalyvavo 15 žmonių  

Susitikimų tvarkaraštis 

7.02.2022  

14.02.2022  

21.02.2022  

28.02.2022 

7.03.2022 

12.04.2022 

28.03.2022 

Grupės darbo tikslas buvo susipažinti su pasirinktų maršrutų Jelenia Guros baseine turistine 

verte ir parengti jų charakteristikas, atsižvelgiant į prieinamumą senjorams. 
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Grupės darbo organizavimo metodas ir proceso eiga 

Rato dalyviai buvo suskirstyti į mažesnes komandas ir išsirinko netoliese esančias vietas, kurias 

verta aplankyti. Jie sutarė, kad parengs pėsčiųjų maršrutų charakteristikas: artimų (pasiekiamų 

vietinio transporto dėka) ir tolimesnių (tų, kuriems reikia specialaus transporto). 

Jie pasirinko mažiau žinomus arba labiausiai mėgstamus maršrutus. 

Buvo susitarta dėl renkamos informacijos formulės ir formato. Jie dirbo naudodamiesi 

žemėlapiais, spausdintais ir internetiniais turistiniais gidais. 

Jie naudojosi bendraisiais "Google" dokumentais, mokėsi kurti nuotraukų albumus "Google 

Pictures" galerijoje ir jais dalytis. Jie sužinojo autorių teisių pagrindus ir CC licencijavimo 

principus. 

Grupė aprašė 6 turistinius maršrutus, o aprašymus papildė nuotraukomis.  

 Medžiaga buvo patalpinta specialiai sukurtoje interneto svetainėje 

 https://sites.google.com/view/trasy-turystyczne-sened    

 

Per pirmąjį susitikimą grupė išsirinko vadovą, kuris iš karto paprašė kito asmens 

bendradarbiauti vadovaujant ratui.  

Grupės teigimu, SC modelio elementai buvo įgyvendinti 95 proc. Grupės dydis buvo didesnis 

nei numanomas 12 žmonių. 

Visi dalyviai buvo labai patenkinti rato veikla. 

Dalyviai gavo sieninius Jelenia Guros baseino žemėlapius, taip pat naudojosi kitais spausdintais 

žemėlapiais, atsinešė savo pačių pasirinktus vadovus ir medžiagą, naudojosi interneto 

ištekliais ir dalijosi savo patirtimi. Keliais atvejais jie patys ėjo maršrutu ir fotografavo. 

Bendravimas grupėje buvo labai geras, jis vyko tiesiogiai ir per greitųjų žinučių programas, 

elektroninį paštą, keitimąsi failais ir dalijimąsi albumais debesyje. 

 

Fasilitatoriaus ir vadovo užduočių ir jų įgyvendinimo būdų analizė 

Fasilitatorius - tai organizatorius: asmuo, nepriklausantis grupei ("kažkas iš išorės"), 

institucijos atstovas, perduodantis pagrindinius studijų rato metodo principus ir teikiantis 

medžiagą užsiėmimams vesti. 

Vadovas yra atsakingas už grupę ir jos darbo rezultatus. Be to, bandomojo projekto tikslais 

buvo sutarta, kad į vadovo užduotis įeis ir rašytinė ataskaita apie mokymosi rato darbą. 

Ratelyje dvi moterys pasidalijo vadovo užduotimis. Viena iš jų daugiausia dalyvavo grupės 

susirinkimuose, kita buvo atsakinga už atskirų susirinkimų ataskaitų rengimą. 

Fasilitatoriai padėjo grupei organizuoti darbą, priminė apie terminus ir iš esmės padėjo 

suvienodinti parengtą turinį. Galiausiai fasilitatorius taip pat skelbė grupių darbo rezultatus 

interneto svetainėje. 

https://sites.google.com/view/trasy-turystyczne-sened
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Žiedo "Turistiniai maršrutai Jelenia Guros baseine" stipriosios ir silpnosios pusės 

Stipriosios pusės buvo šios: sutelktumas, savarankiškumas, atsakomybė, dalyvių 

bendradarbiavimas siekiant užsibrėžtų tikslų; priminimai ir kiekvieno susitikimo laiko 

patvirtinimas SMS žinute. Taip pat buvo pabrėžta: labai maloni atmosfera, puikus vadovų 

darbas, abipusis pripažinimas; grupės dalyvavimas kuriant medžiagą. 

Dalyviai pastebėjo, kad dalyviai ne visada būdavo pilni, o dalyvavimo procese lygis buvo 

skirtingas - tai jie laikė silpnosiomis rato pusėmis. 
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Studijų rato darbo ataskaita - Rankdarbiai 

Dalyvių skaičius - 8 

Posėdžių tvarkaraštis: 

  11.02.2022 -  rato organizavimas 

  18.02.2022  - nėrimas - atsakingas asmuo Grażyna S. 

  25.02.2022  - siuvinėjimas kryželiu - atsakingas asmuo Krystyna P. 

  4.03.2022  - drėgnas veltinis - atsakingas asmuo Elżbieta B. 

  9.03.2022  - drėgnas veltinis - atsakingas asmuo Elżbieta B. 

  2022 03 18 -  santrauka, vertinimas 

Kaip vyko susitikimai: 

    I dalis - savo darbų, atliktų susitikime aptariama technika, pristatymas, diskusija apie 

priemones, žinių ir įkvėpimo šaltinius. 

    II dalis - sužinojome naujų dalykų - dirbtuvės 

    III dalis - teminių klasių santrauka 

    IV dalis - trumpas pavyzdinių darbų, susijusių su kito susitikimo tema, pristatymas 

Rato darbo tikslas buvo: mokytis ir tobulinti nėrimo, siuvinėjimo kryželiu ir vilnos vėlimo 

šlapiuoju būdu įgūdžius, atsižvelgiant į medžiagų, įrankių ir dizaino pasirinkimą. 

Numatyti tikslai buvo pasiekti. 
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Kaip buvo išrinktas vadovas? 

Pirmojo susitikimo metu dalyviai susipažino vieni su kitais, papasakojo apie savo rankdarbių 

pomėgius ir patirtį. Susipažinę su vadovo užduotimis, jie demokratiškai išsirinko grupės 

vadovą. Be to, jie nusprendė, kad už kiekvieną techniką bus atsakingas vis kitas asmuo, 

labiausiai patyręs tam tikroje technikoje. 

Kokiu mastu buvo įgyvendinti SC metodo modelio elementai? 

