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1 DALIS: MOKYMO(SI) TARNAUJANT 

BENDRUOMENEI METODAS 
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1 ĮVADAS  

Socialinė universitetų atsakomybė, kaip „trečiosios misijos“ funkcija, vis labiau 

populiarėja aukštajame moksle. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei (angl. 

service learning) metodas priskiriamas prie socialiai atsakingo mokymo metodikų, 

tačiau daugelyje Europos aukštųjų mokyklų šis metodas vis dar mažai 

naudojamas. Dabartinė mokymo medžiaga, mokymo priemonių rinkiniai ir vadovai 

yra kuriami siekiant skatinti šį mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą 

Europoje, taigi šis vadovas yra vienas iš jų. Jis skirtas mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kaip mokymo metodo sklaidai aukštojo mokslo kontekste, siekiant 

padėti dėstytojams ir tyrėjams pritaikyti šį metodą savo dėstomuosiuose dalykuose 

bei praktinėse užduotyse. 

Vadovas yra tarptautinio projekto „ĮTRAUK STUDENTUS – studentų socialinės 

atsakomybės ugdymas integruojant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą 

į aukštojo mokslo institucijų mokymo programas”, finansuojamo Europos Sąjungos 

programos ERASMUS+ rezultatas. Projektas orientuotas į socialinės atsakomybės 

dimensijų įtraukimą  į aukštojo mokslo institucijas studentų ir dėstytojų lygmeniu. 

Vadovas remiasi praktine projekto narių ir tokių studijų dalykų dėstymo patirtimi iš 

penkių projekto partnerių universitetų Europoje (Dublino miesto universiteto 

Airijoje, Porto universiteto Portugalijoje, Kauno technologijos universiteto 

Lietuvoje, Vienos universiteto Austrijoje ir Bukarešto politechnikos universiteto 

Rumunijoje). Šiuo vadovu siekiama tokių tikslų: 

 

• Įvadas į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei: šiame vadove pateikiama 

pagrindinė informacija ir praktiniai patarimai tiems, kurie nėra pakankamai 

susipažinę su šiuo metodu, nori jį pritaikyti praktinėse užduotyse bei skatinti 

studentų pilietiškumą. Taip pat pateikiamos įvairios refleksijos, vertinant šio 

metodo naudojimo privalumus ir trūkumus mokymo procese. 

• Temų aktualumas, taikant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodą: akcentuojamos svarbiausios temos ir aspektai, taikant šį metodą. 
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• Pedagoginiai ištekliai ir priemonės: šis vadovas gali būti naudojamas 

kaip mokymo priemonių knyga, skirta atnaujinti ar sukurti naują mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei studijų modulį, pritaikant praktines priemones,  

atvirosios prieigos medžiagą, užduočių lapus ir kitus išteklius. 

 

Šis vadovas yra atskaitos taškas dirbant su mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodu, skirtu tiek patyrusiems dėstytojams, tiek naujokams. 

Trumpi skyriai padeda dėstytojams lengvai apsispręsti, ar mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodas atitinka jų mokymo tikslus ir sritis. Patyrusieji dėstytojai gali 

rasti ir pritaikyti mokymo procese gana specifinių temų. Praktiniai patarimai 

pateikiami, naudojant savarankiškas užduotis, darbų sąrašus ir refleksijas. 

Vadovas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje dėmesys sutelkiamas į 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei kaip metodą ir pateikiami šio metodo 

taikymo pagrindai. Antroji dalis yra labiau orientuota į veiksmus ir joje pateikiami 

pagrindiniai apspektai, veiksmų planai ir pavyzdžiai, kaip sukurti ir dėstyti 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei dalyką. Šis vadovas yra prieinamas tik 

elektroniniu formatu. 
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2 MOKYMAS(IS) TARNAUJANT BENDRUOMENEI KAIP 

DIDAKTIKOS METODAS  

Katharina Resch, Mariella Knapp, Ilse Schrittesser 

 

Į bendruomenę orientuotos veiklos yra aktyviai įgyvendinamos ir įtraukiamos į 

mokymo(si) procesus Anglijos ir Amerikos universitetuose, tačiau Europos 

universitetuose bendradarbiavimas tarp mokymo įstaigos ir bendruomenės dar 

nėra visiškai užtikrintas (Slepcevic-Zach & Gerholz 2015, p. 67; Reinders 2010, p. 

535). Didėjantį  dėmesį mokymu(si) tarnaujant bendruomenei galima stebėti 

Bolonijos proceso forumuose atnaujinus deklaracijoje numatytus uždavinius, 

kuriuose pabrėžiama aukštųjų mokyklų paskirtis – nuo mokymo ir mokslinių tyrimų 

iki paslaugų visuomenei ir socialinės sanglaudos didinimo. Atnaujintuose pilietinės 

visuomenės stiprinimo uždaviniuose aukštosioms mokykloms akcentuojamas 

„trečiosios misijos“, siejamos su universitetų ir visuomenės abipusiu mokymusi 

partnerystėje, įgyvendinimas (Resch, 2018) ar „įtraukaus universiteto“ diskursas 

(Lassnig et al. 2012). Pavyzdžiui, Reinders (2010, p. 535) buvo vienas pirmųjų 

mokslininkų Vokietijoje, kuris tyrė mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodo 

taikymo poveikį Vokietijos universitetuose. Institucinis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei įtvirtinimas nėra susietas su nacionaline politika, tačiau priklauso 

nuo pačių universitetų apsisprendimo. Šio skyriaus tikslas yra trumpai ir išsamiai 

pristatyti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą, prielaidas, sąvokas ir 

pagrindus. 

 

2.1 Kas yra mokymas(is) tarnaujant bendruomenei? 
 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei išsiskiria kaip mokymo ir mokymosi 

metodas, apjungiantis teoriją ir praktiką, suteikiantis studentams galimybę 

dalyvauti veiklose, orientuotose į bendruomenės poreikių tenkinimą, ir apmąstyti 

įgytą patirtį auditorijoje siekiant geriau suprasti kurso turinį ir sustiprinti pilietinio 
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įsitraukimo jausmą (Bringle, Hatcher & McIntosh 2006). Tai gali apimti paslaugų 

teikimą ir kitų socialinių iniciatyvų įgyvendinimą mokyklose, viešosiose įstaigose, 

ne pelno siekiančiose organizacijose, neįgaliųjų centruose ir kt., ir šių iniciatyvų 

tikslas – stiprinti studentų ir bendruomenės ryšius, skatinti dalyvaujančiųjų 

asmeninį tobulėjimą ir pilietinį įsitraukimą (Waldstein & Reiher 2001). Studentų 

aktyvus dalyvavimas sprendžiant realaus pasaulio poreikius sudaro sąlygas 

nustatyti būtinas kompetencijas siekiant atsiliepti į visuomenės poreikius, tobulinti 

mokymosi procesą ir gerinti kritinio reflektavimo įgūdžius (Leming 2001).  

 

Pasak Furco (2009, p. 47), 

mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra pedagogika, 

sukurianti sąveiką tarp akademinio 

mokymosi ir tarnavimo 

bendruomenei patirties. Ypač 

svarbu, kad su mokymo(si) turiniu 

susijusios žinios ir įgyti įgūdžiai būtų 

panaudoti sprendžiant aktualias visuomenės problemas. Nėra vieno, visuotinai 

priimto mokymo(si) tarnaujant bendruomenei apibrėžimo, nes atskirų institucijų, 

taikančių šį metodą, tikslai, veiklų modeliai, praktikuojamos technikos 

apibūdinamos skirtingai. Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra grindžiamas 

lygiaverte studentų, dėstytojų ir bendruomenės partneryste; apima sudėtingą 

studentų, veiklos, orientuotos į bendruomenės poreikių tenkinimą, mokymo turinio 

ir mokymosi rezultatų sąveiką. Tai lemia didelę mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei programų įvairovę ir apsunkina atskirų kursų rezultatų palyginimą ir 

apibendrinimą. Be to, yra sudėtinga numatyti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

rezultatus ir patirtį. Atrodo, kad bendro, visuotinai priimto mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei apibrėžimo nebuvimas yra vienas didžiausių iššūkių, nes lemia 

daugybę interpretacijų (Furco 2003). Labiausiai žinomas ir dažniausiai cituojamas 

Bringle ir bendraautorių pateiktas apibrėžimas (2006, p. 12).  
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Remiantis šiuo žinomu apibrėžimu, 

veikla, atliepianti bendruomenės poreikius, 

turėtų būti įtraukta į kursą, turėtų būti nustatyti konkretūs mokymo(si) tikslai ir aiškiai 

nurodyti bendruomenės poreikiai. 

 

2.2 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei prielaidos ir kilmė 

 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei atsirado anglo-amerikietiškoje 

aplinkoje, kur aukštojo mokslo institucijos vienu metu vadovaujasi akademiniais ir 

visuomeniniais tikslais. Per pastaruosius 20 metų Amerikos universitetuose vis 

aktyviau įgyvendinamos iniciatyvos, skatinančios aktyviau bendradarbiauti su 

Įsiminkite: 

 
„Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra patirtinis 

mokymas(is), organizuojamas kurso, 

kurio apimtis vertinama kreditais, 

pagrindu ir kurio metu studentai a) 

dalyvauja organizuotoje veikloje, 

tenkinančioje nurodytus 

bendruomenės poreikius, ir b) 

įprasmina įgytą veikloje patirtį, 

siekdami geriau įsisavinti kurso turinį, 

išsamiau įvertinti kurso rezultatus ir 

ugdyti asmenines vertybes bei pilietinę 

atsakomybę.“ (Bringle & Hatcher 1999, 

p. 180) 
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pilietine visuomene, kurios yra naudingos abiem pusėms (Anderson, Thorne & 

Nyden 2016). Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei integravimas į mokymo 

programą tapo svarbiu šių iniciatyvų plėtros elementu. 

 

Pirmą kartą mokymo(si) tarnaujant bendruomenei terminas buvo paminėtas 

planuojant praktikos programas, kurių metu studentai rinkdavo kreditus ir gaudavo 

finansinę kompensaciją už dalyvavimą socialiniuose projektuose, XX a. 6-ojo 

dešimtmečio viduryje (Kenny & Gallagher 2002, p.15; Reinders 2016, p. 21). 9-

ajame dešimtmetyje amerikiečių studentų karta buvo vaizduojama kaip 

paviršutiniška ir susitelkusi į save. 1984 metais Harvardo universiteto studentė 

Wyne Meysel, norėdama paneigti priešišką požiūrį studentų atžvilgiu, įkūrė 

organizaciją „Campus Outreach Opportunity League“ (COOL). Ši organizacija tapo 

koordinuojančiu centru, kurio tikslas prisidėti prie visuomenės gerovės didinimo. 

Studentai aktyviai įsitraukė į socialines veiklas, panaudodami savo įgūdžius ir 

gebėjimus, organizacijos numatytų tikslų siekimui. 

 

Studentų organizacijos veikla plėtėsi. Organizacija vis dar veikia kaip ne pelno 

organizacija „Action Without Borders“ (Reinmuth, Sass & Lauble 2007, p. 14). Iki 

8-ojo dešimtmečio vidurio Amerikos universitetuose buvo vykdomi mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei kursai, tačiau juos lankė tik keli studentai. 8-ojo 

dešimtmečio pabaigoje mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodas įgijo vis 

didesnį populiarumą ir buvo pradėtas taikyti įvairiuose Amerikos koledžuose. Per 

tą laiką trijų pagrindinių universitetų, t. y., Stanfordo, Brauno ir Džordžtauno, 

studentai įkūrė „Campus Compact“. 

Šiuo metu „Campus Compact“, 

kurio tikslas – skatinti studentų 

pilietinį įsitraukimą ir didinti socialinę 

atsakomybę visuomenei, apjungia 

daugiau nei 1000-čio universitetų 

studentus (Campus Compact 2018).  
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Nuo 1990 metų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodas ne tik paplito 

Amerikos universitetuose, bet ir Europoje tapo populiarus (Kenny & Gallagher 

2002, p. 15). Vis dėlto, bendradarbiavimas tarp bendruomenės ir universiteto, ypač 

vokiškai kalbančiose ar Rytų Europos šalyse, vis dar nėra glaudus. 

 

2.3 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pagrindai 

 

Konceptualūs mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pagrindai yra siejami su 

skirtingais teoriniais mokymo ir mokymosi būdais, iš kurių čia pateikiami trys: 

patirtinis mokymas(is), eksperimentinis mokymas(is) ir socialinis mokymas(is). 

 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei siejamas su pedagogo 

ir filosofo John Dewey požiūriu į „demokratiją kaip gyvenimo 

būdą“ ir „mokymąsi per patirtį“ (Seifert, Zentner & Nagy 2012, p. 

16; Reinders, 2016). „Demokratija kaip gyvenimo būdas“ reiškia, 

kad demokratija laikoma ne tik valstybės ir valdžios atstovavimu, 

bet ir „gyvenimo kartu forma, kuri priklauso nuo dalyvavimo, 

abipusės atsakomybės ir bendrų demokratinių vertybių“ (Vogt 

o.J.). Dewey (1960) darbas „Demokratija ir švietimas“ vis dar 

laikomas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei koncepcijos 

inspiracija, akcentuojanti derinimo mokymo(si) universitete su 

dalyvavimu pilietinės visuomenės gyvenime svarbą (Reinders 

2016, p. 21; Sliwka 2004a, p. 5; Eyler & Giles 1994, p. 78; Morton 

& Troppe 1996, p. 21; Seifert 2011, p. 27).  
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Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei koncepcijos vystymuisi didelę 

įtaką padarė ne tik Dewey idėjos, bet ir David Kolb (1984)  patirtinio 

mokymo(si) koncepcija (Morton & Troppe 1996, p. 21). Anot Kolb 

(1984), patirtinis mokymas(is) yra praktikos ir teorijos sąveikos modelis. 

Be to, būtina sisteminga refleksija siekiant susieti teoriją ir praktiką, kad 

būtų galima optimaliai planuoti mokymosi procesus. Kolb (1984) 

mokymą(si) apibūdino kaip keturių stadijų ciklą (Tanner 2006, o.S.): 

„besimokantiesiems, siekiantiems geriausių rezultatų, būtini keturi 

skirtingi gebėjimai: konkreti patirtis (…), reflektyvus stebėjimas (…), 

abstraktus konceptualizavimas (…) ir aktyvus eksperimentavimas“ 

(Kolb 1984, p. 30). Besimokantieji, perėję šias keturias fazes, įgyja 

naujas patirtis. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metu studentai 

turi galimybę įgyti praktinės patirties, bendraudami su bendruomene, 

(konkrečios patirties), įgytą patirtį susieti su teorija iri praktika, ypač 

reflektuodami praktiką, (reflektyvų stebėjimą). Dėl įgytos asmeninės 

patirties studentai geriau supranta teoriją ir žinių turinį apskritai 

(abstraktus konceptualizavimas), taip pat geba tiesiogiai pritaikyti 

teorines žinias praktinėse situacijose (aktyvus eksperimentavimas). 
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2.4 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tikslai 

 

Ryan (2012, p. 3) teigė, kad „mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra 

mokymo ir mokymosi strategija, integruojanti prasmingas, instrukcijomis ir 

refleksija paremtas paslaugas bendruomenei, siekiant praturtinti mokymo(si) 

patirtį, ugdyti pilietinę atsakomybę ir stiprinti bendruomenes“. Mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei orientuotas į akademinių, pilietinių ir asmeninių studentų 

mokymo(si) tikslų siekimą. Glaudi sąveika tarp teorijos ir praktikos turi prisidėti prie 

sėkmingo studentų mokymo(si) tikslų siekimo (Hofer, 2007). Kaip mokymo metodo, 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tikslas – padėti studento asmeniniam 

tobulėjimui, jo socialinių, profesinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui(si) (Reinders, 

2010). Šia prasme Bringle ir bendraautoriai (2016) išskyrė tris skirtingas studentų 

mokymosi sritis, kurias praplečia mokymas(is) tarnaujant bendruomenei. Šios 

sritys apima akademinį mokymąsi, pilietinį mokymąsi ir asmeninį augimą; vis dėlto 

Socialinį mokymą(si) galima apibūdinti kaip trečią atskaitos tašką 

teorijoms, kuriomis grindžiamas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodas. Socialinis mokymas(is) yra orientuotas į socialinę veiklą, kurios 

metu studentai atlieka savanorišką, naudingą miestui / bendruomenei ir 

visuomenei darbą socialinėse įstaigose. Skirtingai nuo socialinio 

mokymo(si), mokymas(is) tarnaujant bendruomenei apima ne tik veiklas 

socialinėje srityje, bet ir kitose srityse, tokiose kaip aplinkosaugoje, 

kultūroje, ekonomikoje, politikoje ir kt. Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra naudingas ne tik visuomenei, bet ir studentams, nes 

jie pasiekia savo mokymosi tikslus, įgyvendindami mokymosi tarnaujant 

bendruomenei projektus, kurių metu taiko ir įgytas teorines žinias (Sliwka 

2004, p. 2f.). Studentai gali „įsisąmoninti įgytų žinių socialinę svarbą per 

pačių atliekamas veiklas“ (Sliwka 2004, p. 3). 
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šios sritys persipina. Analizuojant detaliau, šiame modelyje galima išskirti 

septynias mokymosi sritis. Šios sritys pateiktos 1 paveiksle ir žemiau aprašytos. 

 
1 PAV. MOKYMOSI SRITYS, KURIAS PRAPLEČIA MOKYMAS(IS) TARNAUJANT 

BENDRUOMENEI (PAGAL BRINGLE ET AL. 2016) 

 

1. Akademinis mokymasis reiškia gilesnį teorijų, modelių, mokslo koncepcijų ir 

tyrimų rezultatų supratimą. 

2. Pilietinis mokymasis reiškia pilietinių žinių, kurios gali būti nesusiję su 

universiteto kursų programa ar turiniu, įgijimą. 

3. Asmeninis augimas reiškia asmeninių vertybių ir požiūrio, į kurių formavimą gali 

būti neorientuotas studijų turinys, ugdymą. 

4. Tarpinė tarp akademinio ir pilietinio mokymosi sritis: paslaugos bendruomenei 

susieja mokymo turinį su pilietiniu mokymusi. 

5. Tarpinė tarp akademinio mokymosi ir asmeninio augimo sritis: paslaugos 

bendruomenei susieja mokymo turinį su asmeniniu augimu. 

6. Tarpinė tarp pilietinio mokymosi ir asmeninio augimo sritis: paslaugos 

bendruomenei susieja pilietinį mokymąsi su asmeninio augimo tikslais ir jų 

siekiu. 



18 

7. Tarpinė tarp akademinio mokymosi, pilietinio mokymosi ir asmeninio augimo 

sritis: paslaugos bendruomenei susieja mokymo turinį su pilietiniu mokymusi ir 

asmeniu augimu (Bringle et al. 2016). 

 

Stokamer ir Clayton (2014) pabrėžė, kad taikomuose kursuose ypač svarbios 

yra 2, 4, 6 ir 7 sritys. Organizuojant ir planuojant mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei užsiėmimus universitetuose, atrodo, kad dėstytojams yra naudinga 

suprasti kai kuriuos tikslus, kurių bus siekiama, nes tai suteikia orientaciją į jų pačių 

vaidmenis ir užduotis mokant tarnauti bendruomenei. Taigi, mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tikslai yra skirtingi. Butin (2010) juos apibūdino kaip techninius, 

kultūrinius, politinius ir bendrus tikslus. Techniniai tikslai yra orientuoti į turinio 

žinias ir realaus pasaulio problemų pažintinę analizę teorinio supratimo fone. 

Kultūriniai tikslai yra siejami su pilietinio įsitraukimo ir kultūrinės kompetencijos 

ugdymu. Tai sudaro sąlygas geriau suprasti save kaip vietos ir globalios 

bendruomenės narį. Politiniai tikslai nukreipti į politinio ir socialinio aktyvumo 

ugdymą, o bendras tikslas - kurti socialiai teisingesnę aplinką asmenims ir grupėms 

(Butin 2010).  

Vis dėlto, mokymas(is) tarnaujant bendruomenei kaip mokymo metodas ne tik 

orientuojamas į besimokančiųjų tobulėjimą, bet ir į bendruomenės poreikius ir 

naudą (žiūrėti 4.2 skyrių). Žvelgiant iš šios perspektyvos, mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei padeda įgalinti bendruomenės partnerius bendradarbiavime su 

universitetu. Dalyvaudami mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektuose 

bendruomeniniai partneriai turėtų jaustis palaikomi ir labiau pasitikintys savimi 

ypatingų iššūkių sprendimuose. Tai siejama su padidėjusiu dalyvaujančių 

bendruomenių patrauklumu pašaliniams asmenims ar suinteresuotosioms šalims 

ir gali padidinti konkrečios erdvės ar zonos, kurioje teikiama paslauga, vertę. 

Galiausiai, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tikslai yra visuomeniniai, nes 

apima politinę dimensiją. Kaip teigiama politikos mokslų diskursuose, stabilios 

demokratijos sudaro sąlygas kitiems žmonėms suvokti politinę ar socialinę 

įsitraukimo prasmę (Putnam, 1995; Sullivan & Transue 1999). Demokratinės 
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vertybės, tarpusavio pasitikėjimas ar socialinės normos, kurios grindžiamos 

tarpusavio sąveika, gali būti įtvirtinamos tik tada, kai žmonės pažįsta vienas apie 

kitą (Hofer 2007) ir žino vienas kito patirtį. Socialinės atsakomybės, pilietinio 

įsitraukimo ir pilietinių įgūdžių ugdymas yra mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

tikslai. Kartu jie yra sveikos ir demokratinės visuomenės pagrindai. 

 

2.5 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei programų įvairovė 

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei programų charakteristikos gali labai 

skirtis atskirose mokymo įstaigose, šalyse ir aplinkose. Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei gali būti skirtingų formų ir įvairus, atsižvelgiant į vietinį kontekstą, 

mokymo tikslus ir paslaugos teikimo bendruomenei formą. Programos taip pat gali 

skirtis pagal praktinius apribojimus, pvz., pagal paslaugų bendruomenei teikimui 

skirtą laiką. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei programos yra įvairios, 

atsižvelgiant į šiuos ypatumus: 

 

• skirtingus mokymo programų laikotarpius: patirtinis mokymas(is) 

įvairiais deriniais gali apimti trumpalaikius modulius, vieno ar dviejų 

semestrų veiklas, kelerius metus trunkančius projektus. Tai priklauso ne 

tik nuo dėstytojų, bet ir nuo universitetų struktūrų sprendimų bei studijas 

reglamentuojančių dokumentų; 

• skirtingus atsakomybės laipsnius ir lygius: studentai gali prisiimti 

daugiau ar mažiau atsakomybės, atsižvelgdami į bendruomeninių 

partnerių poreikius ir konkrečią paslaugą. Jie gali aktyviai dalyvauti 

užmezgant ryšius su bendruomenės partneriais, pasirinkdami paslaugos 

teikimo būdus arba dalyvauti tik pačiame procese; 

 

• skirtingus studentų vaidmenis: studentai gali būti pilnateisiai kurso 

planavimo ir paslaugų poreikio nustatymo procesų dalyviai. Šių procesų 
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metu ypatingas dėmesys gali būti skiriamas studentų turimai patirčiai ir 

suvokimui; 

 

• skirtingus programos tikslus: atsižvelgiant į konkretų studijų dalyką ar 

discipliną (pvz., slaugą, sociologiją, teisę, matematiką), programos tikslai 

ir (arba) mokymosi tikslai gali skirtis; 

 

• skirtingas paslaugų teikimo formas: anot Kaye (2010), Lake ir Jones 

(2012), mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metu teikiamos paslaugos 

bendruomenei gali būti keturių rūšių (žr. 2 pav.). Paslaugos gali būti 

tiesioginės (studentai asmeniškai bendrauja su bendruomenės nariais ar 

organizacijų atstovais) arba netiesioginės (studentai netiesiogiai 

bendradarbiauja su bendruomenės nariais stengdamiesi prisidėti prie 

iššūkių sprendimo), orientuotos į tyrimus (moksliniai tyrimai, informacijos 

rinkimas ir sklaida) arba į informacijos ir mokslinių tyrimų naudojimą 

transformaciniams pokyčiams skatinti (visuomenės informavimas ir 

visuomeninių interesų rėmimas). 

 

2 PAV. KETURIOS MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI METU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

GRUPĖS PAGAL KAYE (2010); LAKE & JONES (2012) 
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Tiesioginės 

paslaugos  

Pavyzdžiai: 

• Parama neįgaliems studentams; 

• Prezentacijos apie smurto ir narkotikų prevenciją; 

• Pažintinio tako mokykloje įrengimas su mokiniais;  

• Paslaugos hospiso pacientams. 

 

Netiesioginės 

paslaugos 

Pavyzdžiai: 

• Istorinės medžiagos apie miestą ar bendruomenę 

rinkimas; 

• Pagalba įrengiant ar rekonstruojant patalpas; 

• Ekosistemų atkūrimas saugomose teritorijose. 

 

Visuomenės 

interesų 

rėmimas ir 

sklaida 

Pavyzdžiai:  

• Forumų bendruomenei įdomiomis temomis 

organizavimas; 

• Visuomenės informavimo kampanijų vykdymas 

dominančiomis temomis; 

• Darbas su išrinktais pareigūnais rengiant teisės aktus, 

siekiant bendruomenių gerovės didinimo. 

 

Tiriamoji 

veikla 

Pavyzdžiai: 

• Leidinio apie galimas paslaugas bendruomenei 

sudarymas ir vertimas į kitas kalbas (naujiems 

bendruomenės nariams); 

• Informacijos rinkimas ir brošiūrų ar vaizdo įrašų 

kūrimas NGO ar vyriausybinėms agentūroms; 

• Ilgalaikių tyrimų apie vietos socialines ar 

aplinkosaugos problemas vykdymas. 
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2.6 Esminiai mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ypatumai 

ir kokybės standartai 
 

Howard (2003, p. 3) teigė, kad aukštos kokybės akademinės mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei iniciatyvos yra tokios, „kai mokymas(is) suteikia žinių ir 

informacijos veiklai tenkinant bendruomenės poreikius, o tokia veikla – 

mokymui(si), t. y. sukuriamas abipusis ir sinergetinis ryšys tarp mokymo(si) ir 

veiklos bendruomenėje“. Anot Howard (2003), yra išskiriami trys esminiai 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ypatumai: 

Įsiminkite: 

 

Dėl didelės programų įvairovės sunku 

apibendrinti ir perduoti patirtį, įgytą 

skirtingų mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursų metu. Pasidomėkite 

skirtingomis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursų kūrimo 

galimybėmis. Paanalizuokite vietinius 

ypatumus (pvz., studijų programą, 

teisines galimybes, konkretaus dalyko 

kontekstą, bendruomenės poreikius ir 

savo studentų poreikius bei interesus). 
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3 PAV. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI YPATUMAI (HOWARD 2003, P.3) 

 

Egzistuoja keletas gerosios mokymo(si) tarnaujant bendruomenei patirties 

apibrėžimų (Howard 2003; Europe Engage 2018). Felten ir Clayton (2011, p. 81) 

išskyrė kelis ypatumus, susijusius su gerąja paslaugų mokymosi praktika: 

 

• Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei integracija: Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei pedagogika apima du skirtingus komponentus: paslaugą 

(visuomenei ar organizacijai) ir mokymą (akademinių žinių suteikimą bei 

panaudojimą ir įgūdžių, susijusių su vienu ar keliais studijų dalykais, gerinimą) 

(Bartsch & Grottker 2018, p. 38). Mokymas apima parengtas, apmąstytas ir 

moksliškai pagrįstas, panaudojant atitinkamą literatūrą, veiklas (Hofer 2007, p. 37). 

Mokymas auditorijoje yra skirtas padėti studentams suteikti paslaugą 

bendruomenei, o paslauga bendruomenei - padėti studentams geriau suprasti 

paslaugos turinį ir reikšmę. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei komponentai turi 

daryti įtaką vienas kitam, kad būtų įgyta bendra ir integruota patirtis (Furco & 

Norvell 2019).  
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• Tikslų, studentų patirties, refleksijos ir vertinimo papildomumas tiek 

bendruomenėje, tiek ir auditorijoje. 

• Studentų ir universiteto darbuotojų bendradarbiavimas su bendruomenės 

partneriais yra palaikomas nuo pradinio planavimo iki mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso užbaigimo, yra abipusiai naudingas ir atitinka tikrus 

bendruomenės poreikius. Studentai mokosi ir dirba mažose grupėse, kad pasiektų 

numatytus tikslus (Reinders 2010). 

• Lankstumas:  be aiškių tikslų, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso 

organizavimas ir vykdymas gana lankstus; sudaromos galimybės prisitaikyti prie 

dinamiškų situacijų atsižvelgiant į norimų gebėjimų stiprinimą (Felten & Clayton 

2011, p. 81). 

 
 

4 PAV. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI GEROS PRAKTIKOS YPATUMAI 

 

Kritinė refleksija: Nuolatinis praktinės veiklos apmąstymas, naudojant reflektyvias 

technikas, yra pagrindinis studentų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

aspektas. Įgytos patirties dokumentavimas ir (arba) vertinimas yra pagrindinis 

dalykas, susiejant veiklas bendruomenėje ir mokymąsi, taip pat siekiant asmeninių 

Integracija

Papildomumas

LankstumasKritinė refleksija

Bendradarbiavimas
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ir akademinių tikslų. Yra įvairių refleksijos technikų ir formų. Jos skiriasi pagal laiko 

momentą (refleksija prieš veiklą, veiklos metu ir po veiklos) ir pagal socialinę 

struktūrą (individuali refleksija, refleksija auditorijoje ar su bendruomenės 

partneriais) (taip pat žr. Eyler (2001, 2002) refleksijų žemėlapį). Pagrindinis 

refleksinės praktikos sėkmės faktorius yra aplinkos, kupinos pasitikėjimo ir 

pagarbos, sukūrimas (Bringle & Hatcher 1999). 