Metodo modelio elementai: 

 7-12 žmonių grupė 

 dalyviai savarankiškai nurodo užsiėmimų temą arba problemą, kurią jie 

nori spręsti. 

 grupė remiasi savo narių žiniomis ir įgūdžiais. 

 dalyviai mokosi iš išorės ekspertų ir (arba) medžiagos. 

 dalyviai išsirenka vadovą, atsakingą už grupės darbą. 

 grupei padeda koordinatorius. 

 grupė dirba pagal grafiką apie 2 mėnesius. 

 kiekvienas asmuo prisideda prie rato darbo. 

Grupės nuomone, visi modelio elementai buvo įgyvendinti 100 proc.  

Kokia esminė medžiaga buvo naudojama, kas ją atrinko, kaip ji buvo pateikta? 

Prieš susitikimą vedėjas patalpino nuorodas į skaitmeninę medžiagą (mokomuosius vaizdo 

įrašus apie aptariamus metodus). Patyrę dalyviai susitarė prieš susitikimą ir atsinešė brošiūrų 

bei teminių sąsiuvinių. Svarbi mokomoji medžiaga buvo baigti dalyvių darbai, kuriuose buvo 

pristatomos ir aptariamos kiekvieno užsiėmimo metu naudotos medžiagos, priemonės ir 

dizainas. Be to, žmonės savarankiškai internete tyrinėjo juos dominančias technikas, Jie taip 

pat vieni iš kitų skolinosi spausdintą medžiagą. 

Vertinimas parodė, kad dalyviai noriausiai naudojosi instrukcijomis internete, brošiūromis ir 

teminiais sąsiuviniais, taip pat originaliais, užbaigtais pačių dalyvių atsineštais darbais, 

pateiktais ant "parodos stalo". 

Organizacija įsigijo lankų, siūlų, adatų, vilnos ir kitų reikalingų reikmenų. 
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Vadovo ir tarpininko vaidmenys 

Pirmąjį susitikimą moderavo moderatorius, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai buvo internetinis 

susitikimas. Ji paaiškino vadovo ir moderatoriaus vaidmenis ir užduotis. Moderatorė interneto 

svetainėje skelbė aktualią informaciją apie rato darbą: kas įvyko per paskutinį susitikimą, kaip 

pasiruošti kitam susitikimui ir kokią internetinę medžiagą verta peržiūrėti. Kiekvieną kartą 

prieš numatytą susitikimą grupė gaudavo SMS žinutes, primenančias apie susitikimą ir jo temą. 

Prieš susitikimą vadovas ir už temą atsakingas asmuo taip pat konsultuodavosi telefonu, 

susitardavo dėl medžiagos ir pan. Susitikimo metu visada vyko diskusijos ir keitimasis patirtimi, 

patyrę žmonės duodavo nurodymus. Susitikimą koordinavo vadovas. Padėjo keturių punktų 

schema, nustatyta visiems susitikimams. Vadovas susitikimo metu lankėsi grupėje, teiravosi 

apie esamus poreikius ir galimą pagalbą tiekiant medžiagą kitam susitikimui. 

Šiame ratelyje abu žmonės pavyzdingai atliko užduotis. 

Visi dalyviai buvo labai patenkinti rato veikla. 
 

Kaip stipriąsias rato puses dalyviai pabrėžė: grupės integraciją, pasiruošimą susitikimams, 
bendrą planavimą grupėje, teigiamą energiją ir gerumą. 
Tarp silpnųjų rato darbo pusių dalyviai pažymėjo trumpą planuojamų 3 metodų įgyvendinimo 

laiką. Tai leido naujokams susipažinti su technika, patyrusiems žmonėms - pasidalyti savo 

žiniomis, tačiau nebuvo laiko pagilinti savo įgūdžius. 

  
Dalyvių komentarai ir pamąstymai: 

 visos moterys aktyviai dalyvavo susitikimuose ir turėjo galimybę pasidalyti savo 
patirtimi, o tai skiria šią darbo ir mokymosi formą nuo iki šiol taikytų; 

 mokymasis mokymosi ratelyje patiko visiems dalyviams; 
 grupėje vyravo geranoriškumas, humoras, savitarpio pagalba, buvo kuriami planai, 

kaip ateityje toliau vystyti amatus; 

 Tikrai rekomenduoju dalyvauti studijų rate, nes: turite galimybę daryti įtaką susitikimų 

temai ir organizavimui, galite ne tik kažko išmokti, bet ir duoti daug savęs (kiekvienas 

iš mūsų yra įdomus žmogus), galite užmegzti įdomių kontaktų ir juos palaikyti. 

Vedėjo pastabos ir pamąstymai: 
Labai atsidavusi ir viena kitą papildanti nepriklausoma grupė. Iš tiesų ateityje verta užtikrinti 

2-3 susitikimus, skirtus vienai technikai, o tai leis tobulėti net ir pažengusiems žmonėms. 
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Tyrimų rato darbo ataskaita - fotografavimas išmaniuoju telefonu 

Dalyvių skaičius - 13 

Tvarkaraštis 

Tyrimų ratas Išmaniųjų telefonų fotografija susitiko 6 kartus. 

 4.05.2022-  rato organizavimas 

 26.05.2022  

 9.06.2022 

 2022 m. birželio 23 d.   

 2022 m. birželio 30 d. suvestinė 

Šio rato tikslas - didinti gebėjimą daryti geras ir įdomias nuotraukas naudojant išmaniojo 

telefono fotoaparato galimybes ir pateikti jų rezultatus įvairiomis skaitmeninėmis formomis. 

Grupė dirbo šiose srityse: 

 susipažinimas su programos CAMERA funkcijomis savo telefone 

 vaizdo perspektyvos nustatymas 

 nuotraukų taisymas programomis 

 sukurti skaidrių peržiūrą su muzika 

 filmo kūrimas  

Kaip buvo išrinktas grupės vadovas? 

Vadovą išrinko grupė. 

Tai buvo asmuo, turintis kelerių metų patirtį fotografijos srityje. 

Kokiu mastu buvo įgyvendinti "Studijų rato" modelio elementai? 