 

Seifert, Zentner ir Nagy (2012) nustatė kokybės standartus, lemiančius  sėkmingą 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimą. Šie standartai yra: 

• Atliepimas į realius poreikius: studentai reaguoja į realius 

bendruomenės poreikius ir užsiima prasminga bei asmeniškai 

aktualia paslaugų teikimo veikla; 

• Sąsaja su mokymo programa: mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra priimamas kaip mokymo strategija siekiant 

mokymo(si) tikslų; 

• Refleksija: mokymas(is) tarnaujant bendruomenei apima įvairias 

reflektyvias veiklas, kurios skatina giliau mąstyti ir analizuoti save bei 

santykius su visuomene; 

• Studentų dalyvavimas: mokymas(is) tarnaujant bendruomenei 

suteikia studentams tvirtą balsą planuojant, įgyvendinant ir vertinant 

mokymo(si) tarnaujant patirtį, padedant mokytojams; 

• Užsiėmimas už universiteto ribų: dalyvavimas veiklose vyksta už 

universiteto ribų ir bendradarbiaujant su bendruomenės partneriais; 

• Pripažinimas: studentų įsitraukimas ir studentų pasiekimai yra 

pripažįstami tęstiniame procese, teikiant grįžtamąjį ryšį, įvertinant 

įgyvendinimo kokybę ir pažangą siekiant nustatytų tikslų (taip pat žr. 

5 skyrių) (Seifert, Zentner & Nagy 2012). 
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2.7 Didaktiniai mokymo(si) tarnaujant bendruomenei  

principai 
 

Remiantis teoriniais pagrindais išskirti didaktiniai principai, pagrindžiantys 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą: 

 

• Aktyvus studentų įsitraukimas ir reali patirtis. Anot Furco (2003, p. 17f.), 

mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra naujas mokymo(si) metodas, 

kurio tikslas – „aktyviai įtraukti studentus į mokymo(si) procesą, sukurti 

labiau autentiškas mokymo(si) situacijas studentams ir suteikti žinių, 

pagrįstų realia studentų patirtimi“ (Furco 2003, p. 18).  

 

• Aktyvus problemų sprendimas ir savarankiška veikla. Šis principas taip 

pat yra pagrindžiantis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą, nes 

besimokantieji aktyviai sprendžia asmeniškai reikšmingą ir socialiai svarbią 

problemą (Reinders 2016, p. 39).  
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• Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo. Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei 

skiriasi nuo tradicinių mokymo metodų daugeliu aspektų, o tai taip pat turi 

įtakos mokytojo vaidmeniui (Howard 2003, p. 3). Dėstytojų veikla ir vaidmuo 

yra labiau orientuoti į bendradarbiavimą su besimokančiais individualiuose 

mokymo(si) procesuose, į studentų konsultavimą jų savarankiško mokymosi 

metu, nei taikant tradicinius mokymo metodus (Zinger 2020). Dėstytojai turi 

suteikti pakankamai laiko ir galimybių besimokantiems apmąstyti pateiktas 

užduotis. Šiuo atžvilgiu asmeninė studentų atsakomybė yra didelė, bet ir 

dėstytojų vaidmuo, bendraujant ir bendradarbiaujant su bendruomenės 

partneriais, yra labai reikšmingas. Naudodami šią metodiką, dėstytojai taip 

pat turi papildomų užduočių, siekdami išsiaiškinti bendruomenės poreikius 

ir tarpininkaudami tarp studentų bei 

bendruomenės. Dėstytojai vienu metu gali 

būti keliuose vaidmenyse, o kartais tie 

vaidmenys gali būti konfliktiški (Warner & 

Esposito, 2009), nes dėstytojai veikia kaip 

akademiniai ekspertai, kaip studentų 

mokymo(si) procesų organizatoriai ir, galiausiai, turi įvertinti studentų 

pasiekimus. 

 

• Problemos sudėtingumo sprendimas. Taikant mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodą, panašiai kaip ir taikant “inkaro” mokymo(si) metodą, 

besimokantieji turėtų spręsti realaus gyvenimo problemas ir susidurti su jų 

sudėtingumu. Tai padeda studentams ugdyti norą ir kompetenciją spręsti 

sudėtingas problemas (Reinmann & Mandl 2006, p. 630). Šis principas 

pagrindžia mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą, nes studentai ne 

tik nagrinėja patį problemos sudėtingumą, bet ir ieško problemos sprendimo 

būdų (Reinders 2016, p. 39). 

 



28 

• Situacijos suvokimas: Taikant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodą išryškėja situacijos suvokimo svarba, nes studentui siūlomos realios 

mokymosi ir dalyko studijų galimybės (Reinders 2016, p. 39). Kartais gali 

kilti netikėta situacija arba studentai nusivilti, kad jų suteiktos paslaugos ar 

priimti sprendimai neatitinka jų ankstesnių lūkesčių. 

 

2.8 Etikos aspektai ir mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodo ribotumai 

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodo taikymas kartais yra 

kritikuojamas: sutinkama, kad įgyvendinamos veiklos naudingos vietos 

bendruomenėms, bet yra abejojama šio metodo taikymo nauda siekiant aukštojo 

mokslo tikslų, pvz., kritikuojama už mokslinių tyrimų laboratorijų suteikimą 

dėstytojams ir studentams, norintiems suteikti tam tikras paslaugas bendruomenei 

(Holland 2005). Anot Raddon & Harrison (2015), Resch et al. (2020), neoliberalaus 

požiūrio į aukštojo mokslo pertvarką atstovai, mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei prilygina techninei, „į labdarą orientuotai“ praktikai, nematydami 

būtinybės prisidėti prie transformacinių pokyčių bendruomenėse įgyvendinimo. 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektai yra patrauklūs išorės 

finansuotojams  ir daro įtaką aukštojo mokslo institucijos konkurencingumo 

augimui (Slaugther & Rhoades 2000). Vieni tyrėjai teigia, kad mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei turi teigiamą poveikį dalyvių socialiniam sąmoningumui 

(Dukhan et al. 2009), kiti nėra tokie optimistiški, nes trūksta įrodymų apie 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei poveikį. Tai gali stiprinti paternalistines 

struktūras ir stereotipus (Cipolle 2004). Mokslininkams kelia nerimą „trečiosios 

misijos“ vertinimas „elito“ praktika (Butin 2010). Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei gali būti „prabanga, nes daugelis studentų negali sau leisti 

pasinaudoti tokiu mokymosi metodu laiko, finansų ir būsimo darbo atžvilgiu“ (Butin 

2010, p. 32). Anot Butin (2006), kadangi mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

veikloje dažniausiai dalyvauja privilegijuoti baltaodžiai studentai, kai kurie 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B32
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B39
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B13
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B9
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mokslininkai, besidomintys šiuo metodu, tokią veiklą vertina kaip hegemoninę 

„baltos spalvos“ ir „elito“ praktiką. Kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei 

netaptų dar viena akademine praktika, studentai turėtų būti pasirengę analizuoti 

politiką ir visuomenę (Wohnig 2016, Resch et al. 2020).  

Kritikai taip pat atkreipia dėmesį į 

galimą riziką išnaudoti studentus kaip 

laisvus darbdavius. Mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei visada 

turėtų vykti abipusių mainų 

(abipusiškumo) kontekste, siekiant 

tvarios, abipusės naudos visiems. 

Reguliarus grįžtamasis ryšys, 

refleksijos, glaudus studentų, dėstytojų ir bendruomenės partnerių 

bendradarbiavimas ypač svarbūs siekiant užtikrinti abipusę mokymo(si) naudą. 

Organizuojama veikla turi būti tinkama ir teisiškai apsaugota. Studentai turėtų būti 

pristatomi kaip studentai, o ne kaip etatiniai darbuotojai, stažuotojai ar kituose 

vaidmenyse. Veikla, esanti ne mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kontekste, 

neturėtų būti įsipareigojimo dalis (pvz., slauga ar konsultavimo veikla). Draudimo ir 

atsakomybės avarijos ar kritinio įvykio atveju klausimai turi būti iš anksto aptarti.  

Butin (2010) apibūdino dar vieną galimą riziką, t. y., kad ideologija labdaros 

atžvilgiu mokymo(si) tarnaujant bendruomenei procese gali paskatinti nepaisyti 

ryšio su akademiniu mokymosi turiniu. Rizika vertinama ir tuo, kad nebematoma 

tikros socialinės ir kultūrinės bendruomenės realijos jų holistiniuose santykiuose. 

Užuot dinamiško dalinimosi žiniomis ir ištekliais, studentai neteisingai laikomi 

„teikėjais“, o bendruomenės partneriai - „gavėjais“. Dėl nepakankamo šio 

dvilypumo apmąstymo studentai gali suvokti save pakylėtais ir dirbti nepakankamai 

atsižvelgdami į tikrųjų bendruomenės poreikių tenkinimą (Butin 2010). Pakitę galios 

santykiai gali susilpninti bendruomenės partnerių saviveiksmingumą ir įgalinimą. 

Refleksija ginčijamų socialinių ir politinių sąlygų prasme ir kritinė mokslinė analizė 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00112/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Education&id=532978#B41
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yra svarbios siekiant išvengti išankstinių nuostatų, neteisingų lūkesčių ir ideologijų 

labdaros atžvilgiu. 

Darbas teikiant paslaugas 

bendruomenei gali sukelti nusivylimą, 

ypač labai atsidavusiems studentams, jei 

bendruomenės partneriai neįvertina 

projekto kaip buvo tikimasi arba iškyla 

kitos problemos. Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekto planavimas 

popieriuje gali labai skirtis nuo su socialinės realybės. Priežastys gali būti 

suprantamos ir pragmatiškos. Yra tikslinga iš anksto paruošti studentus galimoms 

kliūtims ir nesėkmėms, kad vėliau jie galėtų geriau susidoroti su nusivylimais. 

Tinkama refleksija padeda jiems pasimokyti iš netikrų lūkesčių, klaidų ar planų, 

kurių neįmanoma įgyvendinti. 

Kritikos ir abejonių, siejamų su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei, 

supratimas padeda permąstyti naudojamą mokymo metodą. Toks apmąstymas 

prisideda prie mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso efektyvumo didinimo 

studentų mokymosi ir bendruomenių poreikių tenkinimo atžvilgiu. 

Įsiminkite: 

Atkreipkite dėmesį į kritiką mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

atžvilgiu. Pagalvokite apie studentus, besidominčius šiuo metodu ir tuos, 

kurie nėra įtraukti į kursą dėl laiko trūkumo, finansinių ar socialinių 

išteklių. Kaip galima realizuoti studentų įvairovę jūsų kurse? Kaip 

motyvuoti studentus dalyvauti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

kurse? Kaip galite užtikrinti, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei 

yra daugiau nei marketingas? - Šie klausimai padeda išvengti kritikos 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei atžvilgiu. 
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2.9 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pavyzdžiai 

 

 

Pavyzdys:  Tiesioginis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodo taikymas mitybos moksluose  

Projekto „Sodininkystės draugai” metu studentai, remdamiesi teorine kurso 

dalimi, kuria ir planuoja sveikos mitybos užsiėmimus ir juos praveda vaikams 

savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose. Projekto tikslas – mokyti 

vaikus pažinti, vartoti ir vertinti daržoves. Projektas apima įvairias veiklas, iš 

kurių galima išskirti “Pažintį su daržovėmis gamtoje ir ragavimą”. (Porto 

universiteto (Portugalija) pavyzdys) 

Pavyzdys:  Tiesioginis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodo taikymas taikomojoje dailėje ir dizaine 

„Pramoninio dizaino projekto“ metu studentai kuria atliekų panaudojimo 

projektus. Studentai ieško gausiausių atliekų mieste, po to kuria produktus, 

kurių žaliavos yra atliekos, pvz., šiukšlės iš paplūdimio, maisto atliekos 

restoranuose ir kt. Produktus turi būti lengva gaminti, o tai reikalauja didelio 

studentų kūrybingumo. Vėliau studentai siūlo mokymo kursus bendruomenės 

nariams (nuo 35 iki 40 metų), turintiems problemų įsidarbinant.  

Bendruomenės nariai mokosi pradėti savo verslą ir taip įgyti galimybę grįžti į 

darbo rinką. Projekto metu studentai sprendžia aplinkosauginius iššūkius, o 

taip pat padeda patenkinti bendruomenės narių socialinius poreikius. (Porto 

universiteto (Portugalija) pavyzdys) 
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Pavyzdys:  Netiesioginis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodo taikymas verslo studijų metu  

Apskaitos programos studentai atlieka įvairių benamių prieglaudų išlaidų 

analizę ir siūlo naujus finansinius sprendimus. Studentai palaiko ryšį su 

benamių prieglaudų koordinatoriais ir vadovais, reguliariai sudaro 

finansinius planus. Paslauga akivaizdžiai naudinga benamiams, tačiau 

studentai tiesiogiai nedirba su asmenimis iš šių namų. Benamių prieglauda 

gauna naujų idėjų savo biudžeto planavimui, o studentai mokosi dirbti su 

klientais. (Graco universiteto (Austrija) pavyzdys) 

Pavyzdys:  Netiesioginis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodo taikymas inžinerijos studijų metu  

Magistro studijų programos studentai surengė energijos projektavimo 

seminarą bendruomenės partneriams, kuris buvo organizuotas misionierių 

namų, įsikūrusių viename Peru pakrantės mieste, prašymu. Komunalinės 

sąskaitos brango, nes vanduo buvo šildomas elektra. Kurso metu studentai 

suprojektavo vandens pašildymo, naudojant saulės energiją, sistemą, 

naudodami šalyje esančias medžiagas, ir atliko sistemos sąnaudų analizę. 

Baigę projektavimą, studentai nuvyko į Peru ir, padedami vietinių technikų, 

įdiegė sistemą. Sutaupytos lėšos galės būti panaudotos kitiems tikslams. 

(šaltinis: Duffy 2007). 
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Pavyzdys:  Tyrimais grįstas mokymas(is) kaip edukacinė 

strategija 

Tyrimais grįstas mokymas(is) dažnai vertinamas kaip būdas spręsti problemas, 

suteikiantis informacijos bendruomenei aktualiomis temomis. Vienos 

universiteto fakultetas užmezgė partnerystę su vietine mokykla. Mokykloje 

iškeltos problemos pirmiausia aptariamos su dėstytojais. Pirmuose 

susitikimuose dėstytojai ir studentai supažindina mokinius su tyrimų 

metodikomis, praktine mokyklos problema, pasiūlo problemai spręsti metodus. 

Projekto dalyviai atlieka empirinį tyrimą mokykloje. Mokiniai, išanalizavę tyrimo 

duomenis, pristato rezultatus ir parašo baigiamąją ataskaitą. Tokia praktika 

padeda mokiniams ugdyti, o mokytojams lavinti tokius gebėjimus kaip 

mokymo(si) susiejimą su tikrove, darbą grupėje, problemų sprendimą, 

kūrybiškumą, mokymą(si) veikloje ir kt. Toks bendradarbiavimas mokytojams 

padeda geriau suprasti mokyklą kaip bendruomenę, o tai savo ruožtu prisideda 

prie jų profesinio tobulėjimo. (Vienos universiteto (Austrija) pavyzdys; šaltinis: 

Schrittesser 2014) 

Pavyzdys:  Palaikomosios mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklos archeologijos srityje 

Palaikomųjų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų tikslas – ugdyti 

visuomenės sąmoningumą ir veikti vietos bendruomenėms aktualiose srityse. 

Projekto „Bendras palikimas“ metu studentai dirba vietovėse, kuriose žmonės 

gyvena skurdžiai, bet vietovės yra turtingos istorinėmis, kultūrinėmis ir 

archeologinėmis vertybėmis. Studentai mokosi ir moko bendruomenės narius 

suvokti ir įvertinti savos kultūros paveldo įvairovę. Studentai dirba ekomuziejuje: 

organizuoja parodas ir renginius migrantams bei vietiniams gyventojams, 

norėdami skleisti informaciją apie savo bendruomenės vietos paveldą ir palaikyti 

tarpkultūrinį dialogą. (Sapienzos universiteto Romoje (Italija) pavyzdys) 
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3 MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI 

PALYGINIMAS SU KITAIS METODAIS 

Mariella Knapp, Katharina Resch, Maria Slowey, Tanya Zubrzycki, Emer Ní 

Bhrádaigh, Isabel Menezes, Agnė Gadeikienė, Vaida Pilinkienė, Jovita Vasauskaitė, 

Rima Kontautienė, Gabriel Dima 

3.1 Įvadas  
 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodas 

yra lengvai suprantamas, tačiau, peržvelgus kitus mokymo metodus, gali būti 

naudinga juos palyginti su mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodu. Šiame 

skyriuje pateikti aukštosiose mokyklose taikomi mokymo metodai, ypatingą dėmesį 

skiriant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodui. Skyriuje pateikti šeši 

praktiniai mokymo metodai: 1) bendruomeninis tyrimas, 2) projektinis mokymas(is), 

3) dalyvaujamasis veiklos tyrimas, 4) stažuotės, 5) savanorystė ir 6) socialinė 

antreprenerystė, kurie yra palyginti su mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

metodu. Šie mokymo metodai buvo pasirinkti dėl jų panašumo į mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei metodą ir dėl (didelės) painiojimo rizikos.   

 

Bringle ir bendraautoriai (2006) išskyrė šiuos esminius mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei metodo bruožus: 

• organizuojamas kurso pagrindu, akademinis mokymas, 

• kurso apimtis vertinama kreditais, 

• organizuota paslaugų bendruomenei veikla, įtraukianti studentus, 

• orientuotas į nustatytus bendruomenės poreikius, 

• reflektyvi praktika, skatinanti akademinį mokymą(si), stiprinanti asmens 

tobulėjimą ir pilietinę atsakomybę. 

 

Dažnai pasikartojanti klaida yra mokymą(si) tarnaujant bendruomenei prilyginti 

kitiems metodams, tokiems kaip stažuotės ar savanorystė. Tai nėra tapatūs 
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metodai, ir apie tai skaitytojai sužinos šiame skyriuje. Tačiau net ir patyrusiems 

mokytojams kartais sunku atskirti skirtingus taikomus mokymo metodus. Ši 

painiava gali būti paaiškinta tuo, kad „pedagoginės veiklos, kuriose studentai 

dalyvauja mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metu, yra panašios į praktiką, kuri 

būdinga patirtimi pagrįstiems metodams“ (Furco & Norvell 2019). Daugelis 

mokymo metodų kaip mokymo(si) būdai yra orientuoti į elgesio ypatumus (pvz., 

simuliacijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis), mokymosi vietą (pvz., 

savanorystė, stažuotės) arba refleksiją (išvykos, veiksmo refleksijos metodikos); o 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei atveju atsižvelgiama į visus šiuos elementus 

tuo pačiu metu (Witmer & Anderson 1994). 

Ypatumų, susijusių su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei, žinojimas yra 

naudingas praktiniam šio metodo taikymui, t. y. nustatant siekiamus tikslus, 

uždavinius, suplanuojant būsimų kursų turinį, vykdant konkrečias veiklas. 

Pasinaudodamas pusiausvyros spindulio metafora, Furco (1996) pasiūlė būdą, 

kaip būtų galima atskirti mokymą(si) tarnaujant bendruomenei nuo kitų metodų. 

Remiantis penkiais patirtinių metodų pavyzdžiais, balanso linija juos lygina 

dviejuose tęstinumuose: pirmasis tęstinumas parodo, ar veiklos akcentas yra 

labiau susijęs su paslaugos teikimu ar mokymu(si), antrasis tęstinumas parodo, ar 

pagrindiniai numatomos naudos gavėjai yra paslaugų teikėjai (studentai) ar 

paslaugų gavėjai (bendruomenės partneriai) (Furco & Norvell 2019).  

Teikiant paslaugas bendruomenei ir savanoriaujant, didžiausias dėmesys 

skiriamas paslaugų teikimui, o paslaugų teikėjas nėra pagrindinis numatomas 

naudos gavėjas. Mokymų ir stažuočių atveju daugiausia dėmesio skiriama 

mokymui(si), o teikėjai yra pagrindiniai numatomi naudos gavėjai. Mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei atveju dėmesio centras turėtų subalansuoti abi tęstinumo 

puses. Dėmesio centras nukreipiamas į mokymąsi, siekiant užtikrinti akademinį 

mokymąsi paslaugų teikėjui ir paslaugų gavėjui. Pagrindinis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tikslas yra naudinga patirtis tiek paslaugos teikėjui, tiek gavėjui 

(Furco & Norvell 2019). Skirtumas tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų, taip pat tarp 

mentorių ir ugdytinių ar dėstytojų ir studentų gali lemti klaidingą vaidmenų 
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supratimą. Įsitraukimą į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklas visada 

skatina abipusis susidomėjimas, bet aiškus vaidmenų ir funkcijų diferencijavimas 

gali būti problemiškas. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto metu 

studentai tampa gavėjais, nes jie įgyja naujų praktinių žinių ir įžvalgų, susijusių su 

patirtimi bendruomenėje, tuo pačiu bendruomenės partneriai tampa teikėjais savo 

patirtimi pagrįstų žinių. Rodyklės Furco (1996) balanso linijos modelyje iliustruoja 

šį abipusį procesą. Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra grindžiamas 

bendradarbiavimu procesas. Žvelgiant iš šios perspektyvos, griežtas dichotominis 

suskirstymas yra neįmanomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PAV. BALANSO LINIJOS METODAS (FURCO, 1996) 

 

Šiuo atveju studentai gali veikti kaip teikėjai, perduodantys savo akademines 

žinias bendruomenei, tuo pat metu įgydami naujų taikomųjų žinių, bendraudami su 

bendruomeniniais partneriais. Studentų ir bendruomeninių partnerių refleksijos 

apie jų pačių padėtį visuomeninėje struktūroje įgalina jų žinias. Pagal šią 

abipusiškumo paradigmą, mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra šio 
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pusiausvyros spindulio viduryje - kartais daugiau dėmesio bus skiriama 

mokymui(si), o kartais – paslaugoms bendruomenei. Nepaisant to, siekiant 

apjungti mokymą(si) su paslauga, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodas 

yra pusiausvyros spindulio viduryje. Tai išskiria mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei iš kitų mokymo metodų ir daro šį metodą unikaliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Įsiminkite: 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei sukuria pusiausvyrą tarp 

„paslaugų teikimo“ bei „mokymo(si)“. Tai abipusis procesas, kai 

studentai tampa ne tik paslaugų teikėjais, besimokančiaisiais, bet ir 

paslaugų gavėjais. Dėstytojai turėtų atsižvelgti į skirtingus studentų 

vaidmenis ir mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso tikslus. 

Apsvarstykite su studentais galimus vaidmenis kurso metu ir jų ryšį su 

socialine-struktūrine padėtimi visuomenėje. 
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3.2 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir kitų metodų 

palyginamasis sugretinimas 

 

Šiame poskyryje apžvelgiami įvairūs patirtimi grindžiami metodai ir mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei metodo išskirtinumas pagal Bringle ir Hatcher (2006) 

pateiktą mokymo(si) tarnaujant bendruomenei apibrėžimą (žiūrėti 2 skyrių). 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei kaip studijų forma atitinka visus šiuos 

kriterijus: yra integruota į universitete vykstančius kursus ir orientuota į akademinį 

mokymą(si) (pagrįsta kursais), studentai gauna kreditus už savo įsitraukimą ir 

įskaitą už mokymosi pasiekimus. Tuo pat metu paslaugų teikimas organizuojamas 

bendradarbiaujant universiteto ir bendruomenės atstovams (organizuota 

paslaugų veikla), taip pat yra užtikrinama, kad teikiama paslauga spręstų realią 

esamą problemą ir tenkintų nustatytus bendruomenės poreikius. Derinant 

mokymą(si) su paslaugų teikimu, veiklos, palaikomos universiteto ir 

bendruomenės partnerių, refleksija yra svarbi proceso dalis. Kitos studijų formos 

visiškai neatitinka šių kriterijų (tačiau gali atitikti kitus). 

Toliau bus detaliau supažindinama su atskirais, patirtimi grindžiamais 

metodais ir skirtumais tarp mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir analizuojamų 

metodų. 1 lentelėje pateikta trumpa šių metodų panašumų ir skirtumų apžvalga, 

atsižvelgiant į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodo kriterijus. Tokia 

diferenciacija nesiekiama įrodyti, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra 

„geriausias metodas“, bet siekiama aiškiau apibūdinti egzistuojančius metodų 

panašumus ir skirtumus. 

Buvo pasirinkti metodai, kurie įgalina mokymąsi praktikoje, integruoja 

patirtinį mokymą(si) ir praktiką. Šiuo požiūriu parinkti metodai yra panašūs į 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei, tačiau yra skirtingi kitais aspektais. Buvo 

pasirinkti dažnai naudojami ir gerai žinomi šiuolaikiniai mokymo(si) metodai. 

Pateiktoje lentelėje pažymėti metodą atitinkantys kriterijai.  
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1 LENTELĖ. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI IR KITŲ METODŲ 

PALYGINAMASIS SUGRETINIMAS (RESCH, 2021) 

 

• Bendruomeninis tyrimas: Kaip ir mokymas(is) tarnaujant bendruomenei, 

taip ir bendruomeninis tyrimas yra organizuojamas universitete kursų 

pagrindu, o jo tikslas yra nustatyti ir patenkinti bendruomenės poreikius 

Nepaisant to, bendruomeninio tyrimo metu didžiausias dėmesys yra 

skiriamas moksliniams tyrimams, o ne konkrečių paslaugų teikimui. 

Refleksija tai pat yra orientuota į tyrimo procesus ir rezultatus, o ne į 

paslaugų veiklą.  

 

• Projektinis mokymas(is): Projektinis mokymas(is), kaip ir mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei, yra organizuojamas kursų pagrindu. Studentams 

sudaromos sąlygos pritaikyti turimas žinias įgyvendinant projektą 

auditorijoje ar bendradarbiaujant su bendruomenės partneriais. Projekto 

tikslų siekimas proceso eigoje aptariamas su dėstytojais. Paslaugų teikimas 

bendruomenei gali būti neįtrauktas į projektą. Skirtingai nei mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei atveju, projektinis mokymas(is) gali būti nesusijęs 

Palyginamasis 

sugretinimas 

Bendruo- 

meninis 

tyrimas  

Projektinis 

mokymas(is) 

Dalyvauja-

masis 

veiklos 

tyrimas  

Stažuotės  Savano-

rystė 

Socialinė 

antrepren- 

erystė 

Mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

Organizuojami 

kursų 

pagrindu 

X X X X     X 

Taikoma 

kreditų norma 

X X X X     X 

Organizuota 

paslaugų 

veikla 

      X X X X 

Tenkina 

nustatytus 

bendruomenės 

poreikius 

X    X   X X X 

Paslaugų 

veiklos 

refleksija 

 
X X X     X 
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su bendruomenės įsitraukimu ar realių poreikių tenkinimu. Studentai gali 

pasirinkti projekto temą.  

• Dalyvaujamasis veiklos tyrimas: Dalyvaujamojo veiklos tyrimo metu 

didžiausias dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams siekiant nustatyti 

galimus bendruomenės poreikių tenkinimo ar problemų sprendimus. 

Bendruomeniniai partneriai patys atlieka tyrimus. Tyrimas, kaip ir 

mokymas(is) tarnaujant bendruomenei, gali būti integruotas į kursą 

universitete. Vis dėlto, organizuotos veiklos metu daugiausia dėmesio 

skiriama moksliniams tyrimams, o ne bendruomenės poreikių tenkinimui.. 

 

• Stažuotės: Stažuotės yra dažnai numatytos mokymo programoje. Jų metu 

suteikiamos galimybės studentams pritaikyti akademines žinias ir įgūdžius 

praktikoje. Šiuo atžvilgiu stažuotės gali būti neorientuotos į bendruomenės 

interesų ar poreikių tenkinimą. Paprastai, planuojant stažuotę, iš anksto 

nenustatomas esamas bendruomenės poreikis. Be to, stažuotės gali būti 

nenumatytos mokymo programoje. Studentai jas galima pasirinkti savo 

noru, jei mano, kad jiems reikia daugiau praktikos tam tikroje srityje. Tokiu 

atveju, patirtinė refleksija nėra integruota į praktikos programą. 

 

• Savanorystė: Savanorystė dažnai siejama su altruistine veikla 

bendruomenėje, kurios laikotarpis nėra numatytas iš anksto. Savanorystė 

dažniausiai yra nukreipta į bendruomenės poreikių tenkinimą. Savanorystė 

veiklos gali būti organizuojamos institucijos. Patirtinė refleksija universitete 

nėra numatyta. 

 

• Socialinė antreprenerystė: Socialinė antreprenerystė nėra organizuojama 

kursų pagrindu. Kaip ir mokymo(si) tarnaujant bendruomenei atveju, yra 

orientuojamasi į esamų poreikių tenkinimą, paslaugų teikimą, tačiau 

patirtinė refleksija nėra numatyta.  
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Po visapusės apžvalgos kiekvienas metodas yra aprašytas ir detaliau palygintas 

su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei.  

a) Projektinis mokymas(is) 
 

Projektinis mokymas(is) – tai multidisciplininis (integruotas), ilgiau trunkantis, 

turintis konkretų sukuriamą rezultatą mokymosi būdas (Rengstorf, Schumacher & 

Thomas 2013, p. 20). Savos patirtys ir veikla yra šios mokymosi strategijos 

priešakyje. Veikla turėtų būti aktuali studentams ir bendruomenei. Projektinis 

mokymas(is) siejamas su studentų motyvacija ir smalsumu, skatinančiais studentų 

įsitraukimą. Asmeninis tobulėjimas yra įmanomas dėl sąsajos tarp teorijos ir 

praktikos. Projektų įgyvendinimas tęsiasi tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, (daugiau 

nei) vieną semestrą, todėl veikla yra tęstinė, mokymasis trunka ilgesnį laiką. Tai 

būdinga ir mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektams. Bendruomenės 

poreikiai nėra projektinio mokymo(si) pagrindas. Projektinio mokymo(si), kaip 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei, sudedamosios yra tokios pačios: projekto 

planavimas, projekto įgyvendinimas, projekto užbaigimas ir kt.  

Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

projektinio mokymo(si) palyginimas 

Bendruomenės poreikiai nėra projektinio mokymo(si) objektas. Vis dėlto. 

projektinio mokymo(si), kaip mokymo(si) tarnaujant bendruomenei, 

sudedamosios yra tokios pačios: projekto planavimas, projekto 

įgyvendinimas, projekto užbaigimas ir kt.  

Šie metodai gali būti vertinami kaip konkuruojantys arba kaip metodai, 

kurie gali būti derinami. Anot Miller (2011), projektinis mokymas(is) gali 

būti pritaikytas įvairioms realaus pasaulio problemoms spręsti. 
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b) Dalyvaujamasis veiklos tyrimas  

 

Dalyvaujamasis veiklos tyrimas yra metodas, taikomas mokymui(si) 

bendradarbiaujant sustiprinti. Šis metodas taikomas, kai mokslininkai ir praktikai iš 

bendruomenės dirba kartu, kad „(a) nustatytų ir analizuotų bendruomenės 

problemas, (b) rastų tų problemų sprendimus, taikydami geriausius tyrimų 

metodus, ir (c) patikrintų priimtų sprendimų veiksmingumą bendruomenėje“ 

(Harkavy, Puckett & Romer 2000). Veikla ir refleksija kartojamos vykstančiuose 

cikluose, kad būtų generuojamos žinios ir inicijuojami pokyčiai bendruomenėje 

(Guta & Roche 2014). Dalyvaujamiesiems veiklos tyrimams būdingi šie elementai: 

• tyrimai atliekami bendruomenei ir su bendruomeniniais partneriais;  

• sprendžiami praktiniai bendruomenės klausimai; 

• užtikrinamas pastovus veiklos ir refleksijos ryšys; 

• bendradarbiaujama su skirtingų požiūrių žmonėmis; 

• užtikrinamas praktinių žinių ir rezultatų matomumas bendruomenėje; 

• daro poveikį ilgalaikiams pokyčiams ir bendruomenės raidai. 

Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

dalyvaujamojo veiklos tyrimo palyginimas 

Atliekant dalyvaujamuosius veiklos tyrimus, pagrindinis dėmesys 

neskiriamas paslaugų teikimui – studentai neteikia „paslaugų“, bet 

dalyvauja praktiniame ir į veiklą orientuotame tyrimo procese. Refleksija 

nėra mokymo(si) auditorijoje proceso dalis, bet realizuojama 

bendruomenėje. Vis dėlto, yra būdų susieti mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei su dalyvaujamojo veiklos tyrimo elementais.  
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c) Stažuotės 
 

Stažuotės yra „struktūrinė ir su karjera susijusi darbo patirtis, kurią studentai 

įgyja prieš baigdami akademinę programą” (Taylor 1988, p. 393). Stažuotės yra 

praktinė darbo patirtis potencialioje darbovietėje. Manoma, kad stažuotės studijų 

metu padidina įsidarbinimo galimybes ir pagerina faktinę darbo kvalifikaciją. 

Teorijos ir praktikos susiejimas vertinamas kaip studijų praturtinimas apskritai. 

Stažuotės dažnai laikomos pagrindiniais studijų programos elementais, jų tikslas 

yra suteikti studentams realių žinių apie jų būsimą darbą ir galimybę įgyti praktinės 

patirties. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei atveju toks tikslas nėra keliamas ir 

yra mažiau orientuojamasi į būsimą darbą. Be to, stažuotės nebūtinai turi sutapti 

su kurso turiniu, kaip yra mokymo(si) tarnaujant bendruomenei atveju. 

Įprastas stažuočių rezultatas yra praktiniai įgūdžiai atitinkamoje studijų srityje. 

Stažuotės gali skirtis trukme, užduotimis studentams, struktūra (visos savaitės, 

vienos dienos, valandos), socialinėmis sąlygomis (komandinis darbas ar 

individualus darbas), įgalinimu studijų programose bei veiklos struktūrizavimo 

laipsniu. Jos gali būti privalomos ar savanoriškos (Hascher 2007). 
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Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

stažuotės palyginimas 

• Pilietinis įsitraukimas: Vidinė motyvacija ar poreikis pilietiniam 

įsitraukimui ne visada gali būti aukšti dalyvaujant stažuotėse, bet gali 

vyrauti kiti motyvai, pvz. išoriniai motyvai, tokie kaip karjeros plėtra. 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei turi prisidėti prie socialinių 

pokyčių įgyvendinimo, o tai nėra stažuočių tikslas (Rehling 2000). 

 

• Savanorystės elementas: Stažuotės paprastai yra nemokamos, o 

studentai gali būti laikomi savanoriais, tačiau ne visos stažuotės yra 

savanoriškos - kai kurios iš jų yra privalomos studijų programų dalys.  

 

• Nėra orientacijos į bendruomenės poreikių tenkinimą: Mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei yra labiau įsišaknijęs realioje 

bendruomenėje (pvz., ne pelno organizacijose, bendruomenės 

asociacijose, socialinėse tarnybose) nei stažuotės. Studentų 

galimybės įsidarbinti ir karjera yra svarbesni tikslai nei bendruomenės 

poreikių tenkinimas.  

• Refleksija: Refleksijos procesai daugiausia siejami su studentų 

mokymosi rezultatais, o ne su visu procesu. 
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d) Savanorystė 
 

Savanorystė paprastai laikoma altruistine veikla, kai asmuo ar grupė asmenų 

teikia paslaugas, naudingas kitam asmeniui, grupei ar organizacijai, nesiekdami 

jokios finansinės ar socialinės naudos sau. Studentų įsitraukimo laipsnis į 

savanorystę yra aukštas. Įsitraukimą į savanorystę lemia didelis noras tobulinti tam 

tikrą sritį, siekti kitų gerovės. Studentų įsitraukimas į nesavanaudišką rūpinimąsi 

kitų gerove daro juos bendruomenės pažangos ir tobulėjimo dalimi. Savanoriauti 

galima universitete ir už jo ribų (pvz., studentų sąjungose, jaunimo klubuose ir kt.). 

Tai yra veikla, kuri nėra apmokama, ir, paprastai, nėra nurodyta veiklos pradžia ir 

pabaiga. 

 
 
 

Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

savanorystės palyginimas 

• Mokymasis nėra savanorystės tikslas. Savanorystės tikslas yra 

mažai susijęs su mokymusi ir nėra iš anksto apgalvotas. 

• Savanorystė nėra grindžiama kursais. 

• Savanorystė gali būti nesusijusi su organizuotomis paslaugomis 

ir yra mažiau struktūrizuota nei mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei. 

• Nėra sisteminės ir būtinos veiklos ar mokymosi refleksijos. 



46 

e) Bendruomeninis tyrimas 
 

 Bendruomeninis tyrimas yra išskirtinis metodas, grindžiamas partneryste ir 

visapusišku, lygiateisiu universiteto mokslininkų, studentų ir bendruomeninių 

organizacijų praktikų dalyvavimu. Lyginant su mokymu(si) tarnaujant 

bendruomenei, dėmesys skiriamas ne paslaugų bendruomenei teikimui, bet 

moksliniams tyrimams. 

Bendruomeninį tyrimą galima apibūdinti kaip „…mokslinių tyrimų formą, grindžiamą 

universitetų akademikų ir bendruomenių partneryste, turimų bei naujai įgytų 

patirtinių žinių ir gebėjimų panaudojimu mokslinių tyrimų procese, ir bendruomenės 

lyderyste to proceso metu. Bendruomeniniai projektai suvienija suinteresuotąsias 

šalis viso tyrimo proceso metu, pradedant problemų nustatymu, duomenų rinkimu 

ir analize, kuriant strategijas sisteminiams socialiniams pokyčiams įgyvendinti ir 

pateikiant rezultatus bei pasiūlymus politikos formuotojams“ (Tandon et al. 2016, 

p.1). 

Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

bendruomeninio tyrimo palyginimas 

Lyginant su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei, bendruomeninio 

tyrimo centre tiriamoji veikla. Strand ir bendraautoriai (2003, p. 5) daro 

išvadą, kad „bendruomeninio tyrimo išskirtinumas, t. y.  kritinės analizės 

ir socialinės veiklos derinys, daro jį transformuojančiu ir įtraukiu 

mokymo(si) metodu. Be to, metodo potencialas novatoriškai suvienyti tris 

tradicines akademines, t. y. mokymo, tyrimų ir paslaugų teikimo, misijas 

tampa potencialiai revoliucine strategija siekiant ilgalaikių ir esminių 

institucinių pokyčių” 
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f) Socialinė antreprenerystė 
 

Socialinė antreprenerystė yra koncepcija, orientuota į socialinių įmonių, kurios 

daro aiškų socialinį poveikį per savo ekonominę ir socialinę veiklą, steigimą. Šios 

įmonės prisideda prie vietos plėtros ir socialinės sanglaudos didinimo. Derindamos 

visuomeninius tikslus su verslumo dvasia, jos yra pagrindinės socialinės 

ekonomikos ir socialinių inovacijų suinteresuotos šalys. Socialinė antreprenerystė 

orientuota į bendruomenės poreikių tenkinimą, tačiau nėra įtraukta patirties 

refleksija, taip pat paprastai nėra organizuojama kursų ar kreditų pagrindu.  

Įsiminkite: 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

socialinės antreprenerystės palyginimas 

Socialinė antreprenerystė ir mokymas(is) tarnaujant bendruomenei 

suteikia viešųjų gėrybių ir socialinių inovacijų kūrimo patirties. Vis dėlto, 

tarp šių dviejų metodų yra skirtumų: mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra „paslaugų bendruomenei teikimu pagrįstas 

mokymo(si) metodas (Sigmon 1994). Atsižvelgiant į tai, mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei pagrindinės suinteresuotos šalys yra studentai, 

socialinės įmonės daugiausia dėmesio skiria viešoms ir privačioms 

suinteresuotoms šalims Socialiniai antrepreneriai sutelkia dėmesį į 

pokyčius, vykstančius bendruomenėje, ir įgyvendina finansiškai tvarius 

projektus, siekdami socialinių ir ekonominių tikslų (Jones, Warner & Kiser 

2010). 
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g) Taikomų mokymo metodų santrauka  

 

2 LENTELĖ. MOKYMO METODŲ, PANAŠIŲ Į MOKYMĄ(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI, 
SANTRAUKA 

Bendruomeninis tyrimas 

• Tyrėjai ir bendruomenės partneriai 

dirba kartu mokslinių tyrimų srityje 

• Akcentuojamos patirtinės ir 

eksperimentinės žinios 

• Daro įtaką socialiniams pokyčiams 

(sisteminiams) 

• Gali būti finansuojamas 

• Ugdoma lyderystė bendruomenėje 

• Grupinė patirtis 

Projektinis mokymas(is) 

• Orientuojamasi ne tik į bendruomenės 

poreikius 

• Siekiama spręsti sudėtingas problemas 

• Atsakomybės perkėlimas studentams  

(nuo „turėtum žinoti“ į „turiu žinoti“) 

• Pagrindinis dėmesys skiriamas 

transversinių ar profesinių įgūdžių 

ugdymui 

• Integruojamas projekto planavimas ir 

mokymasis problemos sprendimui 

• Grupinė patirtis 

Dalyvaujamasis veiklos tyrimas 

• Bendruomenės praktikai, skatinami 

socialinio impulso, atlieka tyrimus  

• Laikomasi abipusio, veiksmo ir 

refleksijos, ciklo 

• Dirbama atsižvelgiant į realų 

bendruomenės poreikį  

• Grupinė patirtis 

Socialinė antreprenerystė 

• Orientuojamasi į socialinį poveikį 

• Veiklos refleksija nėra integruota  

• Kuriamas tvaraus verslo modelis, 

orientuojantis į socialinį poveikį 

• Studentų išnaudojimo rizika 

(neapmokamas darbas) 

• Grupinė patirtis 

Savanorystė 

• Visuomenei naudinga veikla 

• Savanorystė nėra įtraukta į mokymo 

programą, neskiriami kreditai 

• Gali būti organizuota veikla 

• Skiriasi laiko trukme 

• Refleksija minimali 

• Individuali patirtis 

Stažuotės 

• Orientuojamasi į profesinį tobulėjimą  

• Dėmesys skiriamas reikalingų žinių ir 

techninių įgūdžių įgijimui 

• Įgyjamos specifinės kompetencijos  

• Apjungiama teorija ir praktika 

• Mentoriai / vadovai dalyvauja procese  

• Individuali patirtis 
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4 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 
nauda 

Maria Slowey, Tanya Zubrzycki 

4.1 Įvadas 

Kaip jau minėta ankstesniuose šio leidinio skyriuose, mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei apibrėžimo ir interpretavimo būdai gali skirtis įvairiose aukštojo 

mokslo sistemose, atskiruose universitetuose ar tarp atskirų disciplinų. Minėti 

skirtumai gali sukelti sunkumų kuriant tvirtą empirinių įrodymų pagrindą, kuris 

parodytų, kokia yra šio požiūrio nauda. Be to, mokymo(si) tarnaujant visuomenei 

procese dalyvauja daugybė suinteresuotųjų šalių, ir kiekviena iš jų, pavyzdžiui, 

studentai, dėstytojai, universitetai bei kitos aukštojo mokslo institucijos, 

bendruomeninės organizacijos ir būsimi darbdaviai, gali žvelgti iš skirtingų 

perspektyvų. 

 

Šiame skyriuje nagrinėjami du pagrindiniai klausimai: 

 

1. Pirmas, kokie yra potencialios mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei naudos 

įrodymai? 

2. Antras, kaip galima mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei principus įtraukti į studentų 

tiriamuosius projektus? 

  

 Į šiuos klausimus atsakysime remdamiesi ankstesnėmis publikacijomis ir 

empiriniais tyrimais, kurie buvo vykdyti pusiau struktūrizuoto interviu forma 

ĮTRAUK STUDENTUS (angl. ENGAGE STUDENTS) projekto metu. 
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4.2 Kokia yra pagrindinė mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei nauda? 
 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei „suteikia tiek galimybių, tiek naudos 

visiems dalyviams – studentams, fakultetams, bendruomenei, akademinei 

institucijai” (Warner et al., 2012, publikuota Rutti et al. 2016, p. 425). Nors 

pagrindinis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tikslas yra prisidėti prie teigiamų 

socialinių pokyčių, nereikia pamiršti, kad procese dalyvauja daug suinteresuotųjų 

šalių, kurios gali skirtingai suprasti, kas sudaro potencialią dalyvavimo naudą. 

Remdamiesi moksline literatūra ir empiriniais įrodymais, gautais atlikus kokybinius 

interviu su švietimo srities ekspertais iš aukštojo mokslo institucijų, žemiau trumpai 

aprašysime, kokia yra mokymo(si) tarnaujant bendruomenei nauda kiekvienai 

suinteresuotųjų šalių grupei. 

a) Nauda studentams 

 

Norėdami surinkti duomenų apie suinteresuotųjų šalių gaunamą naudą iš 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų, autoriai Rutti et al. (2016, p. 425-

426) apžvelgia mokslinę literatūrą bei remiasi nominalios grupės apklausos 

metodu. Savo straipsnyje jie cituoja įvairius tyrimus, kurių apibendrinus rezultatus 

dėl mokymo(si) tarnaujant bendruomenei naudos studentams galima pateikti taip: 

• mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų naudą bakalauro studijų 

studentams patvirtino didelė dalis ankstesnių tyrimų (Eyler ir Giles 1999, 

Rhoads 1997 ir 1998, Eyler et al. 1997, publikuota Rutti et al. 2016). 

• jau seniai nustatyta, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei „išplečia 

mokymą(si) už universiteto ribų, taip sudarydamas etinį pagrindą 

mokymuisi” (Coye 1997; Boyer 1994, publikuota Rutti et al. 2016, p. 426). 

Be to, pripažįstama, kad mokantis tarnaujant bendruomenei, 

akcentuojamas principas „kaip“, ir taip stiprinamas pilietiškumas bei 

pasitarnavimas – „vertybės, dėl kurių ugdymo išreiškiamas susirūpinimas 
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įvairiose švietimo sistemose” (Staples ir Ornatowski 1997; Barber 1994; 

Boyte 1993, publikuota Rutti et al. 2016, p. 426). 

• tyrimais nustatyta, kad tradicinis švietimas nemotyvuoja studentų ir 

nesuteikia jiems žinių ir įgūdžių, 

reikalingų socialiniame gyvenime 

(Rosenberg 2000, Forman ir Wilkinson 

1997, publikuota Rutti et al. 2016, p. 

426). Tuo tarpu į įprastą studijų veiklą 

integruotas mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei stimuliuoja tiek mokymą, 

tiek mokymą(si) (Henson ir Sutliff 1998, publikuota Rutti et al. 2016). 

• daugeliu tyrimų nustatyta, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

užduotys yra įtraukiančios ir skatina sąveiką su žmonėmis, kuriems reikia 

pagalbos. Taip spartinamas studentų asmenybės vystymąsi – nuo 

empatijos išreiškimo (Wilson 2011, publikuota Rutti et al. 2016) iki abejojimo 

egzistuojančiais stereotipais ir asmeninėmis vertybėmis (Bamber ir Hankin 

2011, publikuota Rutti et al. 2016). 

• pripažinta, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra pranašesnis 

tradicinių tiriamųjų projektų atžvilgiu ugdant studentus bei siekiant 

pageidaujamų socialinių tikslų (Casile et al. 2011, publikuota Rutti et al. 

2016). 

• dar vienu tyrimu nustatyta, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektai yra tokie pat vertingi, kaip ir studentų stažuotės, kadangi jie skatina 

aplinkos, bendruomenės ir etinių problemų vertinimą (Simola 2009, 

publikuota Rutti et al. 2016). 

• efektyvus mokymo metodas leidžia studentams taikyti mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei principus sprendžiant tikras gyvenimo problemas 

(Elzinga 2001, publikuota Rutti et al. 2016). 
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• reikšmingas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei elementas yra erdvės 

suteikimas apmąstymams apie patirtį – tyrimais įrodyta, kad studentams 

mokytis padeda apmąstymams skirtas laikas (Gibson et al. 2011, publikuota 

Rutti et al. 2016). 

• įsitraukimas į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektus palengvina 

įgūdžių efektyviam veikimui darbo rinkoje ar aukštojoje mokykloje diegimą 

(šiuos įgūdžius sunku įvertinti vien tik remiantis kurso pažymiais) (Hansen 

1999, publikuota Rutti et al. 2016). 
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Kaip studentų gaunamą naudą dalyvaujant mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projektuose suvokia dėstojai? 

Projekto ĮTRAUK STUDENTUS metu atliktų interviu rezultatai: 

• Buvimas geru piliečiu (Airija, 2-as interviu). 

• „Ši galimybė suteikia studentams realaus pasaulio patirties, ir kai studentai baigia 

universitetą, jie yra pasiruošę darbui (Airija, 5-as interviu).  

• „Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei suteikia galimybių įgyti patirties – pradedant 

nuo sąvokų, judant link abstrakčių modelių supratimo, ir baigiant praktiniu darbu 

(Airija, 5-as interviu). 

• „Pavyzdžiui, tuose moduliuose, kuriuose studentams reikia plėsti socialinę 

antreprenerystę, jie išmoksta palaikyti ryšius ir dirbti su vietos bendruomene, 

nustatyti bendruomenės poreikius (Islandija, 2-as interviu). 

• Norėdami pasiekti paslaugų teikėjus, studentai išmoksta kurti socialinius tinklus, į 

kuriuos įtraukia savo dėstytojus ir kitus universiteto kolegas. Jie taip pat išmoksta 

kurti pasitikėjimą (Airija, 2-as interviu). 

• Refleksijos dalis leidžia studentams „įsisąmoninti tai, ko jie išmoko, ir suvokti, kaip 

išmokti dalykai dera su jų savivoka, kaip tai paruošia juos darbui, o taip pat padeda 

suprasti, kas yra jie platesnėje bendruomenėje ir kokį poveikį bendruomenei daro” 

(Airija, 3-as interviu). 

• Iš užsienio atvykstantiems studentams gali būti naudinga įgyti mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei patirties dirbant su studijų sritimi susijusiose 

organizacijose kitoje šalyje. 

• Užuot vien tik gerai išlaikę antrojo lygio mokymo sistemos egzaminus, studentai 

išmoksta bendrauti su išoriniu pasauliu (Airija 2-as interviu). 

• „Dažnai pateikdami pristatymus vertintojams, studentai gali sulaukti įvairaus 

grįžtamojo ryšio, o tai gali būti naudinga” (Airija, 1-as interviu). 

• „Studentai paprastai neįgyja vadovavimo ar valdymo patirties, tačiau mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektų metu jie gali užmegzti tiesioginių kontaktų su 

vadovaujančiu personalu” (Airija, 1-as interviu). 

• „Profesine prasme, studentai įgyja patirties, apie kurią gali parašyti savo gyvenimo 

aprašyme, tačiau daugelis jų įsitraukia į šią veiklą todėl, kad mano, jog tai yra gerai” 

(Airija, 1-as interviu). 

• „Priartėdami prie suinteresuotųjų šalių, studentai išmoksta būti verslūs, lavėja jų 

lyderystės įgūdžiai (Airija, 2-as interviu). 
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b) Nauda dėstytojams 

• Dalyvaudami mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektuose, dėstojai 

gali vykdyti dalyvaujamuosiuos veiklos tyrimus (Harkavy ir Benson 1998, 

publikuota Rutti et al. 2016), kurie, savo ruožtu, išplečia pedagogų 

supratimą apie mokymą ir mokymą(si) bei padeda tobulinti užsiėmimus 

auditorijoje (Richards ir Platt 1992, publikuota Rutti et al. 2016). 

• Pasak Johnson et al. 1992, publikuota Rutti et al. 2016, „nustatyta, kad 

mokymas(is) bendradarbiaujant didina dėstytojų mokymo produktyvumą” 

(p. 427). 

• Rutti et al. 2016 nurodo, kad „dėstytojus paprastai skatina įsitraukimas į 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektus, jie dažnai aptinka sąsajų 

su išorine bendruomene, o tai vėliau formuoja jų dėstymo klasėse 

pagrindus, publikacijas leidiniuose, tyrimų kryptis bei didina pasitarnavimo 

komponento reikšmę atliekant instruktoriaus vaidmenį” (p.427). 

• Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei padeda įžvelgti ryšį su realaus 

pasaulio situacijomis, o naudojant kūrybiškus ir efektyvius mokymo 

metodus, palengvina teorinių sąvokų supratimą. Tai patvirtina Calvert et al. 

2011 (publikuota Rutti et al. 2016, p. 425) tyrimas, kuriame nustatyta, kad 

„mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodika per projektus susieja 

teorines sąvokas su mokymusi įgyjant patirties didesnėje bendruomenėje“. 

• Priklausomai nuo turimų išteklių, egzistuoja daug įvairių būdų užtikrinti 

aktyvų mokymą(si) auditorijoje. 
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c) Nauda aukštojo mokslo institucijoms 
 

Ištekliai, aukštojo mokslo institucijų skiriami tokiai veiklai, kaip išorinės 

bendruomenės poreikių nustatymas ir tenkinimas bei darbas su bendruomenės 

nariais, pavyzdžiui, smulkiomis įmonėmis ar agentūromis, gali „padėti laikui bėgant 

kaupti žinias ir tarpusavio integracijos pagrindu palaipsniui vystyti infrastruktūrą” 

(Rutti et al. 2016, p. 426). 

 

d) Nauda bendruomenės partneriams 

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų, kurių metu buvo 

bendradarbiaujama su smulkaus verslo partneriais, tyrimas (Simola 2009, 

publikuota Rutti 2016) „atskleidė, kad šie projektai buvo naudingi smulkaus verslo 

savininkams dėl jų poreikius atitinkančių paslaugų teikimo tikslinėje vietoje. 

Smulkaus verslo savininkai nepatyrė jokių finansinių kaštų, susijusių su studentų 

konsultavimu ir mokymu, buvo atliktas nešališkas ir išsamus jų veiklos strateginis 

auditas bei atskleistos alternatyvios verslo perspektyvos ir galimybės, kurios 

nedalyvaujant projekte nebūtų buvę atskleistos”. 

 

  

Iš projekto ĮTRAUK STUDENTUS metu paimtų interviu: 

• Mokymu(si) tarnaujant bendruomenei siekiama nustatyti bendruomenėje 

tam tikrą poreikį ir prisidėti prie jo įgyvendinimo. 

• „Yra pavyzdžių, kai organizacijos atsižvelgia į studentų pateiktus 

pasiūlymus. Mažesnės organizacijos gali gauti daug naudos 

įsitraukdamos į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektus, jeigu tik 

žvelgia į studentus kaip į vertingus išteklius (Airija, 1-as interviu). 
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e) Nauda būsimiems darbdaviams 
 

Tyrimai rodo, kad taikomasis mokymas(is), toks, kaip mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei, leidžia pasikartoti ir praktiškai įtvirtinti teorines sąvokas, o tai, savo 

ruožtu, padeda išlaikyti ir perkelti šio mokymo(si) rezultatus į socialinių institucijų, 

verslo ir paslaugų organizacijų veiklą (McKeachie 1999, Schamess et al. 2000, 

publikuota Rutti et al. 2016). 

 

4.3 Įtraukiamojo tyrimo nauda mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kontekste 
 

a) Įtraukiamojo arba bendruomeninio tyrimo samprata 
 

Nors tiriant mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei rezultatus galima remtis 

skirtingais požiūriais, taip pat galima į tyrimą 

įtraukti ir mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

principus, t.y. atlikti analizę remiantis 

įtraukiamojo, arba bendruomeninio, tyrimo 

metodais (žr. 3.2 poskyrį). 

Iš projekto ĮTRAUK STUDENTUS metu paimtų interviu: 

•  „Tai viena iš priežasčių, kodėl mes skatiname įsitraukimą ir esame glaudžiai 

susiję su nevyriausybinių organizacijų sektoriaus veikla. Įsitraukimas leidžia 

mūsų institucijai iš tiesų suprasti pagrindines senėjimo problemas bei atskleidžia 

galimybes pasitarnauti senoliams ir juos paremti” (Airija, 5-as interviu). 

• Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei „leidžia susieti [studentų] mokymo(si) 

patirtį su tuo, ko jie buvo mokomi, ir pamatyti, kokia naudinga yra ši patirtis. Tai 

daro mokymąsi universitete labai svarbiu ir aktualiu (Airija, 1-as interviu). 
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Aiškinant įtraukiamojo tyrimo vykdymo eigą ir principus, sąvoka „įtraukiamasis 

tyrimas” yra apibūdinama kaip „plati įvairovė ne disciplininių, ne griežtų tyrimo 

požiūrių ir metodologijų, kurioms būdingas bendras suinteresuotumas kooperacija 

sprendžiant tam tikrą socialinę problemą ar klausimą” (Adshead et al. 2018, p. 2). 

Tačiau autoriai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apibūdindami įtraukiamojo tyrimo 

metu naudojamus metodus, kai kurie tyrėjai naudoja terminus „taikomasis“ ir 

„realaus pasaulio“, tuo tarpu kiti teikia pirmenybę tokiems terminams, kaip 

„bendruomeninis“ ar „dalyvaujamasis“. 

Įtraukiamasis tyrimas yra apibrėžiamas kaip tyrimas, kuriuo siekiama išspręsti, 

suprasti ar ištirti tam tikrą socialinę problemą ar klausimą dirbant su bendruomenės 

partneriais, o ne jiems: 

“Įtraukiamasis tyrimas nėra tiriamosios studijos dalyvių verbavimas ar paprastas 

žinomumo apie tyrimą didinimas internetu, 

spausdintomis masinio informavimo 

priemonėmis, publikacijomis apie tyrimo 

rezultatus ar kita informavimo veikla. Kad 

įtraukiamasis tyrimas būtų autentiškas, su 

tyrimu tiesiogiai susiję suinteresuotosios 

pusės turi prasmingai ir aktyviai 

bendradarbiauti visuose tyrimo gyvavimo 

ciklo etapuose.” (Adshead et al. 2018, p. 2) 

Taigi, pagrindinis skirtumas tarp įtraukiamojo tyrimo ir mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei yra dėmesys tyrimui ir įrodymų bazės plėtrai. Bendruomeninį tyrimą 

(BT) galima laikyti savita metodika, kuri pagrįsta partneryste ir visapusišku bei 

lygiaverčiu universiteto tyrėjų, studentų ir bendruomenines organizacijas 

atstovaujančių praktikų dalyvavimu. Tandon ir kolegos (2016) apibrėžia BT kaip: 

„…dalyvaujamojo veiklos tyrimo formą, kuri apima partnerystę tarp 

universiteto akademikų ir bendruomenių, išryškina gyvų, patirtinių žinių 
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svarbą vadovaujant tyrimo procesui bei skatina gebėjimų ugdymą, kad 

bendruomenės galėtų imtis lyderio vaidmens tyrimo procese. BT projektai 

vienija visas suinteresuotąsias puses per visą tyrimo proceso eigą, nuo pat 

probleminių klausimų identifikavimo bei duomenų rinkimo ir analizės etapų, 

iki strategijų kūrimo etapo, kuriame rezultatai pateikiami politikos kūrėjams 

siekiant sisteminių socialinių pokyčių” (2016, p. 1). 