Metodo modelio elementai: 

 7-12 žmonių grupė - grupę sudarė 13 žmonių, dalyviai teigė, kad ji buvo per didelė; 

 dalyviai savarankiškai nurodo užsiėmimų temą arba klausimą, kurį nori nagrinėti - 

grupė, padedama vedėjo, parengė teminį ratą apie rato tikslus; 

 grupė remiasi savo narių žiniomis ir įgūdžiais - vadovas buvo asmuo, turintis didelę 

fotografavimo patirtį 

 dalyviai mokosi iš išorės ekspertų ir (arba) medžiagos - prieš užsiėmimus vedėjas 

nusiuntė grupei nuorodas į esminę medžiagą ir vaizdo įrašus. Į užsiėmimą apie 

galerijų sinchronizavimą išmaniajame telefone ir debesyje buvo pakviestas ekspertas; 

 dalyviai išsirenka vadovą, atsakingą už grupės darbą. 

 grupei padeda koordinatorius. 

 grupė dirba pagal grafiką apie 2 mėnesius. 
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 kiekvienas asmuo prisideda prie rato darbo - dalyviai buvo labai įsitraukę, jie dalijasi 

savo patirtimi tiek susitikimų metu, tiek grupėje Išmaniųjų telefonų fotografija FB 

https://www.facebook.com/groups/369058655022551         

Grupės nuomone, modelio elementai buvo įgyvendinti 93 proc. 

Grupės pasitenkinimas mokymusi būrelyje yra 9,5 balo pagal 1-10 balų skalę. 

Kokio turinio medžiaga buvo naudojama, kas ją atrinko, kaip ji buvo pateikta? 

Mokymo medžiagą atrinko koordinatorius, o prieš kiekvieną susitikimą ji buvo pateikta 

nuorodomis. 

Dalyviai su jomis susipažino anksčiau ir bet kada galėjo prie jų sugrįžti. 

Bendravimas grupėje buvo labai geras. 

SR stipriosios pusės        

 Didelė dalyvių įtrauktis neabejotinai buvo labai stipri šios mokymo formos pusė. 

 Abipusė draugiška pagalba pratybų metu 

 Dalyvių tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimas 

 Galimybė naudotis multimedijos pranešimais, prižiūrint geram treneriui, keistis 

nuomonėmis toje pačioje amžiaus grupėje ir mažiau panašios apimties žiniomis. 

 Darbo grupėse organizavimas. 

 Daug naujienų, žinių ir informacijos. 

 Bendradarbiavimas su šia problema besidominčių žmonių grupe. 

 Daug sužinojau apie savo išmanųjį telefoną, išmokau aprašyti ir taisyti nuotraukas 

naudodamasis programomis. 

SR trūkumai 

 Per trumpas laikas 

 Per didelė grupė 

 

 

https://www.facebook.com/groups/369058655022551
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PILOTINIS KURSAS VISK 

Pirmasis studijų ratas  
Turinys - temos:  Smurtas, jo priežastys, formos ir prevencijos galimybės 

9 asmenų grupė 

Vieta: Kutna Hora  

  

Tvarkaraštis: 

24.02.2022 - Smurtas - agresija kaip įgimtas potraukis 

10.03.2022 - Smurtas - agresija dėl nusivylimo 

22.03.2022 - Smurtas - agresija dėl socialinių priežasčių 

12.04.2022- Smurtas - rūšys 

20.04.2022- Smurtas - kategorija 

Kutné Hoře vykusio “Studijų rato” dalyviai daugiausia dėmesio skyrė temoms ,,Smurtas" - tai  

labai aktuali psichologijos tema. Dalyviai nagrinėjo teorijas, aiškinančias smurto priežastis, 

dažniausiai pasitaikančias smurto apraiškas ir jo formas, smurto nukreipimo galimybes ir 

galimą jo pašalinimą. 

 

Pirmasis bendravimas vyko elektroniniu būdu, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su SR 

būdu, metodu ir temomis. Po to jie susitiko asmeniškai susitikimo vietoje. 

Pirmojo susitikimo metu dalyviai, trumpai prisistatę, iš savo tarpo išsirinko vedėją. 

Dalyviai sėdėjo tyrimo ratelyje ir laikėsi tyrimo medžiagoje pateiktų instrukcijų bei SR 

naudojimo metodo formos. Medžiagą spausdinta forma pateikė projekto organizacija, grupės 

susitiko tame pačiame studijų rate. Susitikimo metu sudarytas dalyvių sąrašas su dalyvių 

parašais, fotodokumentacija ir pateiktos medžiagos įrašais. Susitikimo pabaigoje SR dalyviai 

visada įvertina, ką jiems davė susitikimas, ir nustato kito susitikimo temą. 

 

Pirmosios diskusijos tema buvo "Smurtas - agresija kaip įgimtas instinktas". 

Kito susitikimo tema buvo "Smurtas - agresija dėl nusivylimo". 

Trečiajame susitikime - "Smurtas - agresija dėl socialinės priežasties". 

Ketvirtoji tema - "Smurtas - rūšys". 

Paskutinė tema buvo - "Smurto kategorija". 

 

Edukacinių grupių planas buvo pagilinti savo žinias aptariamos temos srityje, siekiant 

edukacinio tikslo, pritaikyti įgytas žinias ir pasidalyti jomis savo aplinkoje. Baigiamajame 

susitikime vertinimas vyko klausimyno forma. 

 

 Vertinimas parodė, kad šis metodas tinka ir mūsų organizacijai, ir patiems senjorams jų 

veikloje. 
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Antrasis studijų ratas  
Turinys - temos:  Tema - temos - kraštotyros klajonės po Čekijos regionus III. - Daugiaveidė 

Praha 

12 asmenų grupė 

Vieta: Rakovininkas 

  

Tvarkaraštis: 

2.03.2022 - Viduramžių Praha 

16.03.2022 - Barokinė Praha 

29.03.2022 - Patriotinė Praha 

13.04.2022 - Prahos amžių sandūra 

 

Studijų rato dalyviai Rakovnike daugiausia dėmesio skyrė svarbiausiems Prahos aglomeracijos 

apgyvendinimo istoriniams etapams ir tolesnei Prahos plėtrai nuo viduramžių iki šių dienų. 

Pirmasis bendravimas vyko elektroniniu būdu, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su SR 

būdais, metodu ir temomis. Vėliau jie susitiko asmeniškai. 

Pirmojo susitikimo metu dalyviai, trumpai prisistatę, iš savo gretų išsirinko vadovą. 

Dalyviai sėdėjo tyrimo rate ir laikėsi tyrimo medžiagoje pateiktų instrukcijų bei SR naudojimo 

metodo formos. Medžiagą spausdinta forma pateikė projekto organizacija. Grupės susitikdavo 

tame pačiame studijų rate. Susitikimo metu buvo vedamas dalyvių lankomumo sąrašas su 

dalyvių parašais, fotodokumentacija ir pateiktos medžiagos įrašai. Susitikimo pabaigoje SR 

dalyviai visada įvertina, ką jiems davė susitikimas, ir nustato kito susitikimo temą. 