Apžvelgdami gerosios praktikos pavyzdžius, Stand ir kolegos (2003) 

atskleidžia svarbius bruožus, kuriais BT, viena vertus, skiriasi nuo „tradicinio 

akademinio tyrimo, ir kita vertus, skiriasi nuo to, kas kartais gali pasirodyti į labdarą 

orientuotu” mokymusi tarnaujant bendruomenei. Autoriai daro išvadą, kad: 

 “…BT būdingas savitas bendradarbiaujamojo tyrinėjimo, kritinės analizės ir 

socialinio veiksmo derinys daro šį tyrimą ypač įtraukiančia ir transformatyvia 

mokymo ir dalyvaujamojo akademinio studijavimo metodika. Be to, BT 

potencialas sujungti tris tradicines akademines misijas – mokymą, tyrimus 

ir inovatyvų paslaugų teikimą – leidžia šią metodiką laikyti potencialiai 

revoliucine strategija siekiant ilgalaikių, pamatinių institucinių pokyčių” 

(Strand et al. 2003, p. 5). 
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b) Potenciali įtraukiamojo arba bendruomeninio tyrimo nauda 
 

Pagrindinis BT tikslas yra prisidėti prie teigiamų socialinių pokyčių. Šiuo 

požiūriu, BT galima traktuoti kaip metodiką, panašią į mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei (žr. 3.2 poskyrį). Tandon ir kolegos (2016, p. 4) atkreipia dėmesį į 

potencialius BT privalumus įvairioms suinteresuotosioms šalims – universitetui, 

bendruomenei ir plačiajai visuomenei: 

Potenciali nauda universitetui:  

• Žinių kūrimas jas pritaikant. 

• Tyrimų aktualumo visuomenei didinimas. 

• Mokslinių tyrimų studijų ir universitetinio kurso integracijos praturtinimas 

aktualumu visuomenei ir kultūriniu jautrumu. 

Potenciali nauda bendruomenei: 

• Mokymas(is) didinti pajėgumus, pavyzdžiui, atliekant tyrimus. 

• Prieiga prie išteklių, pavyzdžiui, fondų, žinių ir darbo jėgos. 

• Socialinės ir asmeninės nelygybės situacijų pokyčiai ir problemų 

sprendimas. 

Potenciali nauda visuomenei: 

• Stiprinant dalyvavimo ir demokratijos procesus, skatinama bendroji 

visuomenės pažanga. 

• Teikiami tvarūs sprendimo būdai neatidėliotinoms visuomenės 

problemoms spręsti. 
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Remiantis tarptautinės literatūros apžvalga ir išsamiomis konsultacijomis su 

tyrėjais, politikos kūrėjais, finansavimo agentūrų darbuotojais ir bendruomenės 

partneriais, asociacijos „A Campus Engage” publikacijoje teigiama, kad 

bendradarbiavimo įtraukiamajame tyrime nauda yra tokia (Adshead et al. 2018, p. 

3): 

Siekdama paskatinti įtraukiamųjų tyrimų plėtrą, asociacija „A Campus Engage” 

parengė gaires, kurios yra laisvai pasiekiamos atviros prieigos interneto svetainėje 

(„Campus Engage”, 2019). Sukurtos remiantis išsamiomis konsultacijomis su 

Bendradarbiavimo įtraukiamajame tyrime naudos supratimas  

  

Vieniems įtraukiamojo tyrimo tikslas yra socialinis veiksmas (plačiąja prasme), 

tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant socialinių pokyčių ir socialinio teisingumo. Kitiems 

įtraukiamasis tyrimas yra loginis atsakas į socialinius-techninius, politinius ir kitus 

tiriamus veiksnius, siekiant paskatinti teisingas, tvarias, įrodymais paremtas 

inovacijas. Tai priemonė diegti „viešąjį vartotojo” požiūrį į gamybą ir technologijas 

siekiant maksimalios įtakos. Įtraukiamuoju tyrimu įtaka maksimizuojama: 

• Skatinant didesnę viešąją atskaitomybę; 

• Skatinant žinių mainus socialinėms problemoms spręsti;  

• Nustatant įrodymais pagrįstus tyrimų poveikio rodiklius; 

• Stimuliuojant didesnę išorinę paklausą inovatyviai politikai, praktikai, 

produktams ir paslaugoms;  

• Didinant pakartotinį duomenų naudojimą ir mažinant pastangų dubliavimąsi;  

• Maksimizuojant investicijų į tyrimus vertę ir užtikrinant didesnę grąžą iš 

investicijų;  

• Kuriant geresnę visuomenės paramą ir supratimą.   
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tyrėjais, bendruomenių atstovais ir politikos kūrėjais, šios gairės gali pasitarnauti 

kaip kontrolinė priemonė tiek politikos kūrėjams, tiek aukštojo mokslo institucijoms: 

 

 

  

Turėkite galvoje: ką svarbu žinoti atliekant 

įtraukiamąjį tyrimą: 

✓ Ar tiriamasis klausimas / hipotezė buvo suformuluotas kalbantis su 

suinteresuotais bendruomenės atstovais, kuriems šis tyrimas yra 

aktualus? 

✓ Jeigu tyrimu siekiama spręsti tam tikrą socialinę ar visuomenės 

problemą, ar įtraukėte tuos suinteresuotus asmenis, kurie labiausiai dėl 

šios problemos nukenčia?  

✓ Ar planuojamame tyrime bus remiamasi tiek tyrėjų, tiek bendruomenės 

narių patyrimu ir neišreikštinėmis žiniomis?  

✓ Ar planuojant tyrimą užtikrinama, kad suinteresuotiesiems asmenims ir 

tyrėjams būtų aiškus jų bendradarbiavimo mastas, vaidmenys ir 

atsakomybė, ar jie supranta, ko gali tikėtis iš tyrimo, ir kokio jų indėlio 

laukiama? 

✓ Ar tam, kad kiekvienas komandos narys galėtų atlikti savo vaidmenį ir 

imtis atsakomybės, yra tinkamai paskirstyti ištekliai? 

✓ Ar tyrėjai ir suinteresuotieji asmenys galės pasinaudoti tyrimo rezultatais 

apibrėžtai socialinei ar visuomenės problemai spręsti?  
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5  Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 
integravimas į mokymo ir vertinimo 
procesus 

 

Agnė Gadeikienė, Vaida Pilinkienė, Jovita Vasauskaitė, Rima Kontautienė 

 

Pasak Lee (2011) bei Keeling ir Hersh (2012), mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei suteikia studentams prieigą prie bendruomenės ir skatina realaus 

pasaulio problemų sprendimą. Harris (2011) teigia, kad mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei skatina studentus mąstyti išeinant už mokymo(si) ribų. Mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei yra švietimo forma, kai studentai dalyvauja veikloje, kuria 

siekiama patenkinti bendruomenės poreikius, atskleisti struktūrines galimybes, ir 

kuri yra tikslingai suprojektuota siekiant skatinti studentų mokymo(si) kultūrą ir 

raidą. Vykdant minėtą veiklą, studentams turi būti suteikiamos galimybės apmąstyti 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų, kuriuose jie dalyvavo, reikšmę ir 

svarbą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad studentai atsižvelgtų į perspektyvas tų 

asmenų, kuriems jie pasitarnavo. Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama 

tam, kaip mokymas(is) tarnaujant bendruomenei gali būti integruotas į mokymo ir 

mokymo(si) rezultatus. 

 

5.1 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūros kūrimas  

Kenworthy-U’Ren (2003) teigia, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

integravimas suteikia pagrindo diskusijoms apie socialinę atsakomybę ir realaus 

pasaulio etikos aspektus aukštojo mokslo srityje. Šios sąvokos tampa 

apčiuopiamos studentams per praktinę patirtį ir stebėjimą (Kenworthy-U’Ren 

2003). Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūros integravimas universitete 

išplės studentų supratimą apie socialines problemas bei padės siekti tikslo - ugdyti 

pilietinį sąmoningumą. 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra tiek teorija, tiek metodika. Tai 

patirtinis ugdymas, kuris vykdomas tam tikrą laiką ir kuriam reikia sąveikos tarp 
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fakulteto, dėstytojų ir bendruomenės. Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra 

efektyvus, kadangi čia turi būti taikomos situacijų žinios, reikia reflektyvaus 

mąstymo ir tyrinėjimo. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso kūrimas yra 

susijęs su dideliais pedagoginiais iššūkiais ir sunkumais. Norint įveikti šiuos 

sunkumus, reikia perkonceptualizuoti mokymo-mokymo(si) procesą. 

 Refleksija yra mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pagrindas, kadangi 

būtent refleksija gali padėti atrasti „kritiškai mąstantį save“ – asmenybę, kuriai kyla 

klausimų dėl esamo status quo (arba to, kas yra žinoma), ir taip paskatinti ieškoti 

formaliomis žiniomis ir įgūdžiais pagrįstų „sprendimų“ (Caspersz ir Olaru 2017). 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veikla yra patirtinė (susijusi su tikru 

gyvenimu), o refleksinė veikla, į kurią studentai yra įtraukiami akademinio kurso 

metu, yra pagrįsta paslaugų teikimu bendruomenei. Struktūrinės refleksijos 

galimybės padeda studentams formuoti ryšius tarp teorijos ir praktikos (Brownell ir 

Swaner 2009).  

 Pasak Brownell ir Swaner (2009), „formuojant kokybišką mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei patirtį, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių: 

a) studentų įgyjama patirtis turi būti prasminga;  

b) kad patirtis būtų prasminga, patirties trukmė turi būti pakankamai ilga; 

c) turi būti užtikrintas nuolatinis grįžtamasis ryšys su studentais dėl jų pasiektos 

pažangos”.  
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Kuriant kokybiško mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūrą, atsižvelgiama į 

šiuos aspektus: 

• Prasminga tarnavimo bendruomenei patirtis turi atsispindėti mokymo 

programose: Norint, kad studentai įgytų prasmingos patirties, jie turi tiesiogiai 

bendrauti su bendruomene. Kaip teigia La Lopa (2012), „įsitraukimui reikia, kad 

dėstytojas nustatytų, kaip mokymo kurso turinys bus susietas su studentų 

patirtimi tarnaujant bendruomenei, bei užtikrintų, kad projektas atitinka 

mokymo kurso turinį“. Todėl fakulteto dėstytojai turi dalyvauti nustatant 

mokymo(si) tikslus bei vaidmenį, kurį tarnavimo bendruomenei patirtis gali 

suvaidinti siekiant minėtų tikslų. Norint suderinti studentų tarnavimą 

bendruomenei ir mokymą, fakulteto dėstytojams reikia pakoreguoti savo 

„mokymo programas, mokymo tikslų ir uždavinių formulavimą, užduotis, 

projektų aprašymus, refleksijos skatinimą ir grįžtamąjį ryšį“ (Clayton et al. 

2014). Tam turi būti adaptuotos mokymo programos. 

 

• Patirties trukmė ir kurso struktūra: Pasak Brownell ir Swaner (2009), 

„patirties trukmė turi būti pakankamai ilga, kad patirtis būtų prasminga“. Tai 

reiškia, kad ryšių tarp studentų ir kitų bendruomenės narių kūrimui turi būti 

skiriama pakankamai laiko, ir tai turi atsispindėti mokymo kurso struktūroje, t.y. 

mokymo kursas gali būti ilgesnis nei tik vienas semestras. 

 

• Bendradarbiavimas su partneriais bendruomenėje: La Lopa (2012) teigia, 

kad fakulteto dėstytojams reikia „nustatyti, kiek laiko studentai praleis 

universitete ir už jo ribų, kad atliktų projektą, ar, o jeigu taip, tai kada partneriai 

iš bendruomenės lankysis paskaitose, kaip, kur ir kodėl dėstytojai asmeniškai 

įsitrauks į mokymo procesą”. Visa tai reiškia išorinių, ne universitete esančių 

institucijų atvėrimą bei leidimą partneriams iš bendruomenės lankytis 

paskaitose ir dalyvauti mokymo procese.  
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Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursas turėtų būti suprojektuotas taip, kad 

būtų užtikrintos dėstytojų ir studentų atviro komunikavimo galimybės, kurso metu 

vyktų refleksija (Jacoby 2015; La Lopa, 2012). Jacoby (2015) teigia, kad refleksija 

yra pagrindinis komponentas, kurio reikia mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

kurse, kadangi refleksija skatina kelti esminius klausimus, padeda studentams 

„įžvelgti keletą perspektyvų bei atpažinti situacijos sudėtingumą”. Scott ir Graham 

(2015) pastebi, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei skatina 

bendradarbiavimo tarp studentų ir bendruomenės iniciatyvą, kuri apima aiškius 

mokymo(si) tikslus, atsiliepimą į tikruosius bendruomenės poreikius, jaunų žmonių 

priimamus sprendimus ir sisteminę refleksiją iš studentų pusės. Pasak Chambers 

ir Lavery (2017), mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūra apima veiksmus ir 

refleksiją, per kuriuos studentai išmoksta tiek veikti, tiek veiksmus apmąstyti. 

Brownell ir Swaner (2009) teigia, kad „paslaugos teikimo vietoje vykdomos 

priežiūros kokybė yra itin svarbi“, taigi privalu užtikrinti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su 

studentais dėl jų pasiektos pažangos. Jacoby (2015) mano, kad refleksija 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei procese skatina studentus integruoti įgytą 

patirtį, stebėjimus ir žinias, patikrinti teorijas praktiškai, ir taip universitete kurti 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūros pagrindą. Pasak Jacoby (2015), 

refleksijai dėstytojai gali naudoti įvairaus tipo veiklą (žr. 6 pav.). 

 

 
6 PAV. REFLEKTYVIOS VEIKLOS TIPAI PAGAL JACOBY (2015) 
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• Žurnalai

• Patirtiniai 
tiriamieji 
darbai

Veikla

• Skaitiniai 
auditorijoje

• Diskusijos 
grupėse

Komunikacija

• Piešiniai

• Video
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Kalbėjimas

• Pristatymai 
auditorijoje
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5.2 Pasirengimas mokymui(si) tarnaujant bendruomenei 

 

Sėkmingam mokymui(si) tarnaujant bendruomenei gali prireikti didžiulių 

dėstytojų pastangų, ir dėstytojų pasirengimo sėkmė dažniausiai priklauso nuo 

institucijos ir partnerių bendruomenėje teikiamos paramos. Butin (2010), o taip pat 

Mueller, Brahm ir Neck (2015) pastebi, kad intensyvus ruošimasis, sudėtingumas 

ir balansas tarp socialinio poveikio užtikrinimo ir mokymo(si) rezultatų yra 

pagrindiniai iššūkiai, su kuriais dėstytojai susiduria vienu metu. Integruojant 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei į tradicinį mokymo procesą ir planuojant 

mokymo kursą, galima naudotis Nacionalinių ir bendruomenės paslaugų 

korporacijos (2020) siūlomomis gairėmis, pavyzdžiui PARE (pasirengimas, 

veiksmas, refleksija ir vertinimas). 
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Pasirengi-

mas 

Pasirengimas turi apimti: 

a) Partnerio bendruomenėje pasirinkimą. Išanalizavus 

bendruomenės partnerių tikslus ir lūkesčius, pasirinkti studentų ir 

fakulteto interesus, įgūdžius bei mokymo(si) tikslus geriausiai 

atitinkantį partnerį gali padėti fakulteto personalas. 

b) Tikslai ir uždaviniai. Reikia nustatyti aiškius mokymo(si) ir 

bendruomeninius uždavinius, kurie bus įgyvendinti kurso metu. 

c) Etiniai klausimai. Dar prieš prasidedant kursui, visi dalyviai turi 

įdėmiai išnagrinėti etinius klausimus. 

d) Logistika. Logistikos planavimas turi apimti studentų susitikimų 

ir praktinių užsiėmimų skaičiaus ir trukmės numatymą. 

e) Lūkesčiai. Reikia atsižvelgti į studentų ir partnerių 

bendruomenėje lūkesčius ir prielaidas, sužinoti, ko jie tikisi iš šios 

patirties, dėl ko nerimauja. 

f) Kurso turinys. Pateikiama informacija apie kurso turinį, 

numatytas veiklas, veiklas po kurso baigimo, refleksiją ir vertinimą.  

e) Studentų vertinimas. Reikia apsvarstyti, kaip studentai bus 

vertinami. Vertinimą gali sudaryti žodiniai pristatymai, rašiniai, 

galutinės ataskaitos, tiriamieji darbai, savęs įvertinimas. 

Veiksmas 
Studentams ir partneriams bendruomenėje turi būti pateikta kurso 

programa, pristatyti jų vaidmenys, sudaryti tvarkaraščiai. Šiame 

žingsnyje dėstytojai, pasitelkdami įvairius metodus, turi užtikrinti 

nuolatinę studentų pažangą ir jų vertinimą. 
 

Refleksija  
Refleksija apima kritines diskusijas apie studentų ir partnerių 

bendruomenėje patirtį. Ji gali vykti klasėje, bendruomenėje ar 

individualiai atliekant kurso užduotis. 
 

Vertinimas 
Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursas turėtų būti vertinamas 

tiek iš partnerių bendruomenėje, tiek iš studentų perspektyvos. 

Vertinant kiekvieną patirtį, svarbu nustatyti, kaip pavyko pasiekti 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso tikslų ir uždavinių. 

Kadangi universitetui tai taip pat yra svarbi mokymo(si) patirtis, 

reikėtų pasiteirauti partnerių bendruomenėje, kokios patirties jie 

įgijo. 

 



68 

 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei procese reikia, kad studentai imtųsi 

aktyvaus ir atsakingo vaidmens savo pačių ugdymui ir lavinimui tiesiogiai 

sąveikaudami su bendruomene (Chambers ir Lavery 2017). Šiuo būdu jie gali 

pritaikyti savo žinias ir ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius neatidėliotinų 

bendruomenės poreikių tenkinimui. Pasak Resch (2018), studentai gali dalyvauti 

tiriant bendruomenės problemas ar išteklius, atrenkant dalyvius ar sprendžiant, 

kokios veiklos imtis. Svarbi mokymo(si) tarnaujant bendruomenei proceso dalis yra 

galimybė studentams panaudoti savo įgūdžius įsitraukiant į tikro vaidmens atlikimą 

ir bendradarbiaujant su partneriais bendruomenėje. Dėstytojų ir studentų vaidmuo 

kurso metu keičiasi (La Lopa 2012). Skirtumas tarp studento ir dėstytojo vaidmenų 

gali pasidaryti neryškus, tiek studentai, tiek ir dėstytojai gali tapti tiek dėstytojais, 

tiek besimokančiaisiais. Tyrimo metu apklausę dėstytojus, Miklautsch ir Kohlmeier 

(2019) mokymo(si) tarnaujant bendruomenei procese pastebėjo 11 dėstytojų 

vaidmenų (žr. 7 pav.). 

 

Dėstytojų 
vaidmuo

Vedėjai

Ekspertai

Palaikytojai

Mentoriai

Projekto 
vadovas

Tyrimo 
asistentai

Akademiniai 
instruktoriai

Komunikatoriai
Mokytojai

CoachKoučeris

 

7 PAV.  DĖSTYTOJŲ VAIDMENŲ ĮVAIROVĖ MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI 

PROCESE (MIKLAUTSCH IR KOHLMEIER, 2019) 
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Viena vertus, dėstytojai išbando save profesiniuose ir turinio padiktuotuose 

vaidmenyse kaip ekspertai, projekto lyderiai, dėstytojai, akademiniai instruktoriai ir 

tyrimo vadovai. Kita vertus, jie atsiduria ir pagalbiniuose vaidmenyse kaip rėmėjai, 

mentoriai, treneriai, komunikatoriai ar proceso vykdytojai. Priklausomai nuo 

konkretaus mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto etapo ir studentų 

poreikių, minėti vaidmenys gali pastoviai keistis ar persipinti. 

 

 

 

 

 

La Lopa (2012) teigia, kad šie principai formuoja pagrindą, kuriuo remdamiesi 

dėstytojai turėtų persvarstyti savo vaidmenį auditorijoje, kad mokymo kursas taptų 

orientuotas į studentus ir padėtų mokytis patiems dėstytojams. 

 

 

Turėkite galvoje:  

Turėkite galvoje, kad mokytojo vaidmuo 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

procese gali keistis.  

Galima išskirti šias dvi mokytojų vaidmenų 

kategorijas: 

• ekspertų vaidmenys (1, 3, 5, 7)  

• pagalbiniai vaidmenys (2, 4, 6, 8, 9, 10) 

 

1) ekspertas, 2) rėmėjas, 3) proceso 

vadovas, 4) mentorius, 5) projekto 

vadovas, 6) treneris, 7) 

mokytojas/instruktorius, 8) mediatorius, 

9) tyrimo vadovas, 10) patarėjas ir 11) 

komunikatorius.  
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5.3 Mokymo(si) tarnaujant visuomenei rezultatų perkėlimas į 

studentų mokymo(si) rezultatus 
 

Šiuo metu mokymo(si) rezultatai vaidina itin svarbų vaidmenį aukštojo mokslo 

sistemoje. Harden (2002) ir Buss (2008) teigia, kad mokymo(si) rezultatai yra 

bendroji išraiška to, kas pasiekta, jie vertinami mokymo kurso pabaigoje ir atspindi 

tai, kokio supratimo, kokių žinių ir kokios praktinės patirties yra tikimasi iš 

besimokančiojo. Davies (2002) pabrėžia, kad mokymo(si) rezultatai yra susiję su 

pažinimu, gebėjimais ir įgūdžiais. Su pažinimu susiję rezultatai apima žinių turinį ir 

supratimą. Su gebėjimais ir įgūdžiais susiję rezultatai apima perduodamus 

įgūdžius, pagrindinius įgūdžius, esminius įgūdžius ir kitus praktinius įgūdžius 

(Davies, 2002). Pasak Kettunen, Kairisto-Mertanen ir Penttila (2013), mokymo(si) 

rezultatai, t.y. žinios, įgūdžiai, požiūriai, jausmai ir motyvacija, yra inovatyvumo 

kompetencijos, būtinos interaktyvaus dialogo tarp švietimo organizacijų, studentų, 

darbinio gyvenimo srities atstovų ir visuomenės užtikrinimui. Chalkley (2006) teigia, 

kad vertingiausias aukštojo mokslo indėlis į tvarumą yra parengti daug absolventų, 

turinčių potencialo verslui, valdymui, bendruomenėms ir visai visuomenei 

suteikiančių žinių, įgūdžių ir vertybių, kadangi tai leidžia tvariau gyventi ir dirbti. 

Remiantis Shephard (2008), žiniomis pagrįstos ekonomikos įgūdžiai ir kritinis 

mąstymas yra būtini ateities kartų sėkmei. 

Kiekvienas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursas yra unikalus 

dėstytojų, studentų, partnerių 

bendruomenėje, bendruomenei 

teikiamų paslaugų ir kurso dalyko 

derinys. Kadangi tai kompleksinis 

požiūris į mokymą ir mokymą(si), 

jo vertinimui, analizei ir ataskaitų 

teikimui reikia taikyti metodus, 

kurie atitiktų šio požiūrio 

kompleksiškumą. 
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Kuh ir kolegos (2008) teigia, 

kad mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kultūra gali būti 

sėkmės veiksnys gerinant 

studentų akademinius 

pasiekimus, kadangi studentai 

praktiškai panaudoja auditorijoje 

įgytas žinias per bendruomeninę 

veiklą. Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra labai svarbus 

ir kaip patirtinis ugdymas, 

kadangi jis padeda formuoti 

socialinius įgūdžius, darbo etiką 

ir praktinį patyrimą. Eyler (2009) 

tyrimo rezultatai rodo, kad 

patirtinio ugdymo, tokio, kaip 

mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei, metodai gali 

sustiprinti akademinį mokymą(si) 

ir padėti studentams pasiekti 

intelektinių tikslų (žr. 8 pav.). 
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8 PAV. INTELEKTINIAI TIKSLAI KAIP MOKYMO(SI) REZULTATAS 

 

Gerai suplanuotas kursas, kuriame integruotas kurso turinys ir paslaugų teikimas, 

suteikia studentams galimybių įsitraukti į problemų sprendimo ir sprendimų 

priėmimo procesus, todėl studentai liks labiau patenkinti universitete įgyta patirtimi 

(Moely ir Ilustre 2014). Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei apima praktinę 

veiklą, kuri yra būtina mokymo(si) tikslams pasiekti. Struktūrinės refleksijos 

naudojimas padeda susieti teoriją ir praktiką, o tai išplečia studentų supratimą ir 

gebėjimą pasinaudoti tuo, ką jie žino. Pasak Prentice ir Robinson (2010), bet kurios 

aukštojo mokslo studijų programos tikslas yra pasiekti tam tikrų mokymo(si) 

rezultatų, pavyzdžiui, ugdyti kritinį mąstymą, komunikavimą, skatinti karjeros 

siekimą ir komandinį darbą, pilietinę atsakomybę, globalų supratimą ir pilietiškumą, 

akademinę pažangą ir švietimo sėkmę. Todėl mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklos rezultatai turi atsispindėti studentų mokymo(si) rezultatuose, 

ypač pažinimo, gebėjimų ir įgūdžių atžvilgiu (žr. 9 pav.). 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 
tikslai kaip 

mokymo(si) 
rezultatas

Gilesnis dalyko esmės 
supratimas

Gebėjimas kritiškai 
mąstyti ir žinių 

pritaikymas  
sudėtingose, 

dviprasmiškose 
situacijose  

Įsitraukimas į 
mokymąsi visą 

gyvenimą, įtraukiant 
ir mokymąsi darbo 

vietoje
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Su pažinimu susiję rezultatai 

1 Pagrindinės medžiagos žinios 
2 Teorinių perspektyvų ir sąvokų supratimas 
3 Žinių taikymas įvairiame kontekste 
4 Problemų ir galimų sprendimo būdų analizė 
5 Praktinė patirtis 
6 Akademinis mokymas(is) 

7 Mokymas(is) visą gyvenimą 
 

 

Tiesioginis 

mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

(pvz., darbas su 

mažas pajamas 

uždirbančiais kaimo 

bendruomenės 

nariais; savanorystė 

sveikatos apsaugos, 

socialinių paslaugų, 

mokymo, dienos 

centrų, lėšų rinkimo 

srityse, mentorystė, 

ir t.t.) 

Netiesioginis 

mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

(pvz., savanorystė 

tokiuose 

renginiuose, kaip 

kartų mugės, 

specialūs lėšų 

rinkimo renginiai, 

bendruomenės 

kampanijų 

rengimas, ir t.t.) 

Patariamasis 

mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

 (pvz., mokymas(is) 

apie socialines ir 

aplinkos problemas 

bei galimų 

sprendimo būdų 

šioms problemoms 

formavimas; 

mokymas(is) 

vertinti skirtingas 

kultūras, ir t.t) 

Tyrimais pagrįstas 

mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

(pvz., informacijos 

apie bendruomenės 

ar visos 

visuomenės 

problemas paieška, 

rinkimas ir 

pateikimas, ir t.t.) 

 

 

 

Su gebėjimais ir įgūdžiais susiję rezultatai 

• Komandinis darbas 

• Kritinis mąstymas 

• Komunikacija 

• Pilietinė atsakomybė 

• Globalaus pilietiškumo supratimas 

• Laiko valdymas 

• Išteklių valdymas 

• Seminarų įgūdžiai 

• Informacinės technologijos 

 

9 PAV. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI REZULTATŲ PERKĖLIMAS Į STUDENTŲ 

MOKYMO(SI) REZULTATUS 
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5.4 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei vertinimo formatai 

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklos vertinimas ir analizė yra aktuali, bet 

iki šiol mažai išplėtota tema. Dėstytojams dažnai būna sunku formaliai vertinti ir 

analizuoti studentų įsitraukimą, tad vertinimo išraišką panaudojant tam tikras 

matavimo ir pagrindimo formas jie laiko tikru iššūkiu. Vis dėlto, vertinimas yra 

svarbus siekiant, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei procesas studentams 

būtų skaidrus, kad būtų išryškinama tarnavimo parneriams iš bendruomenės 

svarba, ir kad studentai turėtų aiškių ir matomų savo mokymo(si) įrodymų 

grįžtamojo ryšio forma. Apibendrindami, Steinke ir Fitch (2007, p. 24) teigia: 

„Sisteminis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei vertinimas leidžia 

pademonstruoti, kokios galingos įtakos šis pedagoginis procesas gali turėti 

studentų mokymuisi (...)".  

 

Farber (2011, p. 50) pateikia keletą mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso vertinimo proceso bruožų. Vertinimas 

atliekamas taip, kad jis būtų: 

• sudėtinis ir daugialypis (atsižvelgiama į daugelį 

mokymo(si) aspektų) 

• orientuotas į grįžtamąjį ryšį 

• susijęs su atitinkamu kontekstu (atitiktų situaciją)  

• atliekamas tiek mokytojų, tiek studentų 

• tiek formalus, tiek neformalus 

• tęstinis – vertinimas neturėtų būti atliekamas tik kursui 

pasibaigus (apibendrinamasis), jis turi vykti ir studentų 

mokymo(si) proceso metu (formuojamasis) 
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 Traktuojant mokymą(si) tarnaujant bendruomenei kaip procesą, idealiu 

atveju vertinimas atliekamas viso kurso metu, ir jį kartu atlieka studentai, dėstytojai 

ir partneriai iš bendruomenės. Vertinimo formas reikia atidžiai suplanuoti iš anksto, 

kad jos atspindėtų mokymo(si) tikslus ir lūkesčius. Remiantis tikslais, galima 

svarstyti, kokių mokymo(si) rezultatų tikėtis, kaip juos išmatuoti, ir kokius vertinimo 

metodus naudoti. Vertinimui turėtų būti naudojami daugialypiai metodai, kurie 

tikslingai kombinuojami tarpusavyje. Tai gali pasirodyti sudėtinga, tačiau 

dėstytojams tai leidžia iš daugelio perspektyvų pažvelgti į tai, koks turėtų būti 

galutinio vertinimo ir balų skyrimo procesas. Įvairių vertinimo metodų taikymas 

suteikia galimybių atsižvelgti į specifines mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

suteikiamos patirties dimensijas (pvz., pilietinę atsakomybę, kritinį mąstymą, 

problemų sprendimą, komandinį darbą, socialinį mokymą(si), akademinį ir pažintinį 

mokymą(si)), todėl tampa įmanoma susidaryti holistinį vaizdą apie studentų 

mokymo(si) procesą. Literatūros šaltiniuose dažniausiai minimi šie mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei vertinimo metodai, taikomi aukštojo mokslo sistemoje: 

 

a) Darbų portfelis 

 

Portfelis yra planavimo medžiagos, darbo rezultatų, dokumentų, pristatymų, 

vizualizacijų ir įvairios garsinės, vaizdinės medžiagos bei meno darbų rinkinys, 

kuriuo dokumentaliai įforminami mokymo(si) ir refleksijos procesai. Darbų portfeliai 

naudojami studentų veiklos turinio, metodų ir rezultatų (tai įrodymų dalys) 

stebėjimui bei dokumentavimui rašytine ar kitokia forma. Darbų portfelis gali būti 

naudingas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursą lydintis elementas. 

Kiekvienas studentas sudaro savo atskirą darbų portfelį. Kurso pabaigoje portfelis 

turi būti užbaigtas. Vykdant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektus, į 

portfelį galima įtraukti tvarkaraščius, įrašus, veiklos dokumentus, specializuotą 

žodyną, informaciją ir pastabas, refleksijos užduočių rezultatus ar apibendrintus 

vertinimus (Resch 2018). Portfelis yra vertinimo pagrindas. Kadangi portfelis gali 

būti formuojamas individualiai, jis yra glaudžiai susijęs su atitinkamu mokymo(si) 
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tarnaujant bendruomenei projektu, tad studentams tenka didelė asmeninės 

atsakomybės dalis už savo mokymo(si) rezultatus. Studentai žino, kad yra 

atsakingi už portfelio dokumentavimą ir kokybę. Dėstytojai gali laisvai pasirinkti, 

kokiam dokumentavimui skirs pagrindinį dėmesį ir kokią patirtį jie nori atskleisti. 

Dirbdami prie portfelio, studentai gali savarankiškai stebėti savo mokymo(si) 

procesą. Pasinaudodami portfeliu, dėstytojai gali giliau įvertinti projekto eigą, 

studentų mokymo(si) raidą bei tarnaujant bendruomenei įgytą patirtį. 

Studentai turėtų būti parengti dirbti su portfeliais, jiems reikia tikslaus 

modelio, kaip kurti ir struktūriškai formuoti portfelį. Pasinaudodami pavyzdžiais, 

dėstytojai turėtų studentus supažindinti su portfelio struktūra ir pasakyti, kiek 

laisvės portfelio kūrimo ir turinio atžvilgiu studentai turės. Studentams paprastai 

reikia nuolat priminti ir paskatinti tęsti darbą prie savo portfelio. Idealiu atveju, 

portfelis gali tapti kelionės per visa projektą gairėmis, jame gali būti fiksuojama 

individuali pažanga projekte ir atsispindėti visas mokymo(si) procesas nuo pat 

pirmosios mokymo(si) tarnaujant bendruomenei idėjos generavimo iki galutinės 

refleksijos. 

Portfelio turinį galima pritaikyti ar papildyti atsižvelgiant į mokomąjį dalyką ir 

su turiniu susijusius kriterijus. Matematikos fakulteto studentai gali įtraukti 

skaičiavimų ar statistikos su grafikais (Farber 2011). Kalbų fakulteto studentai gali 

integruoti išplėstinį užsienio kalbos žodyną ar tekstų rašybą (ten pat). Portfelis yra 

galutinio vertinimo pagrindas. 

 

b) Rubrikos 

 

Rubrikomis galima naudotis vertinant specialiuosius studentų mokymo(si) 

rezultatus. Vertinimo kriterijai formuluojami atsižvelgiant į lūkesčius dėl tam tikrų 

mokymo(si) rezultatų ir susiejami su vertinimo (skaičių) skale. Skaičiai vertinimo 

skalėje išreiškia skirtingą įgytų įgūdžių lygį ir mokymo(si) rezultato kokybę. 

Vertinimas pagal rubrikas yra skaidrus studentų požiūriu, jį lengva naudoti 

dėstytojams. Studentams tampa aiškūs jiems keliami lūkesčiai. Rubrikos yra 
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nustatomos pagal mokymo(si) tikslus ir atitinkamus mokymo(si) rezultatus. Taip 

pat galima kartu su studentais sukurti vertinimo struktūrą. Galiausiai, studentams 

turėtų būti pateikiamos rubrikos su pavyzdžiais, kad jie jau kurso pradžioje jas 

suprastų. 

Rubrikas galima taikyti įvairiose mokymo(si) srityse bei atliekant mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei užduotis. Jomis galima naudotis vertinant refleksijos 

žurnalus ir žodinius pristatymus, komandinį darbą mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekte ar pilietinę atsakomybę. Manoma, kad vertinant pilietinę 

atsakomybę, ją yra labai sunku išmatuoti, todėl iškyla problemų, kaip diferencijuoti 

šią mokymo(si) dimensiją kokybės atžvilgiu, kadangi toks diferencijavimas apima 

daug norminių prielaidų. Šiuo atveju, dėstytojai turėtų atidžiau pažvelgti į tai, kurias 

pilietinės atsakomybės formas galima realiai ir analitiškai nustatyti projektu metu. 

Rubrikų pavyzdžių vertinant pilietinę atsakomybę pateikia Farber (2011). Lentelė 

apačioje (žr. 3 lentelę) rodo, kaip aprašytos mokomojo dalyko rubrikos vertinant 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektą su vaizdo, rašytiniais ir pristatymo 

elementais. Priede rasite rubrikų pavyzdžių refleksijos žurnalų vertinimui. 

Farber (2011, p. 51) pateikia pavyzdinę mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei darbų portfelio struktūrą, kuri 

apima šiuos aspektus: 

• Mokymo(si) ir idėjų generavimo tinklą;  

• Projekto planavimo dokumentus;  

• Tvarkaraštį (kurį suplanuos ir užpildys komanda);  

• Įrašus žurnaluose (integruoto mokymo(si) refleksijai);  

• Projekto užrašus, kuriuose gali būti žodynėlis, atraminiai 

klausimai, užrašai pristatymams;  

• Turinio sritį – skaitomas pastabas, tyrimus ir informaciją, 

diagramas, brėžinius ir grafikus; 

• Savęs įsivertinimą (kassavaitinį grupės įvertinimą ir savęs 

įsivertinimą). 
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 Vaizdo elementas Rašytinis elementas Pristatymo elementas 

1  

(pateiktas 

darbas 

ribotas) 

Ribotas vaizdinis 

pristatymas. 

Pateiktas ribotas 

rašytinis darbas. 

Pristatymo metu 

studentas neatliko jokio 

vaidmens. 

2  

(neatitinka 

standartų) 

Vaizdo elementas yra 

tik iš dalies užbaigtas 

arba nėra aiškus, 

spalvingas ar detalus; 

perteikiama šiek tiek 

įsisavintos informacijos, 

bet ji nėra sutvarkyta. 

Tik iš dalies užbaigtas, 

trūksta detalių ar 

dėmesio centro, arba 

pateiktas grubios 

juodraščio formos, su 

klaidomis; perteikiama 

šiek tiek tyrimo metu 

įsisavintos informacijos. 

Studento vaidmuo 

atliekant pristatymą 

buvo ribotas. 

3  

(artimas 

standartams) 

Vaizdo elementas yra 

užbaigtas, jame 

atspindima detali, 

spalvinga ir aiški 

informacija; kai 

kuriuose fragmentuose 

trūksta aiškumo ir/ar 

supratimo 

Pateiktas galutinės 

formos, atspindi tyrimo 

proceso metu įsisavintą 

informaciją; darbe 

pastebimos kai kurios 

problemos. 

 

Studentas pristatymo 

metu atliko vaidmenį, 

pasinaudojo gerais 

kalbėjimo įgūdžiais ir 

dalijosi informacija. 

4  

(atitinka 

standartus) 

Vaizdo elementas yra 

užbaigtas, sutvarkytas, 

aiškus ir detalus; 

įsisavinta informacija 

perteikiama kūrybiškai 

ir suprantamai. 

Pateiktas galutinės 

formos ir atspindi 

išsamų tyrimo proceso 

metu įsisavintos 

informacijos supratimą; 

yra įdomus ir 

įtraukiantis skaitytoją. 

Pristatymo metu 

studentas atliko gerai 

parengtą vaidmenį; 

pademonstravo gerus 

kalbėjimo įgūdžius, 

entuziastingai dalijosi 

informacija su 

mokyklos 

bendruomene. 

3 LENTELĖ. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI VERTINIMO RUBRIKOS. 
PRITAIKYTA PAGAL FARBER (2011, P. 101-102) 
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c) Studentų savęs įsivertinimas 

 

Studentų savęs įsivertinimo įrankiai ir skalės ypač tinka, norint studentams 

parodyti ir leisti apmąstyti patį mokymą(si) ir įvairius požiūrius projekto pradžioje, o 

taip pat mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto eigoje ar projektui 

pasibaigus. Minėti įrankiai ir skalės taip pat gali būti naudojami kaip kontrolinė 

priemonė, leidžianti studentams patiems įsivertinti savo mokymo(si) pažangą. 

Savęs įsivertinimas skatina studentų savianalizę, giluminį mokymo(si) tikslų 

tyrinėjimą, bei leidžia susidaryti aiškesnį vaizdą apie studentų suvokimą (Farber, 

2011). Šia prasme, savęs įsivertinimas gali būti naudojamas ir kaip mokymo(si) 

metodas bei taip suteikti dėstytojams daugiau įžvalgų. Viena vertus, tam, kad 

studentai galėtų įsivertinti savo darbą ir pateikti vertinimus kurso pabaigoje, galima 

naudotis anksčiau aprašytomis rubrikomis. Kita vertus, galima naudotis tyrimų 

skalėmis. Šias skales arba sukuria patys dėstytojai, arba tam galima naudotis 

standartizuotomis ar modifikuotomis skalėmis. Minėtų skalių pavyzdžių pateikia 

Bringle, Phillios ir Hudson (2004) bei Shumer ir kolegos (2000).  

 

d) Veiklos įrašai 

 

Iš esmės reikia nuspręsti, kurie tarpiniai pasiekimai pasitarnaus kaip tam 

tikro kurso veiklos įrodymas. Tai gali būti pastovus dalyvavimas kurse, žodinių 

pristatymų rengimas, papildomi tyrimai, refleksijos užduotys, pasirengimas 

studentų įtraukimui, dalyvavimas stebėjime ir stebinčiose grupėse ar galutinė 

ataskaita. Studentai paprastai nurodo, kad skiria daug laiko tarnavimo 

bendruomenei veiklai. Todėl verta apsvarstyti, kurie tarpinės veiklos elementai yra 

naudingi galutiniam vertinimui. Pavyzdžiui, bendruomeninės veiklos pabaigoje 

įteikti sertifikatai galėtų būti papildomas įsipareigojimo bendruomenei pripažinimo 

ženklas. Sertifikate turėtų būti nurodyta, kokia veikla buvo vykdoma, ir kokie 

įgūdžiai įgyti. Sertifikatą turėtų pasirašyti dėstytojas, institucijos atstovas ar 

partneris bendruomenėje (Hofer 2007). 
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5.5 Mokymas(is) iš mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

veiklos vertinimo  

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kontekste, vertinimo tikslas yra, viena 

vertus, dokumentuoti mokymo(si) procesą per visą projekto laikotarpį, kita vertus, 

stimuliuoti galimybes ir inicijuoti refleksiją (Saß 2007). Egzistuoja keletas 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklos vertinimo modelių. Populiarus ir 

dažnai naudojamas modelis yra Stufflebeam (2003) pristatytas TIPP (angl. CIPP) 

vertinimo modelis, kurio pavadinimo pirmosios raidės reiškia turinio vertinimą, 

indėlio vertinimą, proceso vertinimą ir produkto vertinimą”. 

Prieš prasidedant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklai, atsakingas 

vertintojas turėtų išsiaiškinti ir aprašyti visų tiesiogiai (studentų, dėstytojų, partnerių 

bendruomenėje) ar netiesiogiai (pvz., fakulteto) dalyvaujančių asmenų uždavinius 

ir interesus. Tai leis užtikrinti, kad bus tinkamai suderinti skirtingų asmenų grupių 

lūkesčiai ir praktinė veikla. Vertinant turinį, registruojama informacija apie 

pagrindines išorines projekto sąlygas, probleminę situaciją, kurios pagrindu 

vykdomas projektas, bei nustatomi dalyvaujančių asmenų interesai ir poreikiai 

(motyvai, kodėl asmenys dalyvauja mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veikloje, 

studentų ir partnerių bendruomenėje lūkesčiai ir problemos). Vertinant indėlį, 

nagrinėjamos įvairios intervencijų alternatyvos atsižvelgiant į turimus išteklius (Saß 

2007). Šiame etape, skaitant atitinkamą literatūrą galima išsiaiškinti, kokios 

intervencijų alternatyvos egzistuoja ir jau pasiteisino kaip sėkmingos siekiant 

užsibrėžtų tikslų. Tuomet vertinant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklą, 

reikia atsakyti į klausimus, ar, o jeigu taip, tai kuriuo laipsniu šie tikslai buvo 

pasiekti, ir kurie veiksniai buvo naudingi (Fromm 2019). Priklausomai nuo vertinimo 

tikslo, išskiriami 2 vertinimo tipai. 

Formuojamojo proceso vertinimas. Jo metu vertinamas visas mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektas. Jeigu reikia, proceso metu nustatomos 

problemos ir pasiūlomi procedūriniai pokyčiai. Viso projekto metu peržiūrimi esami 

ir laukiami pasiekimai. Šiuo tikslu dažnai pasitelkiami tokie populiarūs instrumentai, 
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kaip grįžtamojo ryšio sesijos su projekto dalyviais ir partneriais bendruomenėje 

(Baltes et al. 2007; Saß 2007). Naudojantis minėtais instrumentais, galima 

išsiaiškinti, kas dalyviams patiko, o kokias sritis, jų manymu, reikėtų keisti. Lygiai 

taip pat iš partnerių bendruomenėje gautas grįžtamasis ryšys, kuris gali būti 

pokalbių ar rašytine forma, pavyzdžiui, mokymo(si) dienoraščių pavidalu, gali 

suteikti vertingos papildomos informacijos. 

Suminis vertinimas. Tai galutinis projekto sėkmės vertinimas, kuris gali 

suteikti dėstytojams informacijos apie tai, ar buvo pasiekti su tarnavimu 

bendruomenei sieti uždaviniai. Šiam vertinimui galima naudotis tiek kūrybiškais, 

naujai sukurtais įrankiais, tiek egzistuojančiais standartiniais instrumentais. Vis 

dėlto, šio vertinimo tikslas nėra surinkti ir moksliniu požiūriu palyginti gautus 

rezultatus. Juo siekiama sukurti pagrindą tolesnei mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei plėtrai (Baltes, Reinmuth ir Saß 2006). Norint gauti išsamų projekto 

vaizdą ir tiksliai jį įvertinti, reikia atsižvelgti tiek į trumpalaikius, tiek į ilgalaikius 

projekto rezultatus, o taip pat į numatytą ir nenumatytą projekto poveikį. Pagal Saß 

(2007) sudarytoje lentelėje (žr. 4 lentelę) pateikiamas mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso, kurio metu studentai bendradarbiavo su mokykla ir kūrė 

mokinių skaitymo įgūdžių lavinimo programą, vertinimo plano pagal TIPP modelį 

pavyzdys. 
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Vertinimo 

lygmuo 

Turinys Indėlis Procesas Rezultatas 

 

Studentai 

 

Lūkesčiai ir 

rūpesčiai 

 

Literatūros 

apžvalga 

 

Mokymo(si) 

dienoraštis, 

grįžtamasis 

ryšys, pokalbiai, 

refleksinės 

užduotys 

 

Refleksijos 

žurnalas, 

apklausa 

(pradžioje ir 

pabaigoje) 

 

Tikslinė grupė: 

mokiniai ir jų 

tėvai 

 

Išankstinis 

testas 

(Raštingumo 

testas) 

 

Pradinis 

instruktažas (dėl 

lūkesčių) 

 

Grįžtamojo ryšio 

sesijos, 

lankomumas, 

užsiėmimų 

protokolas 

 

Apklausa 

(pradžioje ir 

pabaigoje), 

simuliacija, 

testas 

 

Dėstytojai-

patarėjai 

(bendruomenės 

partneriai) 

 

 

Interviu (dėl 

tikslų ir lūkesčių) 

 

Pokalbiai apie 

intervenciją 

 

Grįžtamasis 

ryšys 

 

Interviu 

 

Išorinės šalys 

(kiti dėstytojai, 

vadovai) 

 

Interviu (apie 

specifinę 

probleminę 

situaciją ir 

lūkesčius) 

 

 

Pokalbiai 

  

Interviu 

 

4 LENTELĖ. VERTINIMO PLANO PAVYZDYS (SAß 2007, P. 62) 
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Vertinant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklą, taip pat susiduriama 

su pagrindinėmis vertinamojo tyrimo problemomis, o ypač su problema, kad yra 

metodologiškai sunku išmatuoti priežastinį poveikį. Norint nustatyti mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei priežastinį poveikį, pavyzdžiui, kiekybiniu požiūriu, reikia 

kompleksinio vertinimo modelio, kuris apimtų kelis matavimo taškus (išilginis 

pjūvis) ir kiek galima didesnės išorinės įtakos kontrolės vertinimą (Fromm 2019). 

Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad mokymo(si) tarnaujant bendruomenei rezultatas 

bus įvertintas tinkamai. Tačiau didžiosios dalies mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projektų vertinimui negalima remtis eksperimentiniais modeliais. 

Išilginiams pjūviams atlikti reikia didelių imčių, kurias, savo ruožtu, labai sunku 

suformuoti projektuose, kuriuose dalyvių skaičius mažas. Taigi, kadangi 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektuose dalyvauja skirtingos asmenų, 

siekiančių skirtingų uždavinių, grupės, šių projektų vertinimas yra itin sudėtingas ir 

daugialypis. Pavyzdžiui, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektais siekiama 

atverti studentams daugiau mokymo(si) galimybių ir paskatinti jų asmeninę raidą, 

tačiau tuo pat metu projektai teikia visuomeninės naudos. Tai lemia keleto 

tarpusavyje susijusių vertinimo dimensijų egzistavimą (Fromm 2019). Dėstytojai 

yra suinteresuoti žinoti, ar studentai ko nors išmoko ir patobulėjo, bendruomenės 

partneriai nori žinoti, ar studentų suteiktos paslaugos padėjo tam tikriems 

bendruomenės nariams, o studentams reikia informacijos apie tai, ar jų darbas 

buvo naudingas, ir kaip patobulinti praktinius įgūdžius. 

Norėdami tinkamai išanalizuoti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklą 

bei empiriškai pagrįsti šios veiklos tvarumą ir sėkmę, autoriai Driscoll, Holland, 

Gelmon ir Kerrigan (1996) naudojasi tinkleliu, žyminčiu skirtingus vertinimo 

lygmenis: „studentus“, „fakultetą“, „bendruomenę“ ir „instituciją“. Šis metodas 

padeda įvertinti skirtingas dimensijas ir susieti jas su naudojamais rodikliais ir 

matavimo įrankiais. Tinklelis gali padėti dėstytojams rasti tinkamų metodų savo 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso vertinimui. Studentų lygmens 

vertinimo tinklelio pavyzdys pateikiamas 5 lentelėje. Taip pat galima naudotis 

standartizuotų apklausų, interviu, tikslinių grupių, mokymo(si) dienoraščių, žinių ir 
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kompetencijų tikrinimo bei trečiųjų šalių vertinimo (pvz., partneriai bendruomenėje 

vertina studentų gebėjimus) metodais. 

 

 Kintamieji Rodikliai Matavimo priemonės 

 

Studentai 

 

Žinojimas apie 

bendruomenę 

 

Žinios apie bendruomenės 

istoriją, stiprybes, problemas, 

gebėjimas jas nusakyti 

 

Interviu, žurnalų analizė, 

tikslinės grupės, apklausa 

Įsitraukimas į 

bendruomenę  

Sąveikos kiekybė/kokybė, 

požiūris į įsitraukimą 

Interviu, apklausos, žurnalų 

analizė, tikslinės grupės 

Įsipareigojimas 

tarnauti 

Planas tarnavimui ateityje Apklausos, tikslinė grupė 

Karjeros 

pasirinkimas 

Įsidarbinimo bendruomenėje 

galimybių įtaka 

Apklausos, interviu, tikslinė 

grupė 

Savivoka Savo stiprybių, ribotumų, 

krypčių, vaidmens, tikslų 

pokyčiai 

Apklausos, interviu  

Asmeninė raida Dalyvavimas papildomose 

programose, užklasinė veikla 

Interviu, žurnalų analizė, 

tikslinės grupės, apklausos 

Akademiniai 

pasiekimai 

Patirties bendruomenėje 

vaidmuo supratimui ir turinio 

taikymui 

Interviu, apklausa, balai, 

tikslinės grupės 

Jautrumas įvairovei Požiūris, įvairovės supratimas, 

komfortas ir pasitikėjimas 

Žurnalų analizė, refleksija, 

apklausa, interviu 

Autonomija/nepriklau

somybė 

Besimokančiojo vaidmuo Interviu, stebėjimai auditorijje 

Nuosavybės jausmas Besimokančiojo vaidmuo Stebėjimai auditorijoje, interviu 

Komunikacija Sąveika auditorijoje, sąveika 

bendruomenėje 

Stebėjimai auditorijoje, 

stebėjimai bendruomenėje 

5 LENTELĖ. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI STUDENTŲ LYGMENS 

VERTINIMO TINKLELIS (PRITAIKYTA PAGAL DRISCOLL, HOLLAND, GELMON IR 

KERRIGAN 1996, P. 68) 
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6 E-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 
potencialo tyrimas 

 

Andrea Hoyer-Neuhold 

6.1 Preliminarios pastabos dėl e-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei poreikio 

 

Nuomonė apie e-mokymą(si) tarnaujant bendruomenei, dar vadinamą 

„virtualiu, nuotoliniu ar internetiniu mokymusi tarnaujant bendruomenei”, yra iš 

dalies suformuota COVID-19 pandemijos, prasidėjusios 2020 m. Dėl šios 

pandemijos aukštojo mokslo institucijos visame pasaulyje turėjo per trumpą laiką 

pereiti prie nuotolinio mokymo(si), įskaitant ir jau vykdomus mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektus. Tačiau e-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projektai buvo rengiami dar gerokai anksčiau nei prasidėjo 

pandemija, jų mastas žymiai išaugo per pastaruosius 5 metus (Stefaniak 2020, 

p. 562), o tyrimai dėl galimo šių projektų skaitmenizavimo buvo atliekami dėl 

nuolat didėjančios internetinio mokymo ir mokymo(si) svarbos švietimo 

institucijose. Todėl šiame skyriuje pateikiamos mintys apie e-mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei potencialą, e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

sisteminimą ir rekomendacijas dėstytojams, kaip integruoti internetinio 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso komponentus. 

6.2 E-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei potencialas  

 

 E-mokymas(is) tarnaujant bendruomenei reiškia informacinių ir 

komunikacinių technologijų (ICT) integravimą į mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursą. Internetu vykdoma mokymo(si), tarnavimo bendruomenei 

dalis arba abi dalys. Ankstesni tyrimai atskleidžia šiuos 3 interneto komponentų 

integravimo į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursą privalumus: privalumas 

dėl naudos partneriams bendruomenėje, privalumas dėl naudos studentams ir 
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privalumas dėl naudos mokymo(si) tikslams. Pirma, jeigu internetu vykdoma 

tarnavimo bendruomenei dalis, tuomet e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektai gali apimti ne tik netoli universiteto esančius regiono partnerius, bet ir 

geografiškai išsibarsčiusias organizacijas užmiestyje (pvz., kaimo vietovėse) ar net 

globalius partnerius, ir tam nereikia išteklių kelionėms (Waldner et al. 2012, p. 126). 

Antra, integruojant interneto komponentus į mokomąją projekto dalį, mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektuose gali dalyvauti geografiškai išsibarstę 

studentai arba studentai, kurie dėl kokių nors priežasčių negali lankyti paskaitų 

pačiame universitete. Tai svarbus studentų įtraukimo aspektas, kadangi 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektuose gali dalyvauti ir netradiciniai 

studentai, studentai su negalia ar psichinės sveikatos problemų turintys studentai 

(Waldner et al. 2012, p. 126). E-mokymas(is) tarnaujant bendruomenei taip pat 

leidžia nuotolinį mokymą vykdantiems universitetams įtraukti mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektus į savo programas. Trečia, e-mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei veikla bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais 

leidžia universitetams siekti ne tik studentų pilietinio įsitraukimo ir pilietiškumo kaip 

mokymo(si) tikslų, bet ir padeda ugdyti globalaus pilietiškumo ir tarpkultūrinius 

įgūdžius (Harris 2017, Garcia-Gutierrez et al. 2017).  

6.3 E-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei sisteminimas 

 

 Waldner et al. (2012 ir 2010) apibūdina mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklą be internetinio komponento kaip tradicinio mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei (tSL) seką, o mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

veiklą naudojantis internetu - kaip ekstremalaus mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei (XE-SL) seką. Remdamiesi išsamia literatūros analize, Waldner, 

McGorry ir Widener (2012) nustatė 5 mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso 

tipus, kurie parodyti 10 pav. 
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10 PAV. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI TIPAI (WALDNER ET AL. 2012, P. 

134) 

Tradicinis mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra mokymas(is) be jokių 

interneto komponentų, jo metu mokymo(si) veikla vykdoma gyvai, o tarnavimo 

bendruomenei veikla – paslaugų teikimo vietoje. E-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei I tipo hibridas reiškia, kad mokymas vyksta tik internetu, o tarnavimo 

bendruomenei veikla – tik paslaugų teikimo vietoje. E-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei II tipo hibridas yra priešingybė I tipo hibridui: jis reiškia, kad 

mokymas vyksta tik auditorijose, o tarnavimo bendruomenei veikla – tik internetu. 

E-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei III tipo hibridas reiškia mišrią mokymo(si) 

ir tarnavimo bendruomenei komponentų aplinką. Galiausiai ekstremalus e-

mokymas(is) tarnaujant bendruomenei vyksta tik internetu. 

Kiekvienam minėtam (e-)mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tipui būdingos 

savitos galimybės ir saviti ribotumai, susiję su instrukcijų pateikimu, paslaugų 

teikimu ir mokymo(si) rezultatais, ir kiekvienam iš jų reikia skirtingų metodų, norint 

optimizuoti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei rezultatus (Waldner et al. 2012, 

Tardicinis mokymas(is) tarnaujant 
bendruomenei

E-mokymo(si) tarnaujant 
bendruomenei 

II tipo hibridas

E-mokymo(si) tarnaujant 
bendruomenei 

I tipo hibridas

Ekstremalus e-mokymas(is)
tarnaujant bendruomenei 

E-mokymo(si) tarnaujant 
bendruomenei

III tipo hibridas
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p. 138). Kitame skyriuje ieškosime atsakymų į klausimą: Kaip vykdyti e-mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei? 

6.4 Rekomendacijos dėstytojams, kaip vykdyti e-mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei 

 

 Remiantis e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei literatūra, iš ankstesnės 

sėkmingos praktikos galima perimti nemažai patarimų ir rekomendacijų, 

padėsiančių išvengti sunkumų, su kuriais buvo susidurta praeityje vykdytuose e-

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektuose (Waldner et al. 2012, Helms et 

al. 2015, Harris 2017, Stefaniak 2020, NYLC 2020, Meuers 2020, EASLHE 2020). 

Pagal Waldner ir kolegas (2012, p. 139), galima išskirti trejopas rekomendacijas: 

dėl technologijų, komunikacijos ir kurso struktūros. 

 Technologijų atžvilgiu, rekomenduojama, kad visi e-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekto partneriai norėtų ir būtų pakankamai kvalifikuoti naudotis 

įvairiomis technologijų formomis bei turėtų prieigą prie šių technologijų. Prieš 

pradedant e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektą, aukštojo mokslo 

institucijų dėstytojai turėtų įvertinti partnerių bendruomenėje technologinius 

pajėgumus bei studentų technologinį raštingumą. Vienas iš gerosios praktikos 

pavyzdžių – rekomenduojama, kad aukštojo mokslo institucijoje būtų sudaryti 

informacinių technologijų komanda, kuri teiktų paramą ir mokymus. Waldner ir 

kolegos siūlo, kad ši informacinių technologijų komanda būtų laikoma „ketvirtuoju 

partneriu, integruotu e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei aplinkoje” (2012, p. 

140) šalia dėstytojų, studentų ir partnerių bendruomenėje. Naudingos 

technologinės priemonės šiuo požiūriu yra internetinės mokymo(si) platformos, 

sinchroninio ir asinchroninio komunikavimo įrankiai, socialiniai tinklai neformaliai 

komunikacijai, bendradarbiavimo platformos, duomenų bazės rašytinių dokumentų 

archyvavimui, vaizdo įrašai ir kt. „Praktinių e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

gairių atliepiant į COVID-19 situaciją“ autoriai (EASLHE 2020) ir tyrėjai iš 

Nacionalinės jaunimo lyderystės tarybos (angl. the National Youth Leadership 
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Council (NYLC) 2020) aprašo ir siūlo daugiau kaip 20 skaitmeninių įrankių (pvz.,  

EdPuzzle, Padlet, Preceden, Screencastify, Slido ir kt.), galinčių padėti pagerinti 

bendradarbiavimą ir įsitraukimą e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektuose. Waldner ir kolegos (2012) pabrėžia, „kad ir kokios technologijos yra 

naudojamos, instruktoriai turi statyti tiltą tarp sinchroninės ir asinchroninės 

komunikacijos (pvz., archyvuodami vaizdo pristatymus studentams iš kitų laiko 

juostų, kurie negali dalyvauti tiesioginėse transliacijose).” (p. 141), o Stefaniak 

(2020, p. 564) akcentuoja, kad nors dėstytojai ir turi aprūpinti studentus įvairiomis 

priemonėmis, ne mažiau svarbu yra suteikti studentams laisvės naudotis 

priemonėmis, kuriomis jie patys nori, ypač bendraujant mažose grupėse. 