 

Pirmosios diskusijos tema buvo viduramžių Praha - atšiaurus ir šaltas veidas. Prahos pradžia, 

romaniniai kiemai ir rotundos, gotikinė Praha - Prahos senamiestis ir naujamiestis. Sienos ir 

vartai, seniausias tiltas ir didžiausia aikštė, Ungelt ir Karolinum. 

 

Kito susitikimo tema buvo barokinė Praha - paslaptingas ir mistiškas veidas. 

Pirmieji baroko žingsniai Prahoje ir tikri baroko perlai. Malá Strana ir Naujasis pasaulis. Rūmai 

ir sodai, pirmasis Diezenhoferio pastatas ir paskutinis medinis namelis Prahoje. 

 

Trečiajame susitikime jie susidomėjo Prahos patriotiniu veidu - ryžtingu ir maloniu veidu. 

Viešasis parkas, pirmoji geležinkelio stotis, Čekijos teatras ir Nacionalinis muziejus. Klasicizmas 

ir romantizmas Prahoje. Istorinės statulos ir paminklai. Karlín, Smíchov, Vyšehrad. Visus šiuos 

paminklus jie įtraukė į tyrimą. 

 

Paskutiniame posėdyje jie daugiausia dėmesio skyrė Prahai amžiaus pradžioje - daugialypiam 

ir gražiam veidui. 
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Prahos secesija ir jos apraiškos. Vėl Naujamiestyje. Leidykla ir bankas, prabangus viešbutis ir 

vila. Tokie architektai kaip Hibertas ir Ulmannas, tokie skulptoriai kaip Bilekas. Vinohradai, 

Bubenečas. 

 

Edukacinių grupių planas buvo pagilinti žinias aptariamos temos srityje, siekiant edukacinio 

tikslo, pritaikyti įgytas žinias ir pasidalyti jomis savo aplinkoje. Baigiamajame susitikime 

vertinimas vyko klausimyno forma. Vertinimas parodė, kad šis metodas tinka ir mūsų 

organizacijai, ir patiems senjorams jų veikloje. 

 

 

Trečiasis studijų ratas  

Turinys - temos:  Temos - temos: kraštotyros ekskursija po Čekijos regionus II. 

8 asmenų grupė 

Vieta: Sázava 

  

Tvarkaraštis: 

18.03.2022 

6.04.2022 

9.05.2022 

13.06.2022 

 

Susitikimų Sázavoje metu studijų ratų dalyviai daugiausia dėmesio skyrė svarbioms mūsų 

šalies sritims ir regionams. Atskiros temos buvo skirtos istorinėms kraštovaizdžio 

apgyvendinimo šaknims ir žmonių įtakai tolesnei jo raidai. Susitikimų metu jie stengėsi 

pasivaikščioti kraštovaizdžio veidu su svarbiomis istorinėmis asmenybėmis, kilmingomis 

šeimomis ir išmintingais šeimininkais. Daugiausia dėmesio jie skyrė tam, kokius pėdsakus 

mums paliko praeities kartos ir kaip kraštovaizdis ir žmonės jungiasi šiandien. Ši tema 

dalyviams pasiūlė galimus kelionių tikslus aktyviam laisvalaikiui. 

Atskirų susitikimų temos: 

VIETINIU TRANSPORTU IKI SIENOS 18.03.2022 

Likau savo mylimuose pietuose. Šį kartą mūsų kelionės ašis bus siaurasis geležinkelis. Traukinys 

čia kursuoja jau kiek daugiau nei šimtą metų. Atsargus vairuotojas iš Hradeco į Nova Bystřice 

gali nuvažiuoti per pusvalandį, traukiniu - per devyniasdešimt minučių. Devyniasdešimt 

minučių grožio. O už lango - geriausių kraštovaizdžio tapytojų paveikslai. Sidabriniai tvenkiniai, 

tamsiai žalios eglės, šviesūs bukai ir beržai, retkarčiais balti pastatai ar svogūno formos 

bažnyčios bokštas. 
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VIETINIU TRANSPORTU IKI SIENOS - 6.04.2022  

Važiuosime pro gerai žinomas vietas, tokias kaip Jindřichův Hradec, mažiau žinomas, tokias 

kaip Kamenice, ir visiškai nežinomas, tokias kaip Kaproun. 

Pakeliui sutiksime tokius milžinus kaip Balbinas, tokius liūdnus didvyrius kaip Jiří Graswl ir 

tokias ryškias asmenybes kaip ponas Šatava. Tiesiog Kanada - tai yra, Čekija. 

 

ŠIAURĖ - 9.05.2022 M.  

Ežeras nuo Elbės iki pasienio kalnų, Šporko dvaras, Lysa Macho piligrimystės pėdsakais. 

  

 

Į VAKARUS- 13.06.2022  

Palei Ohří upę nuo Litoměricų iki kurortinio trikampio, palei Čekijos ir Vokietijos sieną. 

 

Pirmasis bendravimas vyko elektroniniu būdu, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su SC 

būdu, metodu ir temomis. Po to jie susitiko asmeniškai susitikimo vietoje. 

Pirmajame susitikime dalyviai iš savo gretų po trumpo prisistatymo išsirinko vadovą. 

Dalyviai sėdėjo tyrimo rate ir laikėsi tyrimo medžiagoje pateiktų instrukcijų bei SC naudojimo 

metodo formos. Medžiagą spausdinta forma pateikė projekto organizacija, grupės susitiko 

tame pačiame studijų rate. Susitikimų metu buvo vedamas dalyvių lankomumo sąrašas su 

dalyvių parašais, fotodokumentacija ir pateiktos medžiagos įrašai. Susitikimo pabaigoje SC 

dalyviai visada įvertindavo tai, ką jiems davė susitikimas, ir buvo nustatoma kito susitikimo 

tema. 

 

Edukacinių grupių planas buvo pagilinti savo žinias aptariamos temos srityje, kad pasiektų savo 

edukacinį tikslą, pritaikyti įgytas žinias ir pasidalyti jomis savo aplinkoje. Baigiamajame 

susitikime vertinimas vyko klausimyno forma. 

 

Vertinimas parodė, kad šis metodas tinka mūsų organizacijai ir patiems senjorams jų veikloje. 