 Komunikacijų atžvilgiu, rekomenduojama kurti aiškius komunikavimo 

kanalus, išsiaiškinti lūkesčius ir sudaryti aiškias sutartis tarp dėstytojų, studentų ir 

partnerių bendruomenėje. Tai svarbu tiek e-mokymo(si), tiek tradicinio mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei atveju. Vadinasi, tarp fakulteto ir partnerių 

bendruomenėje sudarytose rašytinėse sutartyse ir/ar memorandumuose turėtų būti 

aiškiai nurodyta, kiek laiko įsipareigojama skirti susitikimams auditorijose, iš anksto 

numatytiems susitikimams bei kaip numatoma užtikrinti nedelsiamą grįžtamąjį ryšį 

dėl studentų darbų  (Hunter 2007; Malvey et al. 2006, cituojama Waldner et al. 

2012, p. 141). Be to, partneriai bendruomenėje ir studentai turėtų susisiekti vienas 

su kitu kaip galima anksčiau, tai padaryti arba realiu laiku internetu, arba vietoje 

numatytų susitikimų metu, kad taip būtų skatinamas aktyvus komunikavimas, 

įsipareigojimų vykdymas ir atskaitomybė. Norint skatinti studentų sąveiką ir 

įsitraukimą, naudinga, kad studentai e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso 

metu dirbtų grupėmis, o vienas studentas imtųsi grupės lyderio ir kontaktinio 

asmens palaikant ryšius su partneriu bendruomenėje vaidmens. Studentams 

dirbant grupėmis, turėtų būti užtikrinami instruktyvaus grįžtamojo ryšio su 

kolegomis procesai (Waldner et al. 2012, p. 142). Dėl tiesioginio komunikavimo ir 

nedelsiamo atsako trūkumo, dėstytojai e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

kurso metu turėtų aktyviai įsitraukti į komunikavimą nuo pat projekto pradžios iki 

pabaigos. Studentams reikia daugiau internetu užtikrinamo grįžtamojo ryšio 



90 

komponentų, be to, tikėtina, kad komunikuojant internetu, pasitaikys daugiau 

nesusipratimų tarp visų projekto partnerių, ypač asinchroninės komunikacijos 

atžvilgiu. Tad dėstytojai turėtų pasirengti būti gerai matomi internetiniuose 

forumuose, siūlyti internetinius susitikimus realiu laiku ir greit sureaguoti iškilus 

problemoms tarp narių studentų grupėse, atskirų grupių bei studentų ir partnerių 

bendruomenėje  (Waldner et al. 2012, p. 142 ir p. 144). 

 Kurso struktūros atžvilgiu, galima teigti, kad tradicinio mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei kursas ne labai skiriasi nuo e-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso išskyrus tai, kad pastarajame naudojamos technologinės 

priemonės. Tradiciniai kurso struktūros principai, arba esminiai mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei elementai, kurie patekti 2.6 poskyryje, taip pat tinka ir e-

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso atveju. 

Helms et al. (2015) savo 

straipsnyje „Internetinių 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projektų 

vykdymas ir vertinimas“ 

žingsnis po žingsnio 

atskleidžia, kokius pokyčius 

galima atlikti, norint sukurti 

internetinę aplinką mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektams, bei kaip šie 

pokyčiai keičia dėstytojų ir studentų vaidmenį. Autoriai vadovaujasi tokia pokyčių 

seka: pasirengimas, veiksmai ir analizė, refleksija ir vertinimas. Kiekviename etape 

jie pateikia dėstytojams praktinių patarimų, pavyzdžiui, kada ir kaip paskirti 

studentams užduotis ar studentus paremti, kada ir kaip peržiūrėti ir įvertinti 

studentų darbus e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso metu (Helms et al. 

2015, p. 373-375). Stefaniak (2020) siūlo sisteminį požiūrį į e-mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei patirties formavimą. Autorės modelio esmė yra ta, kad ji 

skirsto kurso aplinką į dvi posistemes: kurso posistemę ir e-mokymo(si) tarnaujant 
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bendruomenei posistemę. Jeigu šios posistemės laikomos „dviem atskiromis 

posistemėmis, instruktorius (dėstytojas) gali geriau matyti, ko reikia, norint pagilinti 

studentų supratimą ir perkelti mokymą(si) į realaus pasaulio aplinką” (p. 567). 

Galiausiai, Waldner ir kolegos (2012, p. 144-145) pastebi, kad palyginus su 

tradiciniu mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursu, e-mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursui reikia papildomų pareigų, papildomo laiko ir pastangų tiek iš 

dėstytojų, tiek iš studentų pusės. 

6.5 Išvados  

 

Informacinių technologijų integravimas į mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursą gali suteikti daugiau galimybių, tačiau dėstytojams gali kilti 

daugiau iššūkių dėl naudojamų technologijų, komunikavimo ir kurso struktūros. Bet 

kuriuo atveju, technologijos niekada neturėtų būti viršesnės už pedagogiką. 

„Praktinių e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei gairių atliepiant į COVID-19 

situaciją“ autoriai pabrėžia, kad „pedagogika yra pagrindinis dalykas, todėl 

technologinės tarpininkavimo priemonės turi būti pritaikytos pedagoginiams 

tikslams ir interesams. Svarbus ne ryšys tarp technologijų, bet ryšys tarp žmonių” 

(EALSHE 2020, p. 35). Kol tęsis pandemija ir išliks fizinio atstumo laikymosi 

poreikis, visi dėstytojai, kurie privalo naudotis ar naudojasi internetinėmis 

komunikavimo priemonėmis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso metu, 

privalo ypač atkreipti dėmesį į šią mintį. 
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7 MOKYMO(SI) TARNAUJANT 
BENDRUOMENEI KULTŪROS ĮTVIRTINIMAS 
UNIVERSITETE IR ORGANIZACINIO 
PALAIKYMO UŽTIKRINIMAS  

 

7.1. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei integravimas į 

fakultetą  
 

Sėkmingas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kultūros įtvirtinimas 

universitete gali padidinti studentų mokymosi rezultatus, jų asmeninius ir 

tarpasmeninius pasiekimus, pagilinti mokymosi medžiagos supratimą ir pritaikymą, 

didinti įsitraukimą, 

smalsumą, reflektyvią 

praktiką, pasaulėžiūros 

transformaciją, pilietiškumą 

ir socialinę atsakomybę. 

Svarbiausias mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kultūros įtvirtinimo 

aspektas yra prasmingos studentų patirties tam tikrame specifiniame kontekste 

kūrimas. Šiame skyriuje daugiausiai dėmesio skiriama instituciniams veiksniams 

(instituciniu, fakulteto ir dėstytojų lygiu), kurie daro įtaką mokymo ir mokymosi 

kultūrai aukštojo mokslo srityje ir, galiausiai, skatina mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei taikymą. 

Remiantis Resch (2018), mokymas(is) tarnaujant bendruomenei turi didžiulį 

potencialą ugdant socialiai atsakingų lyderių kartą. Mokydamiesi studentai jaučia, 

kad jie daro įtaką bendruomenių narių gerovei, kad jie yra bendradarbiavimu grįsto 

mokymosi dalimi ir aktyviai įsitraukia į aktualius socialiai atsakingus projektus 

(Resch 2018). Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra inovatyvus ugdymo 

formatas, kurio taikymas prisideda prie švietimo apie socialinę atsakomybę. Šio 
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metodo institucionalizavimas užtikrina organizacinius išteklius, reikalingus 

įtvirtinant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodo taikymą aukštojo mokslo 

įstaigose (Meijs ir kt., 2019). Šie ištekliai gali apimti „mokymosi tarnaujant 

bendruomenei padalinio, ugdymo programų kūrimą, finansavimą, erdvių suteikimą, 

personalą, mokymo ir jo pripažinimo (sertifikavimo, kreditų suteikimo) sistemų 

plėtojimą“, o jų panaudojimas gali būti atspindėtas „performuluotoje organizacijos 

misijos formuluotėje (Meijs ir kt., 2019, p. 222). Gairės, skirtos mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei institucionalizavimui aukštosiose mokyklose, gali būti 

skirtingos. Bringle ir Hatcher (1996) parengtas „Išsamusis mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiksmų planas“ (angl. Comprehensive Action Plan for Service 

Learning (CAPSL)) yra labiausiai žinomas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

plėtros universitetuose modelis. Jis pagrįstas „Campus Compact“ projekto 

rezultatais ir pateikia refleksijos heuristiką, skirtą parengti skirtingų lygmenų 

(institucija, dėstytojai, studentai, bendruomenės) mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei strategijas  (žr. 6 lentelę). 

Šiame modelyje mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimas 

instituciniu lygmeniu yra vertinamas kaip veiklų ciklas, apimantis suvokimą, 

prototipo kūrimą, palaikymą, išplėtimą ir vertinimą (Bringle ir Hatcher, 1996). 

Atsižvelgiant į tai, kad pokyčių įgyvendinimas dažniausiai yra sudėtingas procesas, 

todėl ciklo veiklos ne visada yra vykdomos nuosekliai, o grįžtama atgal, tobulinama, 

vėl judama pirmyn, taip suformuojant tam tikrus smulkesnius ciklus. Vis dėlto 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimo sėkmę garantuoja orientacija į 

planuojamų veiklų pritaikymą prie unikalių kiekvieno universiteto, kaip institucijos, 

bruožų. Atsižvelgimas į specifinę institucijos situaciją ir bruožus, strategijas ir 

įvardytus veiklų pavyzdžius gali būti daugiau ar mažiau naudingas mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei įgyvendinimui instituciniu lygiu. Pavyzdžiui, žvelgiant iš  

vokiškosios sistemos perspektyvos, atrodo sudėtinga įgyvendinti ir reguliuoti 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei taikant vadinamąjį „iš viršaus į apačią“ 

metodą (Gerholz, 2020). Tikslingiau derinti metodus „iš viršaus į apačią“ ir „iš 

apačios į viršų“. Be to, McIlrath ir kt. (2019) pastebėjo skirtumus skirtingose 
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valstybėse apibrėžiant mokymą(si) tarnaujant bendruomenei, taip pat 

interpretuojant pedagogikos esmę nacionaliniu ir instituciniu lygiu. Be to, 

atkreiptinas dėmesys į tvirtesnį skirtingų suinteresuotųjų grupių bendradarbiavimą, 

užuot laikius jas tarpusavyje nepriklausomomis (Meijs irk t., 2019). 

 

 

 

 

   

Užduotis 

 

Planuodami mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursą, atsakykite į 

šiuos klausimus: 

 

➢ Kokie yra pagrindiniai mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

įtraukimo į kursą principai jūsų fakultete? Kokia jūsų patirtis kurso 

adaptavimo ar keitimo srityje?  

➢ Kokie yra grįžtamojo ryšio teikimo nuostatai jūsų universitete ar 

fakultete? Ar studentai nuolat gauna grįžtamąjį ryšį? Jei taip, kaip 

ir kodėl? Kokius refleksijos metodus taikote savo kursuose? Kaip 

jie gali skatinti studentų akademinį, su kursu susijusio turinio ir 

asmeninį mokymąsi? 

➢ Kaip planuojate skatinti ir nukreipti studentų refleksijos procesus? 

➢ Kaip ir kokia forma (raštu, žodžiu ar kt.) studentai gauna jūsų kaip 

dėstytojo grįžtamąjį ryšį? 

 



Išsamusis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiksmų planas (CAPSL; Bringle ir Hatch, 1996) – veiklų pavyzdžiai 

 Institucija Fakultetas Studentai Bendruomenė 

Planavimas • Sudarykite institucinio lygio 

Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei planavimo 

darbo grupę, susidedančią 

iš svarbiausių asmenų; 

• sudarykite aukštosios 

mokyklos mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

veiklų planą; 

• išanalizuokite institucinius 

išteklius ir organizacinę 

kultūrą. 

• Nustatykite fakulteto 

interesus ir kursus, kuriuose 

taikomas mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei; 

• paskirkite fakulteto atstovus 

į Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei planavimo 

darbo grupę. 

• Nustatykite studentų 

įsitraukimo į mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

veiklas; 

• ištirkite studentų nuomonę 

apie mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei; 

• suraskite studentų atstovus, 

kurie prisidėtų prie 

Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei planavimo 

darbo grupės ir įsitrauktų į 

patariamąjį komitetą.  

• Išsiaiškinkite, kokios 

bendruomenės yra 

universiteto partneriai; 

• suraskite bendruomenių 

atstovus, kurie prisidėtų prie 

Mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei planavimo 

darbo grupės ir įsitrauktų į 

patariamąjį komitetą. 

Suvokimas • Informuokite atsakingas 

administracijos ir fakulteto 

grupes apie mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei; 

• prisijunkite prie 

(nacionalinių) mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

tinkle; 

• dalyvaukite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

konferencijose. 

• Pasidalinkite informacija 

apie mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei 

(naujienlaiškyje, 

straipsniuose, brošiūrose ir 

pan.); 

• identifikuokite fakulteto 

ryšius su kitais akademiniais 

padaliniais. 

• Pasidalinkite informacija 

apie mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei (studentų 

seminarų metu, 

straipsniuose, stenduose, 

brošiūrose ir pan.); 

• informuokite studentų 

konsultantus apie 

mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei; 

• suplanuokite pristatymą 

studentų organizacijose. 

• Pasidalinkite informacija 

apie mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei 

(naujienlaiškiuose, 

brošiūrose ir pan.); 

• inicijuokite susitikimus ir 

apsilankymus vietoje su 

partnerių darbuotojais; 

• suorganizuokite mokymus 

partnerių darbuotojams, 

kuriuose aptartumėte 

savanorystės ir mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

skirtumus.   
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Prototipo 

kūrimas 

• Identifikuokite ir peržiūrėkite 

pavyzdines aukštojo mokslo 

studijų programas, studijų 

kursus.  

• Identifikuokite ar sudarykite 

vieną ar daugiau studijų 

kursų prototipą(-us). 

• Atrinkite studentus     

kurso(-ų) prototipui(-ams).  

• Bendradarbiaukite su 

partnerių darbuotojais 

tobulindami kurso(-ų) 

prototipą(-us).  

Ištekliai • Užtikrinkite, kad turėtumėte 

reikiamus išteklius 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei vykdyti 

(biudžetas, darbuotojai, 

darbo erdvė ir pan.); 

• paruoškite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

derinimo su kitomis studijų 

programomis ar studijų 

kursais procedūras (pvz., 

studentų paramos 

paslaugos, dėstytojų 

kvalifikacijos kėlimas); 

• dalyvaukite konkursuose 

išoriniam finansavimui gauti. 

• Atrinkite suinteresuotus 

darbuotojus ir mentorius; 

• suskirstykite mokymo 

programą į disciplinas; 

• peržiūrėkite bibliotekos 

išteklius 

mokymo(si)tarnaujant 

bendruomenei tematika; 

• rezervuokite fakulteto lėšas 

plėtrai (ištekliai, reikalingi 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui); 

• įsteikite fakulteto lygio 

apdovanojimą, kuriuo 

pripažįstami mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

taikymo rezultatai. 

• Įsteikite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

stipendijas; 

• viešinkite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kursus viešuose 

tvarkaraščiuose, 

pasitelkdami konsultantus; 

• rezervuokite lėšas 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursų 

asistentams ir 

koordinatoriams. 

• Sudarykite partnerių, 

susidomėjusių mokymu(si) 

tarnaujant bendruomenei, 

sąrašą; 

• įvertinkite bendruomenių 

poreikius; 

• identifikuojant galimus 

bendruomenių poreikius, 

taikykite specialias 

metodikas; 

• rezervuokite lėšas 

vietiniams studentų 

koordinatoriams; 

• parenkite bendruomenių 

atstovams skirtą vadovą, 

kuriame nurodyti 

universiteto nuostatai ir 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursų 

taisyklės. 

Išplėtimas • Suorganizuokite diskusiją 

apie mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei platesnei 

administratorių auditorijai ir 

darbuotojams; 

• Pasiūlykite darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarus; 

• organizuokite individualias 

konsultacijas; 

• Parenkite platų mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kursų paketą; 

• pritraukdami naujus 

studentus, pasitelkite 

• Organizuokite 

bendruomenėms skirtus 

seminarus ir diskusijas apie 

mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei; 
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• bendradarbiaukite su kitais 

rengdami programą ir 

paraiškas finansavimui 

gauti; 

• organizuokite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

forumus. 

• diskutuokite apie 

mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei su kitais 

padaliniais; 

• pasiūlykite skatinamąsias 

dotacijas, skiriamas už 

studijų kurso adaptavimą 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei taikymui. 

vyresniuosius mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kursuose dalyvavusius 

studentus; 

• įsteikite kurso asistento ir 

vietinio koordinatoriaus 

pozicijas; 

• pasitelkite kreditų sistemą, 

kuri galėtų būti alternatyva 

studentams, kurie nori 

išklausyti ir įgyvendinti 

atskiras mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kurso dalis;  

• įtraukite studentus į 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kurso kūrimą 

ir su tuo susijusias veiklas 

(pvz., seminarų, 

konferencijų organizavimą). 

• įtraukite bendruomenes 

atstovaujančių organizacijų 

darbuotojus į kursų kūrimą ir 

universiteto lygmens 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklas; 

• rengdami programą, 

paraiškas finansavimui gauti 

ir organizuodami 

konferencijas, 

bendradarbiaukite su 

bendruomenes 

atstovaujančiomis 

organizacijomis. 

Pripažinimas • Viešinkite universiteto 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklas kitose 

institucijose; 

• publikuokite tyrimą, susijusį 

su mokymu(si) tarnaujant 

bendruomenei; 

• dalyvaukite konferencijose ir 

seminaruose; 

• Viešinkite fakulteto 

pasiekimus; 

• įtraukite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

veiklas į metinės fakulteto 

ataskaitos struktūrą; 

• įtraukite darbuotojus į 

profesines veiklas (pvz., 

• Viešinkite informaciją apie 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei stipendijas 

gavusius studentus; 

• Parašykite rekomendacijas 

studentams, įsitraukusiems į 

mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei; 

• Remkite rezultatų 

pripažinimo renginius, 

skirtus bendruomenes 

atstovaujančioms 

organizacijoms ir jų 

darbuotojams; 

• viešinkite partnerystę su 

bendruomenėmis vietinėje 

žiniasklaidoje. 
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• viešinkite mokymo(si 

tarnaujant bendruomenei 

veiklas vietinėje 

žiniasklaidoje. 

publikavimą, seminarus, 

konferencijas, forumus); 

• viešinkite informaciją apie 

fakulteto mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

apdovanojimą gavusius 

kolegas. 

• nominuokite studentus 

vietiniams, regioniniams ar 

nacionaliniams 

apdovanojimams; 

• Parenkite kurso veiklų 

santrauką 

Stebėsena • Rinkite institucinius 

duomenis. 

• Rinkite duomenis apie 

fakulteto darbuotojų 

įsitraukimą (fakulteto 

darbuotojų, kurie siūlo 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursus, 

skaičius). 

• Rinkite duomenis apie 

studentų įsitraukimą.  

• Stebėkite studentų mokymą 

ir vadovavimą jiems 

bendruomenes 

atstovaujančiose 

organizacijose; 

• stebėkite studentų ir 

darbuotojų dalyvavimo 

įrašus bendruomenes 

atstovaujančiose 

organizacijose. 

Vertinimas • Parenkite metinę 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei ataskaitą; 

• Įtraukite mokymą(si) 

bendruomenei į institucinio 

vertinimo sistemą. 

• Pateikite darbuotojams 

vertinimo metodų sąrašą ir 

jo formas (pvz., kolegų 

vertinimas, darbų aplankas); 

• įvertinkite kurso rezultatus 

(studentų pasitenkinimas, 

mokymosi pasiekimai). 

• Įvertinkite mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kursus (pvz., studentų 

pasitenkinimas, mokymosi 

pasiekimai, išlaikymas). 

• Įvertinkite, kiek mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

veiklos atitiko bendruomenių 

ir jas atstovaujančių 

organizacijų poreikius. 

Tyrimas • Įgyvendinkite tyrimą apie 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei institucijoje ir 

tarp institucijų. 

• Skatinkite fakulteto 

darbuotojus vykdyti 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tematikos 

tyrimus; 

• Įgyvendinkite studentų 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei patirties 

tyrimą; 

• Bendradarbiaukite su 

bendruomenes 

atstovaujančiomis 

organizacijomis 
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• įgyvendinkite darbuotojų 

įsitraukimo į mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei 

tyrimą.  

• skatinkite studentų 

dalyvavimą tyrimuose. 

įgyvendinant tyrimų 

projektus. 

Instituciona-

lizavimas 

• Tarnystė atsispindi 

universiteto misijos 

formuluotėje, o mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei 

yra prioritetas; 

• mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra 

identifikuojama bendrojo 

švietimo savybė; 

• mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursai yra 

pateikiami kursų 

aprašymuose, 

tvarkaraščiuose; 

• universitetas remia 

regionines ar nacionalines 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei 

konferencijas; 

• griežti biudžeto 

įsipareigojimai siekiant 

išlaikyti mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

programas. 

• Mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei tampa 

nuolatine kursų aprašų ir 

struktūros dalimi; 

• mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra integrali 

darbuotojų profesinio 

tobulėjimo dalis. 

• Aukštas mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei 

kursų pasirinkimo rodiklis. 

• mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei yra studentų 

kultūros dalis. 

• Fakulteto darbuotojai yra 

formaliai įtraukti į 

bendruomenes 

atstovaujančių organizacijų 

veiklą (pvz., teikia 

konsultacijas);  

• bendruomenes 

atstovaujančių organizacijų 

darbuotojai yra formaliai 

įtraukti į universiteto veiklas 

(pvz., komandos mokymai, 

komitetų veiklos); 

• bendruomenes 

atstovaujančios 

organizacijos skiria 

papildomus išteklius 

savanoriams studentams 

apmokyti ir skatinti. 

6 LENTELĖ. IŠSAMUSIS MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI VEIKSMŲ PLANAS (PAGAL CAPSL, BRINGLE IR HATCH, 1996)



Sigmon ir Keyne (2010) teigia, kad mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei sujungia tam tikros srities švietimą ir bendruomenei skirtas 

paslaugas ir todėl laikomas inovatyvia patirtinio ugdymo forma. Be to, 

Jones, Warner ir Kiser (2010) teigia, kad mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei ir ugdymas tvarumo srityje turi bendrą pagrindą ir gali būti 

sėkmingai taikomi kartu aukštajame moksle. 

Halberstadt, Schank, Euler ir Harms (2019) identifikuoja su 

mokymo(si) aplinka, formatu ir dėstytojų gebėjimais susijusius veiksnius, 

kurie yra ypač svarbūs sėkmingai įgyvendinant mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei siekiant socialinės atsakomybės ir tvarumo ugdymo tikslų 

(žr. 11 pav.). 

 

11 PAV. VEIKSNIAI, LEMIANTYS SĖKMINGĄ MOKYMO(SI) TARNAUJANT 

BENDRUOMENEI ĮGYVENDINIMĄ, SIEKIANT SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TVARIŲ 

UGDYMO TIKSLŲ (HALBERSTADT, SCHANK, EULER IR HARMS, 2019) 

 

Makro lygiu palankių mokymo(si) sąlygų užtikrinta mokymo(si) 

aplinka yra labai svarbus sėkmės veiksnys įgyvendinant mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei. Šios sąlygos apima įvairias universiteto 

teikiamas paramos formas (finansinė parama, mokymai, dėstytojų 

instruktavimas, komandos mokymai ir kt.) ir šios sudėtingos mokymo(si) 

formos priėmimą, pripažinimą ir atlygį už įsitraukimą (Halberstadt, Schank, 

Euler ir Harms, 2019). 

Dėstytojo 
gebėjimai

Mokymo(si) 
formatas

Mokymo(si) 
aplinka
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7.2 Institucinės paramos mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei įgyvendinimui pavyzdžiai  

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimo sėkmę lemia ne 

tik dėstytojai ir jų pastangos, bet ir specifinės institucinės struktūros, kurios 

gali 1) nepalaikyti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei arba 2) palaikyti 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei. Institucinės paramos elementais gali 

būti įvairių platformų ir interneto puslapių, kuriuose bendruomenės 

partneriai gali ieškoti studentų (ar atvirkščiai) plėtotė. Institucinė pagalba 

taip pat labai svarbi sprendžiant sutarčių sudarymo klausimus, kai, 

pavyzdžiui, fakultetas teikia dokumentų šablonus ar teisines konsultacijas 

dėl universiteto ir bendruomenės partnerių darbo susitarimų. Taip pat 

naudingais gali būti nuolatiniai mokymai studentams ir praktinė pagalba 

(pavyzdžiui, nedidelės pinigų sumos už tam tikras paslaugas ar viešojo 

transporto bilietai) gali būti naudingos norint sėkmingai įgyvendinti 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei (Resch ir Dima, 2021). 

Institucinės paramos pavyzdys Nr. 1:  

Kauno technologijos universitetas (Lietuva) prieš keletą metų inicijavo 

„skaitmeninių ženklelių“ taikymą. Tai skaitmeniniai mikrosertifikatai, skirti 

studentų neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimams (patirčiai ir 

kompetencijoms) pripažinti. 

Institucinės paramos pavyzdys Nr. 2:  

Projektas „ENGAGE STUDENT“ siekia inicijuoti „internetinę platformą“, 

kur bendruomenių partneriai iš penkių valstybių galėtų rasti partnerius iš 

universitetų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektams įgyvendinti. 

Bendruomenių partneriai gali pateikti savo esamus poreikius, o 

universitetai gali pateikti sprendimo pasiūlymus. 
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Institucinės paramos pavyzdys Nr. 3:  

Institucinę paramą teikia Vanderbilto universiteto (JAV) mokymo 

centras (CFT). Tai universitete skatina taikyti tokį mokymą, kuris 

nulemia prasmingą studentų mokymąsi. CFT siūlo įvairią paramą 

plėtojant ugdymo praktikas ir įvairiomis mokymo temomis rengia 

metodines priemones, kuriose pateikiami gerosios praktikos 

pavyzdžiai, nuorodos į vertingus interneto šaltinius ir informacija apie 

vietinius Vanderbilto universiteto išteklius (Vanderbilt University, 

2020). 

Institucinės paramos pavyzdys Nr. 4:  

UNIAKTIV yra pilietinio mokymosi ir socialinės atsakomybės centras 

Duisburgo-Eseno universitete (Vokietija). Jis yra tik mokymui(si) 

tarnaujant bendruomenei skirtas centralizuotas universiteto 

padalinys, kurio pagrindinis veiklos tikslas yra sudaryti 

bendradarbiavimo su bendruomenės partneriais sąlygas. Centras 

remia dėstytojų pastangas rengti mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei kursus pagal universiteto politiką (Alternschmidt ir 

Miller, 2020). Jis koordinuoja universiteto ir bendruomenės 

partnerystę ir remia mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kursus 

nuo pat jų pradžios iki užbaigimo. Centras suteikia informacijos apie 

prasmingus kursus, tarpininkauja tarp projektų partnerių, siūlo 

planavimo, refleksijos ir instruktavimo priemones dėstytojams, 

prisideda prie vertinimo proceso įgyvendinimo ir suteikia sertifikatus. 

Be to, centras taip pat yra atsakingas už viešąją mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projektų komunikaciją. Galima sakyti, kad 

tai visapusiškiausios institucinės paramos pavyzdys Vokietijos 

universitetuose. 
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Institucinės paramos pavyzdys Nr. 5:  

„Volunteering @ Wu“ yra papildomo ugdymo programa studentams, 

kurią koordinuoja speciali Vienos ekonomikos ir verslo universiteto 

(Austrija) komanda („Mackerle-Bixa & Rameder 2020“). Studentai 

dalyvauja skirtingose „bičiulių“ programose ir padeda nepalankioje 

padėtyje esantiems vaikams mokytis ir ruoštis mokyklai, taip pat 

siekiant tam tikrų muzikos ir sporto pasiekimų. Studentai šias veiklas 

gali įtraukti kaip studijų modulį į savo studijų planus. Papildomo 

ugdymo programa yra integruota į prorektorato veiklas, o 

koordinavimo komanda bendradarbiauja su NVO, kad suteiktų 

studentams tinkamą pasirengimą, paramą, patarimus ir refleksijų 

galimybes. 

Institucinės paramos pavyzdys Nr. 6:  

Projektas „TREČIOSIOS MISIJOS projektas Vienos universitete“ 

(Austrija) prisideda prie universiteto vykdomų Trečiosios misijos veiklų 

matomumo, kuria tinklus ir palaiko jų kokybės užtikrinimą. Šiuo 

projektu siekiama išplėtoti specifinio Trečiosios misijos ir mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei turinio profilį didžiausiame Austrijos 

universitete ir sukurti tvaraus įgyvendinimo strategiją. Šiuo tikslu 

universiteto rektoratas finansuoja vieno darbuotojo išlaikymą. Jis 

renka informaciją apie mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklas 

visuose fakultetuose, internete skelbia pasidalijimo gerąja praktika 

seminarus ir reguliariuose suinteresuotųjų grupių susitikimuose 

sujungia įsitraukusius skirtingų disciplinų dėstytojus. Be to, yra 

skatinami moksliniai mokymo(si) tarnaujant bendruomenei tyrimai, 

kurie prisideda prie didesnio mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

pripažinimo ir matomumo instituciniu lygmeniu (Graf ir kt., 2020). 
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Atkreipkite dėmesį:  
 
Institucinė mokymo(si) tarnaujant bendruomenei integravimo į studijų 

modulius parama gali būti įvairių formų. Johnsonas (n. d.) Išskiria šias 

fakulteto lygmeniu galimas taikyti institucinės paramos veiklas, kuriomis 

siekiama skatinti mokymą(si) tarnaujant bendruomenei: 

 

• Bendruomenės įsitraukimo centras, kuris padeda dėstytojams rasti 

tinkamus partnerius ir praktikos vietas studentams.  

• Fakulteto mokymo(si) tarnaujant bendruomenei katalogas, kuriame 

pateikiama informacija apie visas mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei iniciatyvas fakultete. Tai leidžia rasti patyrusių 

kolegų dėstytojų, kurie galėtų padėti ir pasidalinti savo patirtimi. 

• Biblioteka, suteikianti visus reikalingus išteklius – mokymo 

medžiagą, kursų programas, vertingas interneto svetainių nuorodas 

ir kt.  