Aptartos temos - motyvacija jų aktyviam gyvenimui senatvėje, suplanuota aplankyti aptartas 

vietas. 
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PILOTINIS KURSAS Kauno TAU 

Kauno TAU Dizaino fakultetas, tema - "DEKORACIJA (rankdarbiai)" 

Susirinko 8 žmonių grupė, kuri norėjo išbandyti šį metodą. 

 

Tvarkaraštis 

Buvo aptartas ir suderintas kiekvienos temos užsiėmimų dažnumas ir intensyvumas. Buvo 

skirta laiko žinioms "sujungti" ir gautai informacijai apibendrinti, taip pat ieškojome naujų 

idėjų kitiems susitikimams. Buvo atlikta apklausa - užpildyta anketa, kaip dalyviai įsivaizduoja 

ratelio veiklą, kas jiems atrodo svarbiausia siekiant tikslų, ko tikisi iš SR kurso, kaip įsivaizduoja 

savo indėlį į studijų ratelio veiklą ir ko tikisi iš kitų dalyvių. 

 

Įvyko susitikimai: 

20-01-2022 - rato organizavimas 

2022-02-18 - tapyba akriliniais dažais, atsakingas asmuo Birutė 

01-03-2022 - šilkografija su augalais (lektorius) 

2022-03-15 - veltinis ant šilko (Lektorius) 

2022-03-29 - Tapyba ant stiklo akriliniais dažais ir velykinių dekoracijų kūrimas, atsakingos 

Zita ir Gražina 

2022-04-12 - vilnos vėlimas, atsakingos Regina ir Zita 

2022-04-26 - diskusija 

Darbo grupėse tikslas buvo išbandyti šį mokymosi metodą ir išmokti naujų dekoravimo būdų. 

Ar grupė pasiekė savo edukacinį tikslą? 

Pirmą kartą grupė galėjo pasirinkti temas. Visi dalyviai buvo aktyvūs, siūlė idėjas, kaip pasiekti 

užsibrėžtų tikslų. 

Pirmoji sesija praėjo sėkmingai. Tema buvo išdėstyta metodiškai. Darbas vyko šiek tiek lėtai, 

keli mokiniai jo nebaigė. 

Antrojo užsiėmimo metu norėjome ilgiau panagrinėti šią techniką. Dėstytojas buvo 

nustebintas student aktyvumu, nes darbą baigėme laiku. Rezultatas buvo nuostabus. 

Trečiasis užsiėmimas taip pat buvo laukiamas, nes lektorė pristatė kitą savo techniką, kuri 

sulaukė didelio studentų susidomėjimo. 

Atrodė, kad viskas vyksta pagal planą, kol grupės vadovas paklausė:  

 ką darysime kitą kartą?  
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Turėjau atsakyti, kad nežinau....  

Tada ji prisiminė, kad buvo atsakinga už paskaitų organizavimą, temos siūlymą ir pan. Dėl šios 

priežasties lektoriams nepavyko taip greitai surasti sesijos. 

Dizaino fakulteto studentės Zita ir Gražina vykdė veiklą.  

Paskutinė sesija vyko sklandžiau. Temą aptarė ir palietė visi dalyviai. Ją vedė Dizaino fakulteto 

studentės Regina ir Zita. Sesija vyko savarankiškai, be fakulteto dekano. 

Kaip buvo išrinktas vadovas? 

Studijų rato vadovas buvo išrinktas iš Dizaino fakulteto dalyvių grupės, atsižvelgiant į tai, kaip 

asmuo geba apibrėžti tikslą, padėti kitiems jo siekti, bendromis pastangomis spręsti užduotis. 

Kaip jie sugeba sukurti bendrą pažinimo proceso vaizdą, kad dalyviai galėtų aiškiai įsivaizduoti, 

ką jie turi daryti kiekvieno užsiėmimo metu, ir suderinti skirtingas nuomones. Kaip jie 

bendrauja su kitais nariais arba palaiko demokratinius principus. Vadovo pasirinkimas buvo 

aptartas ir nuspręsta atvirai, pritarus visai rato grupei. Grupės pasirinktas asmuo jautė 

pasitikėjimą ir stengėsi jį pateisinti. 

 

Kokiu mastu buvo įgyvendinti SR metodo modelio elementai? 

Tyrimo rato dalyviai stengėsi padėti ir bendradarbiauti vieni su kitais. Tai reiškia, kad visi 

dalyviai dalijosi atsakomybe už galutinį rezultatą. 

Jie pasirinko tikslą, aptarė prioritetus ir nusprendė, ką nori sužinoti. 

Jie aiškiai apibrėžė terminą, kurį nusprendė skirti jo studijų ratui (bendrą valandų skaičių). 

Jie parengė veiklos planą ir suplanavo studijų kursą konkrečiomis temomis. 

Ratelis pritarė visiems plano aspektams. 

Studijų rato plane buvo numatyti įvairūs darbo būdai ir priemonės. 

Buvo aptarti ir nustatyti tikėtini informacijos šaltiniai ir reikalinga medžiaga. 

Naudojome "smegenų šturmo", "informacinių technologijų ir bibliotekų duomenų bazių", 

"bendros nuomonės" ir kitus terminus. 

Dalyviai susitarė, kaip tarpusavyje keisis informacija ir atradimais. 

Buvo įtraukta įvairi socialinė veikla, išvykos ir susitikimai gamtoje, bibliotekoje ir muziejuje. 

Tyrimų rato dalyviai studijų metu atliko pakeitimus. (Kadangi mums tai nauja patirtis, mes 

prisitaikėme, kad pasiektume tikslą -) 

SR dalyviai patys sprendė, kokių priemonių reikia darbui ir veiklai. 

Kaip dalyviai patenkinti SR mokymusi? 

Tai nauja patirtis Kauno TAU Dizaino fakultete, nes anksčiau buvo taikomas DĖSTYMO 

metodas, kai dėstytojas ar mokytojas nusprendžia, kokia bus tema ir kaip ją įgyvendinti, o 
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klausytojai buvo tik pasyvūs stebėtojai. Manome, kad Dizaino fakulteto studentams naujas 

mokymosi metodas "Studijų ratas" patiko ir kitais mokslo metais jis bus sėkmingesnis. 

Kokios esminės medžiagos buvo naudojamos, kas jas parinko ir kaip jos buvo pateiktos? 

Grupei buvo pateikta bendra metodinė medžiaga, kurioje buvo numatytas veiklos ciklas, 

pateiktos reikalingos temos ir diskusijų sritys, apibrėžti darbo studijų rate būdai ir kryptys. 

Surastos patalpos susitikimams. Medžiaga buvo specialiai parengta konkrečiai Kauno TAU 

Dizaino fakulteto Studijų rato studentų grupei. Dalį medžiagos vėliau parengė patys dalyviai. 

Kaip sekėsi bendrauti SR (vadovui, grupei, tarpininkui, institucijai ir pan.) 

Studijų rato dalyviai ir vadovas turėjo galimybę dalyvauti ir stebėti vieni kitus užsiėmimų metu, 

dirbti kartu ir užsirašinėti. Studijų rato veikloje daugiausia dėmesio buvo skiriama lygiaverčių 

partnerių bendravimui ir diskusijoms ieškant bendrų sprendimų. Dialogo metu buvo 

išsakomos įvairios nuomonės, kitaip tariant, galimybę dalyvauti dialoge turėjo ne keli dalyviai 

(kaip būdavo anksčiau), o visi dalyviai. 

"Messenger" buvo sukurta dalyvių grupė, kurioje visi dalyviai galėjo matyti informaciją, kai tik 

kas nors parašydavo. Jei tai buvo klausimas, visi dalyviai galėjo į jį atsakyti. Jei priminimas arba 

informacija apie susitikimus - taip pat. Kiekvieną kartą prieš numatytą susitikimą grupė 

gaudavo pranešimus su visa informacija, taip pat ir telefono skambučiais. 
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Užduočių ir jų įgyvendinimo būdo analizė, kurią atlieka tarpininkas ir vadovas 

Vienas svarbiausių moderatoriaus veiklos aspektų buvo motyvuoti ir paskatinti dalyvius būti 

aktyvius ir teikti idėjas bei pasiūlymus, kuriuos būtų galima aptarti ir įgyvendinti SR grupėse. 

Fasilitatorius stengėsi patarti SR grupės dalyviams - kokias priemones pasirinkti, kur rasti 

reikiamos medžiagos, siūlė ir tarpininkavo renkant studijų rato ekspertą (lektorių). Jis parengė 

medžiagą planavimui ir rekomendavo įvairias priemones rateliams. Jis nuolat teikė 

pasiūlymus, kaip plėsti ir tobulinti veiklą. 

Prieš pristatydamas bendrą koncepciją SR dalyviams, jis suplanavo ir parengė konkrečią veiklos 

programą šiai grupei. 

Apibrėžti tikslai ir sritys. Pateikta vaizdinė medžiaga su pagrindiniais pristatymo koncepcijos 

elementais. 

Kadangi šį metodą pradėjome naudoti tik šiemet, vis dar visko mokomės. 

 

Šio rato privalumai 

Dalyvavimas studijų ratų grupėse ypač svarbus vyresnio amžiaus žmonėms, nes plečia jų 

pažinimo ribas, moko komandinio darbo principų ir skatina dirbti grupėse. Pasitelkdami 

humorą ir žaidybinius elementus, įgijome galimybę pajusti, kad susivieniję bendroje veikloje 

tampame stipresni kaip asmenybės ir galime greičiau bei efektyviau įgyvendinti tiek 

asmeninius interesus, tiek sudėtingus projektus. SR dalyviai daug aktyviau įsitraukė į fakulteto 

veiklą, reiškė savo nuomonę, diskutavo, dalijosi žiniomis, rūpinosi vieni kitais. 

Šio rato trūkumai 

Proceso sėkmė priklauso nuo dalyvių aktyvumo planuojant ir organizuojant SR veiklą. Taigi kol 

kas mokomės aktyviai dalyvauti šioje veikloje. 

Dalyviai, savanoriškai sutikę pasidalyti savo patirtimi, buvo drąsūs, o temos - įdomios. 

Temos buvo įdomios, tačiau paaiškėjo, kad gerai išmanydami techniką jie negali jos metodiškai 

parodyti kitiems, nebuvo aišku, ką ir kaip daryti.  Todėl rezultatai nebuvo tokie, kokių 

tikėjomės. 
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Refleksija 

Ar šis metodas tinka Kauno TAU Dizaino fakultetui? 

Mūsų atveju stengėmės ne kopijuoti, o tiesiog pritaikyti projekto poreikiams pagrindinius 

Studijų rato principus, kurie labiausiai tinka mūsų atveju, orientuotam į patirtinį žinių ir 

gebėjimų perdavimą projekto grupės dalyviams - pagyvenusiems žmonėms. 

Manau, kad Dizaino fakulteto studentai džiaugiasi ir mėgsta naują mokymosi metodą "Studijų 

ratas" ir jis bus sėkmingesnis ateinančiais 2022-2023 mokslo metais. 

Šiais naujaisiais studijų metais, po pandemijos, tikimės didesnio klausytojų skaičiaus, todėl 

grupių turėtų būti daugiau. Kadangi klausytojų interesai labai skirtingi, galėsime pasiūlyti 

įvairesnių temų būreliams, kad visi dalyviai galėtų pasirinkti jiems įdomiausias temas. 
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Studijų ratai anglų kalba 

Iš viso - 13 anglų kalbos grupių po 4-8 studentus kiekvienoje Kauno TAU. 

Tyrimo rato metodui išbandyti buvo atrinktos dvi grupės (A2-B1). 

 

A2 grupę sudaro 5 mokinės, kurios visos pradėjo mokytis nuo pradedančiųjų ir pasiekė A2 

kalbos lygį, todėl ši grupė jau seniai veikia. 

 

2021 m. gruodį jie buvo supažindinti su studijų rato metodu ir sutarta, kad 2022 m. vyks devyni 

susitikimai. 

 

SC tvarkaraštis: 

Sausio 26 d., vasario 2 d., vasario 9 d. 

Vasario 23 d., kovo 2 d., kovo 9 d. 

Kovo 30 d., balandžio 6 d., balandžio 13 d. 

 

Sausio pirmoje pusėje mokiniai surengė "smegenų šturmo" sesiją, kurios metu išsirinko 

aktualiausias temas. 

Mokytojas tik stebėjo. 

 

Galutinai mokiniai pasirinko tris temas, kuriomis bus diskutuojama studijų rato 

susitikimuose: 

1. Restorane / kavinėje 

2. Maisto prekių parduotuvėje 

3. Oro uoste 

 

Visos temos yra aktualios mokiniams ir pritaikomos kasdieniame gyvenime. 

Mokytoja vadovavo mokiniams, nurodydama, į ką reikia atkreipti dėmesį kiekvienoje temoje, 

ir patarė jiems lavinti visus kalbos įgūdžius. 