• Seminarai ir praktiniai užsiėmimai, kurie organizuojami siekiant 

pasidalinti žiniomis ir patirtimi taikant mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei – gerosios patirties pavyzdžiai, iššūkiai ir kt.  

• Studentų gidas, pateikiantis reikiamą informaciją studentams, 

įsitraukiantiems į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei. Jame 

pateikiama bendra informacija apie mokymo(si) metodą, studentų 

savanorystės teisių ir atsakomybių santrauka, standartinės 

sutarties forma, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, vertinimo 

formos, pasitenkinimo klausimynai ir kita svarbi informacija. 
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Iš projekto ENGAGE STUDENTS interviu: 

  

• Mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei 

integravimas į 

strategiją 

„Tai integruota į kai kurių mokyklų strategijas“ (Airija, interviu 

Nr. 1) 

• Specializuoto 

padalinio 

įsteigimas 

„Aukštojo mokslo mokyklos „Švietimas susitikimui ir 

solidarumui “(Educating for the Meeting and Solidarity – EIS) 

įsteigimas. Jos tikslas – skatinti mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei mokslinius tyrimus, mokymus, 

dokumentavimą.“ (Italija, interviu Nr. 40) 

• Universiteto 

lygmeniu 

sukurtas studijų 

modulis, susijęs 

su mokymu(si) 

tarnaujant 

bendruomenei  

„Yra daug pavyzdžių, tačiau vienas geriausiai atspindinčių 

mokymą(si) tarnaujant bendruomenei yra neseniai sukurtas 

bendradarbiavimu grįstas studijų modulis „Tvarus vystymasis“, 

kuriame dalyvauja mūsų universiteto skirtingų sričių dėstytojai 

ir kuris yra dėstomas visų fakultetų studentams. Šis modulis 

yra įtrauktas į strateginius universiteto dokumentus ir 

palaikomas universiteto administracijos, o tai leidžia toliau 

plėtoti šį modulį“. (Lietuva, interviu Nr. 9) 

• Finansavimas  „Vidinis kvietimas Trečiosios misijos iniciatyvoms finansuoti.“ 

(Italija, interviu Nr. 39) 

• Mokymai 

dėstytojams 

„Akademiniams darbuotojams skirti mokymus: mes dirbame 

su SFI [Airijos mokslo fondas: Science Foundation Ireland], 

IRC [Airijos mokslo taryba: Irish Research Council], taip pat 

vidiniai universiteto seminarai.“ (Airija, interviu Nr. 1) 

• Dėstytojų 

mentorystės 

sistema 

„Taip pat turime daugybę savanorių profesionalų ir visų sričių 

akademinių darbuotojų, kurie yra studijų modulio mentoriais, 

nes visus metus nėra formalių užsiėmimų, taip pat nemažai 

žmonių, kurie yra programos įgyvendinimo pagalbininkai.“ 

(Airija, interviu Nr. 3) 

• Studijų kreditų 

suteikimas 

„Kai kurių disciplinų (pvz., informatikos, marketingo) studentai 

gali savanoriauti ir už tai gauti papildomų kreditų.“ (Airija,  

interviu Nr. 5) 

• Parama studentų 

organizacijoms 

„UPB (Bukarešto politechnikos universitetas: Polytechnic 

University Bucharest) yra daug studentų nevyriausybinių 

organizacijų, vienijančių panašius interesus ir motyvus 

turinčius studentus. Jie savanoriškai dalyvauja skirtingose 

veiklose, remdamiesi savo iniciatyva ir tiesiog noru įsitraukti į 

veiklą.“ (Rumunija, interviu Nr. 28 ) 
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2 DALIS: MOKYMO(SI) TARNAUJANT 

BENDRUOMENEI PLANAVIMO ĮRANKIAI 
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8 MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI 

PROCESO TAIKYMAS MANO DĖSTOMAME 

STUDIJŲ KURSE  

Isabel Menezes, Teresa Dias, Cidália Duarte, Deyse Benício, Sofia 

Pais 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra „refleksijos, santykių 

pedagogika“ (Heffernan, 2011; p. 2), derinanti intervenciją į bendruomenes 

su studentų mokymosi galimybėmis skirtingose srityse. Šiame skyriuje 

aptariami žingsniai, kuriais vadovaujamasi kuriant ir valdant mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei procesą. 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei taikymas atspindi aukštojo 

mokslo atsakomybę ugdant socialiai įsipareigojusius ir atsakingus piliečius, 

kurie, analizuodami bendruomenių poreikius, planuodami intervencijos 

projektus ir siekdami bendradarbiavimu su kitais dalyvaujančiais grįsto 

tobulėjimo, geba pritaikyti savo žinias ir kompetencijas (Pires, 2008). Tai 

minima keliuose ENGAGE STUDENTS projekto komandos vykdytų 

aukštųjų mokyklų dėstytojų interviu, kurių metu apžvelgtos dėstytojų 

praktikos taikant mokymą(si) tarnaujant bendruomenei. Kaip ir 

ankstesniuose skyriuose, skaitytojai kviečiami laikytis dinamiško požiūrio į 

šį vadovą, garsiai skaityti ir mąstyti, žiūrėti ir komentuoti vaizdo įrašus ar 

atlikti siūlomas veiklas. Pagrindinis tikslas yra plėtoti refleksyvų nusiteikimą 

ir praktinę orientaciją, nes tai bus naudinga, kai bus įgyvendinamas 

mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįstas kursas ar jo dalis. 
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8.1 Pagrindiniai mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

proceso elementai  

Kadangi joks patirtinio ugdymo metodas nėra statiškas (Furco, 

1996), mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimas apima lankstų, 

dinamišką ir ciklišką darbą su bendruomenių partneriais. Tai reiškia, kad 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įgyvendinimo procesas yra esminis 

įgyvendinant su šiuo metodu susijusius projektus. Taigi šie į procesą 

orientuoti principai yra pagrindinė mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

pedagogikos dalis: 

 

 

Veikla 

 

Nurodykite tris pagrindines priežastis, kodėl mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei yra prasmingas aukštojo mokslo 

srityje. Jas užrašykite. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir palyginkite 

įžvalgas. 

 

  

https://youtube/A-smzMcyomY 

https://www.youtube.com/watch?v=br-IMBHmhcI 

(ispaniškai) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=br-IMBHmhcI


109 

 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektai skatina aktyvią ir 

bendradarbiavimu grįstą praktiką, kuri papildo ir pagilina konkretaus studijų 

modulio programą tam tikru realiose sąlygose vykdomu darbu / veikla. Šis 

procesas skatina aukštą studentų įsitraukimą į bendruomenes, jų pačių 

ugdymo procesą ir bendradarbiavimą su dėstytojais (Rigo ir kt., 2018). 

Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei tarsi sujungia „teoriją su 

praktika, auditorijas su bendruomenėmis, kognityvinius aspektus su 

emociniais“ (Butin, 2005, p. vii) ir turi potencialą būti „įtraukiančiu“ ir 

„paveikiu“ (p. viii) tiek bendruomenių, tiek studentų ir dėstytojų atvejais. 

Heffernan (2001, p. 2) pagrindžia, kad „mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei kaip epistemologija ir kaip pedagogika „decentruoja“ 

auditoriją ir sąmoningai fokusuoja mokymo(si) procesą į bendruomenę“. 

Nenuostabu, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei gali skatinti 

pilietinį įsitraukimą ir socialinius pokyčius. Mokymosi tarnaujant 

bendruomenei įgyvendinimas apima penkis etapus: pradžios etapą, 

bendruomenės poreikių etapą, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

etapą, orientavimo etapą ir refleksijos etapą (žr. 12 pav.). 

• Aktyvus studentų įsitraukimas;  

• Specifinių bendruomenių, organizacijų ar grupių problemų, 

poreikių ir išteklių identifikavimas;  

• Ugdomų kompetencijų / gebėjimų išsiaiškinimas;  

• Nuolatinis naudojamų išteklių peržiūrėjimas;  

• Sisteminga vykdomų veiklų ir darbų refleksija;  

• Institucinis laikas ir parama veikloms / projektams 

įgyvendinti.  
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12 PAV. MOKYMO(SI) TARNAUJANT BENDRUOMENEI ETAPAI 

Šių etapų įgyvendinimas yra nuoseklus, jie seka vienas po kito 

chronologine seka, o visas procesas baigiamas galutine viso proceso 

refleksija. Tolesniuose skyriuose išsamiai aptariamas kiekvienas etapas. 

Požiūris į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei kaip į procesą taip pat 

reiškia, kad jis viršija vieno studijų kurso ar net semestro ribas. Universiteto 

ir bendruomenės partnerio bendradarbiavimas turėtų būti tvirtas ir 

reguliariai atnaujinamas. Ilgesnis bendradarbiavimas dažnai lemia daugiau 

nei vieno kurso įtraukimą ir yra naudingas daugiau nei vienai studijų sričiai 

(tarpdiscipliniškumas). Tai sustiprina idėją, kad yra tokių veiklų formų, 

kuriomis dalijamasi su įstaigų, kuriose vyksta šios veiklos, žmonėmis. Tai 

taip pat sudaro sąlygas naujiems studijų kursų poveikio vertinimo būdams 

formuotis ir jų tobulinimui skatinti bei įgalinimui didinti. Šia prasme 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei proceso etapai vėl pradedami nuo 

pradžios etapo, o įvykdžius visus etapus, baigiama paskutiniu refleksijos 

etapu. Nepaisant to, kad ilgesnis universiteto ir bendruomenės partnerių 

bendradarbiavimas turi daug naudos visoms suinteresuotosioms grupėms, 

dažnai šių idėjų gali būti neįmanoma realizuoti praktiškai dėl egzistuojančių 

organizacinių ir (arba) techninių barjerų konkrečiame universitete. Tokiu 

atveju studentams ir bendruomenės partneriams turėtų būti aiškiai 

suformuluojami lūkesčiai dėl galutinių mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekto rezultatų. Jei manoma, kad tolesnis 

bendradarbiavimas yra prasmingas, dėstytojai gali nurodyti kitas esamas 

iniciatyvas, kurios galėtų padėti bendruomenės partneriams įgyvendinti 

savo tikslus. 

Pradžios 
etapas

Bendruome-
nės poreikių 

etapas

Mokymo(si) 
tarnaujant 

bendruome-
nei etapas

Orientavimo 
etapas

Refleksijos 
etapas
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8.2 Pradžios etapas 

Mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįsto studijų kurso kūrimas 

apima sprendimus dėl studentų įtraukimo į realių problemų egzistuojančioje 

bendruomenėje / organizacijoje / grupėje tyrinėjimą, strategijų, kurias jie 

galėtų naudoti problemoms išspręsti ar sumažinti, numatymą ir realių 

veiksmų planavimą. Svarbiausia, kad studentai būtų atviri 

bendradarbiavimui su bendruomenėmis, kurios pripažintų ne tik „poreikius“, 

bet ir leistų naudoti bet kurioje bendruomenėje / organizacijoje / grupėje 

egzistuojančius „išteklius“. Be šio abipusio atvirumo žinioms ir 

kompetencijoms, taip pat svarbu, kad studentai nuolat reflektuotų savo 

patirtį ir kad dėstytojai noriai teikti paramą viso proceso metu. 

Veikla 

Pažiūrėkite ir išanalizuokite šiuos vaizdo įrašus, kuriuose 

pateikiamas mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektavimo ir įgyvendinimo procesas. Jei galite, 

pasidalykite savo mintimis su kolegomis ir apmąstykite, 

kaip jūsų dėstymo patirtis su tuo susijusi. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE  
https://servelearnconnect.uky.edu/what-service-learning-
and-civic-engagement-0 
         

https://www.univcan.ca/media-room/videos/community-engagement/
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE
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Veikla kartu su studentais 

• Apmąstykite, kaip suprantate pateiktos citatos esmę.  

„Žmogaus veikla vykdoma ne socialiniame vakuume, bet, atvirkščiai, 

socialiniame, istoriniame ir kultūriniame prasmių ir santykių 

kontekste. Kaip tam tikra žinutė yra prasminga tik atsižvelgiant į 

bendrą kontekstą, kuriame ji siunčiama, taip ir žmonių santykiai yra 

įtvirtinti laiko, erdvės, kultūros ir vietinių nerašytų elgsenos taisyklių 

kontekste“ (Rosnow ir Gerogoudi, 1986, p. 4). 

• Ar manote, kad tai, kaip studentai suvokia „problemas“ nagrinėjamose 

bendruomenėse, gali būti geras atspirties taškas pradedant dirbti su savo 

studentais? Ar turi reikšmės, jei studentai, savarankiškai ieškodami 

problemų (pvz., šiukšlių, benamystės, žaliųjų zonų trūkumo ir pan.) 

priežasčių, atsižvelgia į vienos bendruomenės situaciją, o gal tikslinga 

nagrinėti platesnį socialinį, istorinį ir kultūrinį kontekstą? 

• Kokios jūsų įžvalgos dėl mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįsto 

studijų  kurso? Kaip planuoti savo intervenciją bendruomenėse, 

organizacijose ar įvairiose gyventojų grupėse? Kaip apsaugoti studentus 

nuo rizikos „apkaltinti auką“ ir skubotai priskirti tam tikrą „etiketę“ 

nagrinėjamai bendruomenei (pvz., nepalankioje padėtyje esančioms 

šeimoms, vaikams ar konkrečiam bendruomenės atstovui) (Ryan, 1979)? 

Būtinai atkreipkite studentų dėmesį į bendruomenės narių padėtį ir 

gyvenimo sąlygas bei darbo su bendruomene specifiką, venkite išankstinių 

nuostatų. Siekiant išvengti galimo studentų „moralizavimo“ dėl 

bendruomenės problemų, turėtų būti sužadintas studentų jautrumas 

bendruomenės atžvilgiu. 
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Kai dėstytojai pradeda planuoti mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįstą 

studijų kursą, yra keletas klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti pradžios 

etape:  

 

 

• Identifikuokite savo studentų interesus, kompetencijas ir 

motyvaciją, susijusią su jūsų kursu. 

Kas juos motyvuoja? Kokios jų stipriosios pusės? Kokias žinias 

tikitės suteikti ir kokias kompetencijas siekiate ugdyti? Kaip 

ketinate stebėti, palaikyti ir vertinti žinių ir pilietinių kompetencijų 

augimą? 

• Nustatykite bendruomenės partnerio turimus išteklius.  

Kokios yra svarbiausios ir norinčios prisidėti suinteresuotosios 

grupės? Kurios bendruomenės, organizacijos ar grupės galėtų 

būti atviresnės bendradarbiavimui? Kokia galima nauda 

bendruomenėms, organizacijoms, grupėms ir jūsų studentams? 

• Bendradarbiavimo sutartimi formalizuokite 

bendradarbiavimą.   

Derėkitės ir sudarykite sutartį: kai kuriais atvejais gali pakakti 

žodinio susitarimo, kitais atvejais pageidautinas rašytinis 

dokumentas su bendruomene, organizacija are grupe, kur vyks 

jūsų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektas. 

Bendradarbiavimo sutartimi siekiama apibrėžti tikslus, išaiškinti 

lūkesčius ir (bendrąją) atsakomybę, apibrėžti terminus ir numatyti 

bendrus darbo principus. Kartais universitetai išorėje gali būti 

suvokiami kaip stiprios žinių organizacijos, tačiau žinių yra visur 

– ir bendruomenėje. 
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Įforminus bendradarbiavimą su bendruomenės partneriu, galite 

pristatyti savo mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįstą studijų kursą 

savo studentams.  

Nuo pat pradžių studentai turėtų būti skatinami pradėti rašyti 

mokymosi ar refleksijos dienoraštį. Rašymas yra labiausiai refleksyvi 

užduoties forma, ir jis padeda studentams įprasminti savo patirtį. Nesvarbu, 

ar tai popierinė, ar elektroninė užrašų knygelė, abu variantai yra tinkami. 

Svarbus aspektas yra tai, kad studentai laikosi įpročio rašyti apie mokymosi 

tarnaujant bendruomenei patirtį. Norėdami padėti jiems pradėti, dėstytojai 

gali paprašyti jų surinkti informaciją apie bendruomenę, organizaciją ar 

grupę, pavyzdžiui, iš žiniasklaidos priemonių, svetainių, meno kūrinių ar 

mokslinių ataskaitų ištraukų. 

Veikla kartu su studentais 

Pasidalinkite idėjomis, kokios charakteristikos yra svarbiausios taip 

vadinamojo „įėjimo“ etapo metu (Kagan ir kt., 2011). Ką būtina 

apgalvoti pirmą kartą įžengiant į bendruomenę, organizaciją ar 

grupę? Kaip studentai gali užmegzti atvirus, bendradarbiavimu ir 

pasitikėjimu grįstus santykius, kurie bus plėtojami toliau dirbant su 

bendruomenės, organizacijos ar grupės nariais? Kaip apibrėžti 

bendras darbo nuostatas ir numatyti rezultatus? Kaip parodyti 

pagarbą ir rūpestį dalyvaujančiaisiais?  

Atkreipkite dėmesį:  

„Žinių apie vietos bendruomenę įgijimas yra būtina sąlyga ir pradinis 

žingsnis prieš priimant sprendimus, kokie veiksmai atitinka 

bendruomenės tikslus ir interesus ir kokie asmenys, grupės ir socialinė 

aplinka yra svarbiausi siekiant veiklos tikslo“ (Trickett, 2009, p. 397). 
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8.3 Bendruomenės etapas  

Siekiant surinkti informaciją ir nustatyti bendruomenės poreikius bei 

išteklius, galima naudoti socialinių mokslų tyrimų dizainus, empirinių tyrimų, 

kuriais siekiama išklausyti ir suprasti bendruomenės narių patirtis, 

metodus. Šie metodai apima bendruomenės narių stebėjimą, giluminius 

interviu ir tikslinių grupių diskusijas, taip pat apklausas ar bendruomenės 

žemėlapių sudarymą (Fetterman, 1996; Fetterman ir Wandersman, 2005). 

Bendruomenės etapas apibūdinamas kaip svarbus mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekto sėkmei, nes jis leidžia studentams savarankiškai 

veikti nuo pradžios (Sliwka, 2004). 

8.4 Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei etapas  

Darbas bendruomenėje, organizacijoje ar grupėje gali būti 

sudėtingas ir netgi šiek tiek bauginantis studentus. Kai kurios pagrindinės 

taisyklės gali būti naudingos įgyvendinimo etape (Kagan ir kt. 2011; 

Menezes, 2007). 

Veikla kartu su studentais 

Paprašykite studentų susipažinti su puslapyje pateikiama medžiaga 

http://www.communityplanning.net/    

Tada pasiūlykite studentams dirbti grupėse po tris. Kiekviena grupė 

pasirinka vieną metodą ir aptaria, kaip jie galėtų jį taikyti bendruomenėje, 

organizacijoje ar grupėje. Užduoties įvykdymo rezultatu galėtų būti 

sudarytas interviu planas ir jo įgyvendinimo išbandymas studentams 

atliekant skirtingus vaidmenis, kai vienas studentas yra tyrėjas, kitas – 

tiriamasis, o trečiasis – stebėtojas. Atsižvelgiant į jūsų studentų patirtį 

taikant šiuos metodus, vaidmenų žaidimas gali būti svarbus suvokiant, 

ką reiškia tam tikroje situacijoje atlikti tam tikrą vaidmenį. 

http://www.communityplanning.net/
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8.5 Orientavimo etapas  

Studentų orientavimas mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei metu yra pagrindinis 

šio proceso etapas – būtent todėl reikia atkreipti 

dėmesį į studentų evoliuciją ir į tai, ar jie patiria 

siekiamą sinergijos tarp akademinių rezultatų, 

asmeninio augimo ir tobulėjimo profesinės 

kompetencijos srityje efektą. 

Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto vykdymo pradžioje 

studentams reikia patarimų ir pasirengimo pirmajam kontaktui su 

bendruomenės partneriais. Diskusijos su studentais ir pateiktos gairės, kaip 

elgtis su bendruomenės partneriais ir ko reikėtų vengti, yra naudingos ir 

užtikrina, kad pirmas įspūdis būtų teigiamas. Šiame etape dėstytojas lydi ir 

palaiko studentus, padeda suprasti, kaip teorinės žinios, įvairios strategijos 

ir veiklos gali būti perkeliamos ir pritaikomos bendruomenėje, kurioje vyksta 

mokymas(is) tarnaujant bendruomenei (Jenkins ir Sheehey, 2012, p. 9; 

Bringle ir Hatcher, 1996; Bates ir kt., 2009; Bringle ir Hatcher, 2000). Kartais 

darbas su realiai egzistuojančiu atveju gali sukelti nusivylimo jausmą dėl 

aplinkos sąlygų (Bates ir kt., 2009). Būtent todėl svarbu, kad dėstytojai 

atidžiai stebėtų ir prižiūrėtų mokymo(si) tarnaujant bendruomenei progresą 

(Dunlap, 1998; Bates ir kt., 2009, Gerholz ir kt., 2018). 
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Yra įvairių būdų, kuriuos dėstytojai gali naudoti stebėdami ir 

prižiūrėdami studentus. Pavyzdžiui, studentų dienoraščio pildymas, 

reguliarūs grupiniai susitikimai, kurių metu studentai skatinami pasidalinti 

patirtimi ir aptarti savo įspūdžius, kolegų kuravimas, kuris skatina studentus 

bendradarbiauti tarpusavyje, taip pat individualūs susitikimai su dėstytoju, 

kurių metu skatinama pasidalinti asmeniniais apmąstymais apie įgytos 

patirties prasmę (Dunlap, 1998). Dunlap (1998) dėstytojams taip pat 

rekomenduoja susitikti su bendruomenės partneriais, kad aptarti progresą.  

Gairių pirmajam studentų kontaktui su bendruomenės 

partneriais pavyzdys: 

• Nusiraminkite: būkite malonus, jautrus ir kantrus;  

• Paaiškinkite, kodėl jūs čia esate – būkite sąžiningas 

prisistatydamas ir aiškiai išdėstykite savo motyvus; 

• Neskubėkite: žmonės turi jus pažinti ir turėti laiko išsakyti savo 

nuomonę; 

• Parodykite, kad esate atviras ir norite bendradarbiauti; 

• Įsitraukite į bendruomenės gyvenimą ir gerbkite jos narių vertybes 

bei įsitikinimus; 

• Būkite atviri susidūrę su neapibrėžtumais ir nenumatytais atvejais 

– vienareikšmiškai, tikrai su jais susidursite; 

• Būkite pasirengę vadovauti ir būti vedami, mokytis ir mokyti; 

• Stebėkite save – tikrai bus atvejų, kai jus užplūs jausmai ir 

emocijos; įsiminkite visas kilusias savo idėjas, neabejotinai, kai 

kurios bus nuostabios. Dalinkitės, diskutuokite, paaiškinkite ir 

kalbėkite su savo kolegomis ir dėstytoju; 

• Rašykite savo dienoraštį. Fiksuokite idėjas, jausmus, nuotraukas, 

žemėlapius ir kitus dalykus, kuriuos analizuosite vėliau. 
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a) Refleksijos klausimų žurnalas  

Dunlap (1998) siūlo, kad „iškart po to, kai pasirenkami ar paskirstomi 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektų kontekstai, dėstytojai turėtų 

skatinti studentus pateikti įžvalgas pagal iš anksto numatytą „Refleksijos 

klausimų žurnalą“, instrukcijų ir klausimų rinkinį, padedantį studentams 

ugdyti kritinės refleksijos įpročius“ (Dunlap, 1998, p. 2). Clarke (2004, p. 1) 

taip pat argumentuoja, kad „pateikiant klausimus, į kuriuos reikia atsakyti 

raštu, būtų galima sustiprinti refleksyvų mąstymą“. Šis žurnalas yra tarsi 

dienoraštis, kuriame studentai fiksuoja kasdien patiriamus įvykius, 

interpretuoja savo suvokimą apie turėtas sąveikas ir plėtojamus santykius, 

pristato bendruomenėje kilusias savo idėjas. 

Žurnale refleksijos sritys yra susijusios su veiklų realizavimu 

(aprašomos veiklos, fiksuojama rutina, reflektuojama apie bendruomenės 

narių sąveiką) ir su poveikiu pačiam studentui (sąsajų tarp skirtingų patirčių 

apmąstymas). Visa tai leidžia „priimti argumentuotus sprendimus, pagrįstus 

gebėjimu apmąstyti savo praktiką ir atsakyti į klausimus, kylančius iš šio 

apmąstymo“ (Clarke, 2004, p. 2). 

Veikla 

Galvodami apie su jūsų kursu susijusius mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tikslus, apsvarstykite, kas galėtų būti įtraukta į 

„Refleksijos klausimų žurnalą“. Atkreipkite dėmesį, kad išskiriami 

trys kritinei refleksijai aktualūs etapai: prieš tam tikrą patirtį, patirties 

metu ir po patirties. Parašykite savo klausimus.  

Toliau pateikiamas Refleksijos klausimų žurnalo, kurį sudarėme 

studentams, įsitraukusiems į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei 

projekto UNIBILITY (University Meets Social Responsibility) 

įgyvendinimo metu, pavyzdys. Šis žurnalas skatina studentus 

susitelkti į užduotis, tačiau taip pat leidžia atkreipti dėmesį į 

santykius / emocijas proceso metu. 



119 

Refleksijos klausimų žurnalo pavyzdys 

 

Pirma savaitė: Koks jūsų pirmas įspūdis 

ryšium su mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei patirtimi? Aprašykite tai. Kas 

jums labiausiai patiko? Ir kas mažiausiai? 

Antra savaitė: Aprašykite jūsų 

organizaciją/bendruomenę ir jos pagrindines 

veiklas. 

Trečia savaitė: Aprašykite savo geriausią šios 

savaitės patirtį. Taip pat ir ne tokią teigiamą 

patirtį. Ką jūs išmokote? 

Ketvirta savaitė: Ką veikėte šią savaitę? Su 

kuo bendravote? 

Penkta savaitė: Ar ši patirtis buvo aktuali? 

Kodėl? 

Šešta savaitė: Ar jūs pritariate, kad jūsų 

veikla galėtų turėti teigiamą/neigiamą poveikį 

jūsų organizacijai? 

Septinta savaitė: Kaip jautėtės šią savaitę? 

Kodėl? Ką apie save sužinojote? Ir ką 

sužinojote apie kitus žmones, kuriuos 

sutikote? 

Aštunta savaitė: Ką supratote apie 

bendruomenės gyvenimą? Kokios pasekmės 

jums kaip žmogui, piliečiui ar būsimam 

darbuotojui? 

Devinta savaitė: Ar jūs jaučiatės realiai 

prisidėję prie bendruomenės problemų 

sprendimo? Kodėl? 

Dešimta savaitė: Ar turėjote galimybę 

pagilinti savo asmenines žinias ryšium su 

„universitetų socialine atsakomybe“? Ar ši 

patirtis galėtų būti būdas idėjų įgyvendinimui 

praktikoje? Kodėl? 

Vienuolikta savaitė: Ką jūs manote apie jūsų 

universiteto vystomą „socialinę atsakomybę“? 

Kokius pokyčius rekomenduotumėte? 

Dvylikta savaitė: Aprašykite savo geriausią 

patirtį šiame projekte. Kodėl ji yra geriausia? 

Be to, aprašykite ir pagrįskite savo blogiausią 

patirtį šiame projekte. 

 

 

b) Kolegų kuravimas  

Studentai turėtų būti skatinami keistis patirtimi su kolegomis, net jei 

jie dalyvauja skirtinguose mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektuose ir susiduria su skirtingais bendruomenių atvejais. „Kolegų 

kuravimas yra mokymo strategija, skatinanti studentus padėti vienas kitam“ 

(Bowman-Perrott ir kt., 2013, p. 39) įvairiose srityse, pavyzdžiui, gilinant ir 

įtvirtinant teorines žinias (pvz., išaiškinant pagrindines sąvokas, kurių 

kolegos nesupranta) ir aptariant tam tikras išskirtines praktines patirtis. 

Pagal kolegų kuravimo strategiją studentai atlieka kuratorių ir auklėtinių 

vaidmenis, o tai leidžia užtikrinti, kad kiekvienas studentas, spręsdamas 

savo problemą, gauna individualią pagalbą. „Mentoriai, kurių vaidmuo yra 

palengvinti mokymosi procesą, o ne mokyti, studentams suteikia specifinių 

žinių ir patirties, o mokymosi tikslas yra išspręsti realias ir praktines 

problemas tam tikroje specifinėje aplinkoje“ (Clarkson ir Luca, 2002, p. 2). 

Užduotys

Ryšiai/ 
emocijos

Užduotys

Ryšiai/ 
emocijos
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Toks dalijimasis leidžia studentams geriau suformuluoti mokymosi 

sunkumus bei problemas ir palengvina pasidalijimą iššūkiais, kylančiais dėl 

fizinių kliūčių ar sudėtingų santykių bendruomenėse, kuriose vyksta 

mokymas(is) tarnaujant bendruomenei. Problemų sprendimų paieška yra 

esminis veiksnys, skatinant gilesnį mokymąsi ir ugdant profesines 

kompetencijas (Dunlap 1998). Kolegų kuravimas leidžia studentams gauti 

individualią pagalbą ir prisideda prie pasitikėjimo savimi ugdymo ir 

asmeninio  efektyvumo didinimo (Vogel ir kt., 2007; Bowman-Perrott ir kt., 

2013). Be to, mokymo(si) tarnaujant bendruomenei programos kontekste 

jis pagerina kuratorių ir auklėtinių mokymąsi ir pagilina profesinę patirtį 

(Clarkson ir Luca, 2002). 

c) Grupiniai susitikimai / diskusijų sesijos  

Kita paramos studentams priemonė yra mažų grupių diskusijų sesijų 

organizavimas. Šių sesijų dinamika turėtų skatinti artumo aplinką, kur 

studentai kviečiami pasidalinti savo patirtimi ir keistis nuomonėmis apie tai, 

ką kiekvienas iš jų pastebėjo savo kontekste (Dunlap, 1998). Šių sesijų 

metu siekiama skatinti apmąstymus ir ieškoti patvirtinimo, kad mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei skatina kritinį mąstymą ir problemų sprendimo 

gebėjimus. 

d) Individualūs susitikimai su dėstytoju.  