 

Pagrindinis visų trijų būrelių tikslas buvo panašus: atnaujinti ir pagilinti anglų kalbos žinias 

pasirinkta tema, dirbant kolektyviai komandoje, be didelio mokytojo įsikišimo. 

 

Studijų ratas pasiekė savo tikslą. 

 

Užduotys ir įgyvendinimas: 

 Vadovas parengė paprastą posėdžio darbotvarkę, kad posėdis būtų produktyvesnis; 

 Kiekvienam mokiniui buvo skirta skirtinga užduotis pasirengti susitikimui, kad būtų 

ugdomi  

tam tikri įgūdžiai. Užduotis niekada nebuvo vienoda vienam asmeniui. 
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 Užduotis parengęs studentas turėjo jas pristatyti ir moderuoti susitikimo metu. 

 

Stipriosios pusės: 

 Puiki atmosfera visuose susitikimuose 

 Visi mokiniai buvo aktyvūs 

 Visi mokiniai labai atsakingai atliko jiems paskirtas užduotis. 

 

Silpnybės: 

 A2 mokiniai nėra pakankamai įgudę, kad galėtų dirbti be tikro mokytojo. 

 Mokiniai daro daug gramatikos, tarimo ir žodžių darybos klaidų, kurios gali būti 

laikomos "taisyklinga vartosena", jei mokytojas į jas neatkreipia dėmesio. 

Apskritai,  

 studentams patiko nauja studijų forma ir tapti mokytojais 

 pasiekė savo tikslą pakartoti ir pagilinti anglų kalbos žinias trimis aktualiomis temomis. 

Tačiau šioje grupėje nebuvo galima toliau taikyti "Mokomojo rato" metodo, nes mokiniai vis 

dar labai pasikliauja mokytoju, kuris sprendžia jų daromas klaidas.  
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Bandomojo projekto dalyvių atsiliepimai 
 

Studijų ratas - Jelenia Guros baseino turistiniai maršrutai 
 

 Man labai patiko galimybė pačiai pasirinkti temą, vertingi šeimininko patarimai ir 

parama, darbas grupėse, bendravimas ir keitimasis patirtimi, dalyvių įsitraukimas, kuris 

leido atitrūkti nuo sudėtingų temų, su kuriomis susiduriame kasdieniame gyvenime. 

 Darbas komandoje ir savarankiškas šaltinių pasiekimas skatina dalyvių aktyvumą, 

moko ieškoti kompromisų (čia labai svarbus tarpininko vaidmuo), stiprina santykius ir 

gerina bendravimą komandoje. 

 SC metodas gali netikėtai motyvuoti dalyvius ir suaktyvinti net labai intravertiškus 

žmones bei įtraukti juos į grupę. 

 Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti. 

  
Studijų ratas - rankdarbiai 
 

 Man patinka tokia mokymosi forma: kai mažose grupėse galite keistis savo pasiekimais 
tam tikroje srityje, tai puiki terapija jūsų pačių tobulėjimui. Bendradarbiavimas 
komandoje ir kitų žmonių pažinimas yra vertingas. 

 Pačios rankdarbių formos pasirodė esančios ne tik mokymasis ir tobulinimas to, ką jau 
žinome. Dalyviai spontaniškai rengė mini parodas, kurių metu pristatė savo darbus, 
pagamintus tam tikra rankdarbių technika. Buvo ne tik šiuolaikinių darbų, bet ir 
asmeninių, šeimos relikvijų, su trumpais komentarais apie šeimos istoriją. 

 Susitikimai yra įdomūs, atpalaiduojantys ir kūrybingi. Jie leidžia realizuoti save ir 
palaikyti ryšius. 

  
Studijų ratas - Fotografavimas išmaniuoju telefonu 

 

 Man labai patinka tokia mokymo forma, nes ji leidžia diskutuoti, kalbėtis, savarankiškai 
susipažinti su įvairia medžiaga, todėl galiu geriau įsisavinti ir pažinti temą. 

 Klasės sudėtingos pradedančiajam išmaniojo telefono naudotojui. Rekomenduojami 
papildomi rato dalyvių susitikimai ir praktinio darbo su išmaniuoju telefonu 
tobulinimas. 

 Užsiėmimai ratelyje atitiko mano lūkesčius, jie vyko labai malonioje, draugiškoje 
aplinkoje. Nors įgyjamų žinių apimtis nėra išsami. Skaitmeninis pasaulis taip dinamiškai 
vystosi, jame gausu įvairių naujovių, todėl norint išmokti daugiau patogumų, reikėtų 
pakartoti mokymų ciklą, bet su naujovėmis, kurių dar nežinome. 
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Senjorų ugdymo organizavimo taikant  

“Studijų rato” metodą įtaka  

mokinių skaitmeninių kompetencijų didinimui 

XX a. pradžioje Oskaras Olssonas rašė, kad "knygai ir bibliotekai turėtų tekti pagrindinis 

vaidmuo mokslinių tyrimų rate".3 Šis sakinys tebėra aktualus, tačiau knygos dažnai lengviau 

pasiekiamos internetu, o internete galima rasti daugybę įvairios medžiagos. 

Šis reiškinys skatina senjorų skaitmeninių kompetencijų ugdymą. 

Mokymosi ratelių dalyviai tobulina informacijos paieškos internete ir jos patikimumo 

vertinimo įgūdžius. Pradžioje čia svarbus moderatoriaus vaidmuo, kuris turėtų atkreipti 

dėmesį į kritiško požiūrio ir supratimo apie autorių teises ugdymą senjorų tarpe. 

Mokymosi procese ratuose, senjorai: 

- naudotis įvairiomis komunikacijos priemonėmis keičiantis informacija ir šaltiniais; 

- jie mokosi spręsti bendrų dokumentų problemas naudodami debesijos sprendimus; 

- pristatyti savo darbo rezultatus naudodami skaitmeninę mediją (prezentacijas, padletą, 

džemboardą ir kt.); 

- naudokite skaitmenines nuotraukų galerijas, kurkite albumus, kartu kurkite ir dalinkitės jais; 

- pasinaudoti vaizdo susitikimų galimybėmis. 

Natūraliai, atsižvelgdami į dabartinius poreikius, jie pasineria į skaitmeninį pasaulį, o tai 

neabejotinai palengvina jų veiklą informacinėje visuomenėje.  

 

  

                                                           
3 A.Kłujszo ir kt., Studijų ratas. Švediškas suaugusiųjų švietimo metodas, CRIS, Rybnik, 2014, p.14 
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Išvados ir rekomendacijos, gautos išbandžius “Studijų rato” 

metodą 

Išvados 

 Bandomasis projektas, kurio metu buvo naudojamas studijų rato metodas, buvo labai 

naudingas partnerių organizacijoms, nes jis palaiko dalyvių bendradarbiavimą ir moko 

juos dirbti komandoje. Jis taip pat padeda rasti natūralius lyderius bet kurioje grupėje. 

 Studijų rato metodo taikymas taip pat padeda dalyviams grįžti prie aktyvaus 

pilietiškumo ir prisideda prie jų gyvenimo gerinimo. 

 Skaitmeninių technologijų naudojimas visose veiklose padeda dalyviams labiau 

pasitikėti savimi ir drąsiau gyventi XXI amžiuje. 

 Studijų rato metodika yra veiksminga kuriant vienijančią ir įgalinančią aplinką, kuri yra 

svarbi mokymosi visą gyvenimą proceso tvarumui.   

 Studijų rato metodas nėra geriausias užsienio kalbos bendravimo įgūdžiams ugdyti 

žemesnio lygio grupėse. Mokiniai vis dar labai pasikliauja mokytoju, kuris sprendžia jų 

daromas klaidas.  

 Vadovų ir mokytojų pasirengimas kurti mokymosi kultūrą - tai iššūkis ir studijų rato 

metodikos įgyvendinimo pagrindas. 

 Rekomendacija aiški - toliau naudoti ir plėtoti studijų rato metodą, atsižvelgiant į 

sąlygas kiekvienoje mūsų darbo vietoje, kurioje įgyvendiname Trečiojo amžiaus 

akademiją. 

 

Rekomendacijos 

Po bandomosios veiklos partnerystė rekomenduoja plačiai taikyti vyresniųjų mokymosi 

organizacijų veiklą pagal "Studijų rato" metodiką. Šio metodo taikymas: 

 leidžia dalyviams įsitraukti, nes jie gali daryti realią įtaką rato temos pasirinkimui, 

 aktyviai dalyvauti skatina tai, kad klausytojai dalijasi savo žiniomis ir interesais, 

 moko savarankiškai ieškoti žinių naudojantis interneto ištekliais, 

 įtakos santykių kūrimui - mokiniai dalijasi medžiaga, bendrauja tarpusavyje, 

ruošiasi pamokoms ir už klasės ribų, 

 daro įtaką mokinių tarpasmeninių kompetencijų, tokių kaip bendravimas (žodžiu, 

nežodžiu, taip pat naudojant įvairias skaitmenines priemones), komandinis darbas 

ir konfliktų sprendimas, viešasis kalbėjimas ir aktyvus klausymasis, geranoriškumas 

ir empatija bei lyderystės įgūdžiai, tobulinimui. 

Gali būti labai naudinga rengti tarpasmeninius mokymus mokiniams, kurie tokiu atveju bus 

geriau pasirengę galimam mokymosi ratelių vadovų vaidmeniui. 
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Taip pat verta surengti mokymus švietėjams, kurių metu dalyviai sužinos, kokie yra senjorų 

švietimo organizavimo, taikant studijų rato metodą, privalumai, galės susipažinti su darbo 

metodika ir suprasti vedėjo vaidmenį. 

Norint realiai įgyvendinti studijų rato metodą organizacijoje, būtina pakeisti pedagoginio 

personalo požiūrį. Taikant studijų rato metodą reikia atsisakyti tradicinio administravimo būdo 

mokinių savarankiško mokymosi naudai. Pedagogas tampa mokymosi proceso 

organizatoriumi, pagalbininku. 

Fasilitatorius stipriai padeda grupei organizuoti būrelį, pasirinkti vadovą ir ugdymo tikslus. 

Padeda rasti ir dalytis mokomąja medžiaga. 

Atlieka ypatingą vaidmenį būreliuose, neturinčiuose ankstesnės patirties, stipriai remia 

vadovą, bent jau pradiniu būrelio veiklos laikotarpiu. Vyresniųjų grupėse vedėjas paprastai 

taip pat padeda mokiniams naudotis naujomis technologijomis. 

  

Studijų rato darbo vertinimas 

Apskritai neformaliojo ir savaiminio senjorų švietimo atveju mokymosi rezultatų tyrimas nėra 

būtinas, o kai kuriais atvejais net nerekomenduotinas. Tačiau verta užtikrinti, kad prieš 

kiekvieno susitikimo pabaigą būtų skirta laiko auditorijai apmąstyti ir paieškoti atsakymų į 

šiuos klausimus: 

- Ko šiandien išmokau? 

- Ką man priminė šios pamokos? 

Tai padeda susisteminti ir įsiminti turinį. 

Pasibaigus susitikimų ciklui, reikėtų atlikti vertinimą, atkreipiant dėmesį ne tik į mokymosi 

rezultatus, bet ir į grupėje vykstančius tarpasmeninius procesus. 

Jei organizacija dėl kokių nors priežasčių nori įvertinti mokinių mokymosi rezultatus, pats 

studijų rato procesas tai labai palengvina. Dalyviai žino, ko nori išmokti, kartu nustato 

mokymosi tikslus ir mokymosi rezultatus. 

Bandomojo proceso metu vertinome išmaniojo telefono fotografijos rato mokymosi poveikį. 

  

  



                    STUDIJŲ RATO METODIKA SENJORŲ UGDYME                                                      32  
 

 

Svarbūs patarimai 

 Studijų rato temas nurodo ir suformuluoja potencialūs dalyviai. 

 Organizatorius nurodo proceso trukmę. Siekiant išlaikyti grupės stabilumą ir 
susidomėjimą, rato trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 8-10 savaičių. 

 Mokinių išsikeltus tikslus turėtų būti įmanoma pasiekti per šį laiką. Jei tema labai 
plati - galite suplanuoti kitą mokymosi ratą. 

 Kai kuriuose susitikimuose gali prireikti, kad į naujus mokiniams rūpimus klausimus 
dalyvautų ne grupės ekspertas. 

  

Santrauka 

Remdamiesi bandomuosiuose studijų rateliuose dalyvavusių senjorų atsiliepimais, 
ataskaitomis ir moderatorių apmąstymais, primygtinai rekomenduojame įgyvendinti arba 
kurti senjorų švietimo organizaciją pagal “Studijų ratų” metodiką. 

 

 

. 
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