Veikla 

Apmąstykite savo vaidmenį kolegų kuravimo taikymo metu. 

Apmąstymui remkitės Zambrano ir Gisbert (2015, p. 2305) citata: 

„... dėstytojų intervencijos dažniausiai vyko spontaniškai, o 

studentų prašymu – kiek rečiau. Jos buvo reikalingos siekiant 

aiškumo vertinant atsakymus, modeliuojant elgseną (tarsi pagalba 

kuratoriui) ir suderinant galimus atsakymus“. 
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Individualesnis stebėjimas apima individualius studento susitikimus 

su dėstytoju. Šie susitikimai leidžia giliau išanalizuoti įsitraukimo ir įsikišimo 

į bendruomenę būdus, aptarti studijų kurso tikslus ir išanalizuoti veiklų 

bendruomenėje planą. Pagrindinis šių susitikimų tikslas yra „atsakyti į 

klausimus ir padėti studentams spręsti iškilusias problemas“ (Jenkins ir 

Sheehey, 2012, p. 9). 

e) Dėstytojo susitikimai su bendruomenės partneriais  

Organizuodami susitikimus su bendruomenės partneriais studentų 

veiklų vykdymo vietoje, jūs galite gauti dvigubą naudą: padiskutuoti su 

bendruomenės partneriu ir stebėti studentą, kai jis patenka į bendruomenės 

aplinką. Šiuos susitikimus gali tekti organizuoti ir planuoti iš anksto. 

8.6 Refleksijos etapas  

Refleksija yra svarbi mokymo(si) tarnaujant bendruomenei dalis, 

skirta užtikrinti mokymo(si) proceso tęstinumą ir tvarumą. Šiuo požiūriu, 

studentams turėtų būti suteikta galimybė reguliariai pateikti grįžtamąjį ryšį 

ir aptarti poreikius bei reikalavimus. Tarnystės komponentas turėtų būti 

giliai analizuojamas ir reflektuojamas ne tik tam tikrų konkrečių mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei projekto įgyvendinimo etapų metu, bet ir projekto 

pabaigoje. Refleksijos etapas skirtas aprašyti įvairius įvykius, patirtis, 

sunkumus, su kuriais susidurta, ir pasiekimus, kurių pasiekta įgyvendinant 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projektą (Kaye, 2010). Grupinės 

diskusijos apie projekto metu įvykusius pokyčius (asmeniniu, pilietiniu ir 

akademiniu lygmenimis) ir galimybes perkelti mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei į platesnį kontekstą skatinimas gali leisti įžvelgti naujų 

perspektyvų ir geriau suprasti, kaip bendruomenės iš tikrųjų veikia (Bringle 

ir kt., 2016). Galima identifikuoti keletą skirtinguose kursuose taikomų 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei refleksijos užduočių pavyzdžių, 

(pavyzdžiui, DEAL modelis (apibūdinkite (angl. Describe), nagrinėkite 
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(angl. Examine) ir apibendrinkite mokymąsi (angl. Articulate Learning)) ar 

Bloom taksonomija) (Ash ir Clayton, 2004; Ash ir Clayton, 2009; Jameson, 

Clayton ir Bringle, 2008). Vis dėlto studentų skatinimas raštu reflektuoti apie 

mokymosi rezultatus įsitraukus į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei gali 

leisti pasiekti keletą tikslų. Viena vertus, tai gali padėti jiems patiems geriau 

suprasti proceso, kuriame jie dalyvavo, sudėtingumą. Kita vertus, tai gali 

leisti studentams geriau suvokti, kad 

mokydamiesi tarnaujant 

bendruomenei jie susidūrė su 

kritinėmis pilietinėmis problemomis, 

kurių sprendimas prisidėjo prie jų 

akademinio ir pilietinio mokymosi ir 

(arba) asmeninio augimo ir 

tobulėjimo. 

Be refleksijos ir vertinimo ne mažiau svarbus šio etapo aspektas yra 

ir viešas tarnystės pripažinimas. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projekto rezultatų ir pasiekimų sklaida vietinėje žiniasklaidoje, universiteto 

komunikacijos kanaluose, gerosios patirties pasidalijimo seminaruose gali 

padėti įtvirtinti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pripažinimo kultūrą. 

Norint pripažinti studentų pastangas tarnystėje, galėtų būti surengtos 

apdovanojimų ceremonijos, išduoti pažymėjimai, padėkos už jų pastangas 

raštai. Universitetai turi išskirtines galimybes įgyvendinti mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei, nes „sąmoningas įsitraukimo į bendruomenę 

skatinimas, aktyvaus mokymosi ir refleksijos taikymas yra labai svarbūs 

tobulinant studentų profesinius įgūdžius, kurie jiems bus reikalingi 

profesinėje karjeroje“ (Deck ir kt., 2017, p. 458). Studentų mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei pasiekimų pripažinimas gali būti vykdomas 

pasitelkiant keturias pagrindines priemones (taip pat žr. 13 pav.): 
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Paramos priemonės. Paramos priemonės dažniausiai apima 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei pripažinimą, kuris pasireiškia teikiant 

institucinę paramą (pavyzdžiui, mokymai, seminarai, patalpos susitikimams 

ir konsultacijoms). Ši parama, viena vertus, gali būti naudinga palengvinant 

studentų tarnystę bendruomenėje, tačiau taip pat gali suteikti akademinę 

paramą jų profesiniam tobulėjimui. 

Patvirtinimo priemonės. Patvirtinimas dažniausiai orientuotas į  

studijų kreditų suteikimą tiems, kas įsitraukia į mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei. Tai dažnai siejama studijų programa, kurios tam tikriems 

rezultatams pasiekti ir studentų profesinėms kompetencijoms įgyti 

pasitelkiamas mokymas(is) tarnaujant bendruomenei. Šios priemonės tarsi 

transformuoja studentų tarnystės pastangas į studijų kreditus ir 

reprezentuoja studento akademiniame plane atsispindintį formalų 

pripažinimo būdą. 

Apdovanojimo / atlygio priemonės – tai tarnystės pastangų 

pripažinimas atlygio, prizų, pažymėjimų ar diplomo priedo forma. Šios 

priemonės oficialiai dokumentuoja studentų įsitraukimą, o tai gali būti 

naudinga studentams pretenduojant į tam tikras darbo vietas. Vis dėlto gali 
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būti sudėtinga numatyti prizų ir apdovanojimų dydžius, nes skirtingų 

užduočių formų ir tarnysčių palyginimas gali būti nevienareikšmis. 

13 PAV.  PRIPAŽINIMO FORMOS  

Papildomos naudos priemonės taikomos skiriant papildomus 

premijinius taškus, kurie, pavyzdžiui, gali turėti įtakos galutiniam studijų 

kurso įvertinimui, įjuos gali būti atsižvelgta skiriant stipendijas ar studijų 

finansavimą. Ši pripažinimo priemonė gali būti naudojama kaip 

kompensacija už studento pastangas. 
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8 UŽDUOTYS 
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Mokymas(is) tarnaujant  

bendruomenei… 
 

 

 

 

 

 

 

 

…Yra studijų kreditais formalizuota edukacinė patirtis, 

kurios metu studentai dalyvauja organizuotoje 

tarnystės veikloje. Jos metu studentai tenkina 

identifikuotis bendruomenės poreikius ir reflektuoja 

tarnystės veiklą, o tai lemia geresnį studijų kurso turinio 

supratimą, platesnį disciplinos vertinimą ir stipresnį 

pilietinės atsakomybės jausmą (Bringle ir Hatcher, 

1996, p. 112). 

...yra požiūrio į švietimą mokymą(si) būdas 

(filosofija), grįstas tam tikros ugdymo metodikos ar 

strategijos (pedagogika) taikymu, kai studentai 

skatinami mokytis ir tobulėti aktyviai dalyvaujant 

tarnystės veikloje, skirtoje išspręsti apibrėžtas 

problemas bendruomenių organizacijose. Tarp 

studentų ir bendruomenės vyksta abipusis 

dalijimasis (Petersen ir Simon, 2013, p. 7). 

... siekia įtraukti studentus į veiklą, kuri sujungia 

tarnystę bendruomenei ir akademinį mokymąsi. 

...Daugelis mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

veiklų suteikia studentams tolesnio akademinio 

tobulėjimo galimybes, leidžia jiems pritaikyti savo 

žinias tenkinant su ugdymo turiniu susijusius 

bendruomenės poreikius... Nors studentai gali 

tobulėti socialiai ir asmeniškai, pagrindinis 

mokymo(s0) tarnaujant bendruomenei tikslas yra 

išplėsti studentų akademinio tobulėjimo ir pilietinės 

atsakomybei ugdymo galimybes (Furco, 2006). 

...turi potencialą veikti studentų asmeninį 

augimą, pilietinę atsakomybę ir socialinį 

supratimą, susiedamas asmenines įžvalgas su 

studijų kurso darbais ir patirtimi realiame 

pasaulyje (…) Savirefleksija yra pagrindinė 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei dalis, kuri 

skatina studentus sąmoningai atsižvelgti į savo 

patirtį bendruomenėje, kad suprasti, kaip ši 

patirtis juos paveikė asmeniniu ir akademiniu 

lygmenimis (Sanders, Van Oss ir MacGeary, 

2016) 

...suburia studentus, dėstytojus ir 

bendruomenę, kur visi tampa mokymo 

ištekliais, problemų sprendėjais ir partneriais. 

Be akademinio ir realaus pasaulio problemų 

sprendimu grįsto mokymosi stiprinimo, 

bendras mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tikslas yra įskiepyti studentams 

pilietinio įsitraukimo ir atsakomybės jausmą 

bei siekti teigiamų socialinių pokyčių 

visuomenėje („Europe Engage 2017“). 



127 

UŽDUOTIS: Refleksija apie mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei  
Atlikite užduotis: 

1 UŽDUOTIS. Kas yra bendro šiuose apibrėžimuose? Kokie yra 

apibrėžimuose minimi pagrindiniai mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei elementai? 

1. 

2. 

3. 

 

2 UŽDUOTIS. Kaip šie mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

apibrėžimai dera su jūsų veikla ir kitomis taikomomis mokymo 

metodikomis? 

1. 

2. 

3.  
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3 UŽDUOTIS. Jūsų manymu, kokie gali būti trys pagrindiniai 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei įtraukimo į ugdymą 

privalumai: 

(a) Jums kaip dėstytojui? 

1. 

2. 

3. 

 

(b) Jūsų studentams? 

1. 

2. 

3. 

 

4 UŽDUOTIS. Atlikite literatūros paiešką, kurios tikslas – surasti tris 

papildomus su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei susijusius 

straipsnius, knygas ir (arba) ataskaitas, kurie galėtų būti naudingi 

jūsų veikloje: 

1. 

2. 

3. 
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5 UŽDUOTIS. Apibūdinkite galimas su mokymu(si) tarnaujant 

bendruomenei susijusias tyrimų, kuriuos galėtų vykdyti studentai,  

tematikas: 

 

 

 

 

 

 

6 UŽDUOTIS. Jūsų manymu, kaip pasikeistų jūsų, kaip dėstytojo, 

vaidmuo taikant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodą: 
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Planavimo įrankis: identifikuokite jūsų 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projekto idėją  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mokymo turinys: ko siekiate 

išmokyte? Kokias žinias, įgūdžius 

ir gebėjimus studentai turėtų įgyti 

baigę jūsų dėstomą studijų  

kursą? 

2) Tarnystė bendruomenėje: kokia jūsų 

idėja dėl galimų paslaugų 

bendruomenei? Su kuriais 

bendruomenės partneriais artimai 

bendraujate? Ko studentai gali išmokti 

iš tarnystės šiai bendruomenei? 

4) Kokių išteklių jums reikės planuojant 

ir siūlant mokymu(si) tarnaujant 

bendruomenei grįstą studijų kursą? Kur 

įžvelgiate apribojimus, rizikas ar 

iššūkius? 

3) Integracija: Kaip su studijų 

kursu susijusios žinios gali būti 

susietos su tarnyste 

bendruomenėje? Kaip galite 

derinti tarnystę ir mokymą(si)? 
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„Žingsnis po žingsnio“. 1: Planavimo etapas 

 

1. Apibūdinkite savo mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto idėją: apmąstykite, 

ką jums ir jūsų didaktinei prieigai reiškia mokymas(is) tarnaujant bendruomenei (taip 

pat žr. 1 planavimo įrankį) 
 

 

 

2. Apibrėžkite mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįsto studijų kurso naudą 

studentams, bendruomenei ir aukštojo mokslo institucijai (taip pat jums asmeniškai), 

lyginant su tradiciniais studijų metodais grįstu kursu. 
 

 

 

3. Apsvarstykite kurso programą ir išankstinus reikalavimus studentams (studentų 

skaičius, kurso tikslai, sąsajos su studijų programa, kurso trukmė, studentų žinios ir 

patirtis, valandų skaičius, kurso tipas ir pan.). 
 

 

 

4. Apsvarstykite numatomus studentų mokymosi rezultatus. 

 
 

 

5. Išsiaiškinkite institucines aplinkybes vidines tvarkas, susijusias su mokymu(si) 

tarnaujant bendruomenei savo aukštojoje mokykloje: kiek jūsų universitete 

institucionalizuotas mokymas(is) tarnaujant bendruomenei ir kokią reikšmę tai turi 

kurso planui? 
 

 

 

6. Apsvarstykite kurso turinį atitinkančius tarnystės modelius ir galimus įgyvendinti 

projektus.  

 
 

 

7. Patikrinkite ir suplanuokite prieinamus išteklius, kurie galėtų būti reikalingi planuojant 

ir įgyvendinant mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįstą studijų kursą (pvz., 

pagalba studentams, laikas, fizinė erdvė, finansavimas, partnerių tinklas, seminarai 

apie mokymą(si) tarnaujant bendruomenei ir pan.). 
 

 

 

8. Apsvarstykite ir patikrinkite teisinius partnerystės tarp aukštojo mokslo institucijos ir 

bendruomenės partnerių aspektus (studentų ir bendruomenės narių draudimai, ir kt.). 

Su kokia rizika gali būti susiduriama įgyvendinant mokymu(si) tarnaujant 

bendruomenei grįstą studijų kurso projektą? 

 
 

 
9. Sudarykite mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto įgyvendinimo planą ir 

kalendorinį grafiką (pvz., semestro užsiėmimų, susirikimų su bendruomenės nariais 

planavimas, veiklų vykdymo terminai, atostogos, atsiskaitymai, baigiamieji 

egzaminai ir pan.). 
 

 

 

10. Apsvarstykite logistikos aspektus, pavyzdžiui, viešojo transporto panaudojimą 

vizitams į bendruomenę ir pan. 
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„Žingsnis po žingsnio“. 2: Bendruomenės poreikių etapas 

 

11. Patikslinkite dalyvaujančių bendruomenės partnerių skaičių (vienas ar daugiau?). 

  

 

12. Pagalvokite, kaip galite rasti / pritraukti bendruomenės partnerius? (studentų 

savarankiškai vykdoma paieška ir atranka, dirbtuvės su bendruomene, tiesioginiai 

susitikimai, savanorių mugės, ieškomos per bendruomenes vienijančias organizacijas, 

savanorystės centrus, ieškomos internetinės paieškos priemonėmis ir pan.). 

  

 

13. Apsvarstykite, kurios iš surastų bendruomenės ar organizacijos galėtų tapti 

ilgalaikiais vertingais partneriais. 

  

 

14. Pasirinkite bendruomenės partnerių poreikių nustatymo metodą ir apmąstykite, kaip 

sukurti pasitikėjimą su bendruomenės partneriais. 

  

 

15. Apsvarstykite abipusio universiteto ir bendruomenės bendradarbiavimo aspektus. 

  

 

16. Įsitikinkite, kad bendruomenės partneriai žino ir supranta, kokia tarnystės veikla ir jos 

metu įgyta patirtis pagerins laukiamus studentų mokymosi. 

  

 

17. Apibrėžkite skirtingas studentų, bendruomenės partnerių ir dėstytojų pareigas ir 

vaidmenis, išaiškinkite, kokios su tarnyste susijusios paslaugos bus teikiamos ir kaip 

studentai dirbs (individualiai ar grupėse, paslaugų formatas ir pan.). 

  

 

18. Paaiškinkite, kaip studentai bus prižiūrimi tarnystės vietoje, kas yra kontaktiniai 

asmenys ir kaip universitetas organizuos nuolatines konsultacijas ir teiks pagalbą. 

  

 

19. Apgalvokite ir paruoškite institucinę bendradarbiavimo tarp bendruomenės 

organizacijos ir universiteto sutartį. 

  

 

20. Sudarykite tarnystės veiklų planą ir suteikite studentams informacijos, kada ir kiek 

valandų jie praleis su bendruomenės partneriais. 
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21. Suplanuokite rizikos valdymą ir apsvarstykite galimas nenumatytas situacijas 

studentams teikiant paslaugas ir parenkite veiksmų, kaip tokių situacijų išvengti, 

planą. Prieš pirmąjį vizitą į bendruomenę su galimomis rizikomis supažindinkite 

studentus ir aptarkite, kaip kiekvienoje situacijoje jie turėtų elgtis.  

  

 

22. Apsvarstykite socialinės žiniasklaidos panaudojimo kurse galimybes. Jei manote, kad 

būtų naudinga ja pasinaudoti papildant mokymą(si), palengvinant komunikaciją su 

studentais, kurso veiklų organizavimą, suplanuokite, kaip ir kokiame etape tai turėtų 

būti daroma.  

 

„Žingsnis po žingsnio“. 3: Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir 

orientavimo etapas 

 
23. Pagalvokite apie studentų elgesio kodeksą ir sukurkite jį; tai turėtų būti privaloma 

kiekvienam studentui (studentai galėtų jį pasirašyti). 

  

 

24. Išsamiai suplanuokite pirmąjį susitikimą su studentais. Kokią informaciją reikia suteikti 

studentams, susipažindinant juos su bendra tvarka, procedūromis ir rizika, susijusia su 

tarnyste konkrečioje bendruomenėje? Kokią informaciją reikia suteikti studentams, 

kad jie pasirengtų pirmajam susitikimui su bendruomenės partneriais? 

  

 

25. Parenkite ir pateikite rekomendacijas studentams, ką jie turėtų daryti ir ko nedaryti 

komunikuodami su bendruomenės partneriais, nurodykite jiems el. pašto adresą arba 

telefono numerį, kur jie gali kreiptis kritinių situacijų atveju. 

  

 

26. Parenkite refleksijos užduotis akademiniam mokymuisi: apsvarstykite, kokios užduotys 

tinka integruojant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei patirtį. 

  

 

27. Patikslinkite savo, kaip dėstytojo, vaidmenį. Kaip jūs matote tolesnį mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei procesą ir kaip vadovausite studentams jų tarnystės 

proceso metu (orientavimas ir palaikymas)? 

  

 

28. Suplanuokite ir informuokite studentus apie jų veiklos bendruomenėje stebėseną  ir 

apžvelkite, kaip jie turėtų dokumentuoti savo tarnystės veiklą. 

  

 

29. Suplanuokite studentų vertinimo metodus ir galutinio pažymio sudedamąsias dalis. 

Kaip bus vertinamas studentų įsitraukimas ir veiklų bendruomenėje pastangos? Kaip 

tai bus įtraukta į studento pasiekimų vertinimą? Kaip bus elgiamasi studentui nutraukus 

tarnystę bendruomenėje? Kokia forma studentai gaus dėstytojo grįžtamąjį ryšį? 
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30. Suplanuokite ir pasiūlykite reguliarius kontrolinius susitikimus universitete. 

  

„Žingsnis po žingsnio“. 4: Demonstravimo ir pripažinimo etapas 

 

31. Suplanuokite paskutinius mokymu(si) tarnaujant bendruomenei grįsto studijų kurso 

įgyvendinimo žingsnius (atsisveikinimas su bendruomenės partneriais; galutinių 

rezultatų pristatymas bendruomenei ir pan.). 

  

 

32. Suplanuokite mokymo(si) tarnaujant bendruomenei kurso įvertinimą. Ką ir kokiais 

vertinimo kriterijais reiktų vertinti? Ar vertinime turėtų dalyvauti tik studentai, ar taip pat 

ir bendruomenės nariai? 

  

 
33. Suplanuokite, kaip užtikrinti projekto(-ų) tvarumą. Kaip studentai po kurso galėtų 

toliau palaikyti ryšį su bendruomene ir toliau vykdyti su tarnyste susijusias veiklas? 

  

 

34. Apsvarstykite formalų studentų įsitraukimo į mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektą pripažinimą ir juos supažindinkite su galimais pripažinimo variantais. Kaip 

studentų įsitraukimas pripažįstamas kurso metu ar bent jo pabaigoje? Pvz., 

organizuojamas rezultatų pristatymas, teikiami atsiliepimai, organizuojamos 

apdovanojimų, dalyvavimą patvirtinančių pažymėjimų įteikimo ceremonijos, 

išrašomas diplomo priedas ir pan. 

  

 

35. Sudarykite mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto rezultatų sklaidos planą – 

pasinaudokite galimybėmis pristatyti vykdomą projektą visuomenei (vietinės 

žiniasklaidos priemonės, pranešimai, susitikimai su administracijos darbuotojais, 

vadovais, kolegomis, informacinis biuletenis, naujienlaiškis, konferencijų pranešimas, 

socialinė žiniasklaida ir pan.). 
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Planavimo įrankis. Mokymosi tikslai 1 (adaptuota pagal 

Howard (2001)) – Kokie yra laukiami studijų kurso rezultatai?  

Tikslo kategorija Žinios Gebėjimai Vertybės 

Su studijų kursu susijusio 

akademinio mokymosi 

tikslai  

   

Bendrieji akademinio 

mokymosi tikslai  

   

Pilietiškumo ugdymo tikslai    

Su bendruomene susiję 

ugdymo tikslai 

   

Asmeninio ugdymo tikslai 

(asmeniniai gebėjimai, 

asmens augimas)  

   

Su socialine atsakomybe 

susiję mokymosi tikslai  
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Planavimo įrankis. Mokymosi tikslai 1 (adaptuota pagal 

Howard (2001)) – Kurios strategijos leistų pasiekti šiuos rezultatus?   

 Tikslai Strategijos Užduotys Vertinimas 

Tikslo 

kategorija 

Specifiniai 

mokymosi 

tikslai 

Užsiėmimų 

strategijos 

Tarnystės 

bendruomenėje 

strategijos 

Studentų 

atliekamos 

užduotys 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

atitikimo 

transformavimas 

į studento 

pasiekimų 

vertinimą 

Su studijų kursu 

susijusio 

akademinio 

mokymosi 

tikslai  

     

Bendrieji 

akademinio 

mokymosi 

tikslai  

     

Pilietiškumo 

ugdymo tikslai 
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Planavimo įrankis. Mokymosi tikslai 3 (adaptuota pagal 

Howard (2001)) – Kurios strategijos leistų pasiekti šiuos rezultatus?   

 Tikslai Strategijos Užduotys Vertinimas 

Tikslo kategorija Specifiniai 

mokymosi 

tikslai 

Užsiėmimų 

strategijos 

Tarnystės 

bendruomenėje 

strategijos 

Studentų 

atliekamos 

užduotys 

Vertinimo 

kriterijai ir jų 

atitikimo 

transformavimas 

į studento 

pasiekimų 

vertinimą 

Su bendruomene 

susiję ugdymo 

tikslai 

     

Asmeninio ugdymo 

tikslai (asmeniniai 

gebėjimai, asmens 

augimas) 

     

Su socialine 

atsakomybe susiję 

mokymosi tikslai 
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Planavimo įrankis. Veiklų planas 1 

Tikslas Apibūdinimas Strategija ir 

kriterijai 

Suplanuota 

veikla 

Įsitraukę 

asmenys ir 

organizacijos 

Pradžia ir 

pabaiga 

Medžiagos ir 

ištekliai 

Apibrėžti 

studijų kurso 

esmę 

• Kokios paslaugos 

bendruomenei atrodo 

tinkamos atsižvelgiant į 

kurso programą ir turinį? 

• Kaip turėtų būti 

organizuojamas kursas? 

• Ar yra kokių nors etikos 

klausimų, kuriuos reikėtų 

apsvarstyti? 

     

Identifikuoti 

laukiamus 

mokymu(si) 

tarnaujant 

bendruomenei  

grįsto kurso 

rezultatus 

Ką studentai žinos, supras ir 

gebės pritaikyti (gebėjimai) 

po šio kurso?  

• Akademiniai rezultatai; 

• pilietiniai rezultatai; 

• asmeniniai rezultatai; 

• Kaip jie turėtų pasiekti 

šiuos tikslus? 

     

Identifikuoti 

studentų 

poreikius 

• Išankstiniai studentų 

reikalavimai; 

• anksčiau įgytos žinios; 

• anksčiau įgyti gebėjimai; 

• specialieji poreikiai; 

• ypatingi interesai. 
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Planavimo įrankis. Veiklų planas 2 

Tikslas Apibūdinimas Strategija ir 

kriterijai 

Suplanuota 

veikla 

Įsitraukę 

asmenys ir 

organizacijos 

Laikotarpis Medžiagos ir 

ištekliai 

Identifikuoti 

bendruomenės 

poreikius ir 

užmegzti 

partnerystę 

 

• Kaip juos identifikuoti? 

• Kaip susisiekti su 

bendruomenės partneriais?  

• Kaip užmegzti partnerystę su 

bendruomenė?  

• Kokie yra bendruomenės 

partnerių atrankos ir 

partnerystės kūrimo kriterijai?  

• Kaip sutvirtinti ir išlaikyti 

partnerystę? 

     

Parengti 

studentus 

Ką studentai turėtų žinoti prieš 

pirmąjį kontaktą su 

bendruomene:  

• apie bendruomenę;  

• tarnystės paslaugų esmę;  

• klientus ar bendruomenės 

partnerius?  

• Kokios yra rekomendacijos 

studentams vykdant veiklą 

su bendruomenės 

partneriais? 
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Planavimo įrankis. Veiklų planas 3 

Tikslas Apibūdinimas Strategija ir 

kriterijai 

Suplanuota 

veikla 

Įsitraukę 

asmenys ir 

organizacijos 

Laikotarpis Medžiagos ir 

ištekliai 

Numatyti  

rizikos valdymo 

sprendimus 

 

• Kokios rizikos gali kilti 

atliekant teikiant tarnystės 

paslaugas? 

• Kaip jų būtų galima išvengti? 

• Kokias strategijas studentai 

gali taikyti rizikai valdyti? 

     

Priimti 

sprendimus dėl 

vadovavimo 

studentams ir 

jų refleksijos 

• Kaip studentai bus prižiūrimi 

veiklos bendruomenėje 

metu? 

• Kaip vadovausite 

studentams prieš, per ir po jų 

veiklos bendruomenėje? 

• Kokios refleksijos užduotys 

bus taikomos kurso metu 

vykstančio refleksijos 

proceso metu? 

• Kokius kriterijus reikėtų įtraukti 

į studentų refleksijas? 
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Planavimo įrankis. Veiklų planas 4 

Tikslas Apibūdinimas Strategija ir 

kriterijai 

Suplanuota 

veikla 

Įsitraukę 

asmenys ir 

organizacijos 

Laikotarpis Medžiagos ir 

ištekliai 

Suplanuoti 

veiklas, 

užduotis ir 

vertinimą 

 

• Kaip bus vertinama studentų 

veikla? 

• Kaip jūs, kaip dėstytojas, žinosite, 

kad studentai išmoko ar pritaikė 

kurso turinį ar gebėjimus, kuriuos 

jūs  tikėjotės, kad jie išmoks ar 

pritaikys? 

• Kokius tai įrodančius rezultatus 

studentai turės pateikti? 

• Kurios dalys bus vertinamos? 

• Kokias užduotis studentai turėtų 

atlikti, kad gautų pažymį? 

• Kokie tarpiniai ir galutiniai 

atsiskaitymai planuojami? 

     

Suplanuoti 

sklaidos 

veiklas ir 

pripažinimo 

priemones 

• Kaip kurso metu vykdyta 

studentų tarnystė bus pripažinta? 

• Kaip bus organizuojama 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei projekto sklaida ir 

kokios pripažinimo priemonės bus 

taikomos (pvz., pristatymas ir 

rezultatų demonstravimas, 

apdovanojimų ir pažymėjimų 

įteikimo ceremonija)? 
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Kaip studentai identifikuoja bendruomenės 

partnerių poreikius 

(adaptuota pagal Seifert, Zehntner ir Nagy (2012)) 

_____________________________________________ 

Universitete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ŽINGSNIS. Analizuokite 

studijų kurso programą 

tvarkaraštį:  

Koks yra kurso tikslas?  

Ko išmoksite kurso metu?  

Kokius gebėjimus ir 

kompetencijas turėtumėte 

įgyti ar pagilinti kurso metu? 

2 ŽINGSNIS. Analizuokite 

save  

Kokie yra specifiniai jūsų 

interesai ir lūkesčiai iš šio 

kurso?  

Kokios yra jūsų asmeninės 

stipriosios pusės ir gebėjimai? 

Kuo jie galėtų būti naudingi 

konkrečiai bendruomenei? 
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Bendruomenėje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ŽINGSNIS. „Smegenų šturmas“:  

Pagalvokite apie savo bendruomenę 

– kas jums patinka jūsų 

bendruomenėje? Kur matote 

problemas, kliūtis ar iššūkius?  

Ar yra tam tikra grupė žmonių, 

kuriems, jūsų manymu, gali prireikti 

pagalbos (pagyvenę žmonės, vaikai, 

studentai, viešosios iniciatyvos, 

projektai, organizacijos, prieglobsčio 

prašytojai, benamiai ar pan.)?  

Kokią pagalbą ar paramą gauna 

jūsų bendruomenės nariai? Ar galite 

prisiminti kokią nors grupę ar vietovę, 

kuri negauna reikalingos paramos? 

4 VEIKSMAS. Atlikite tyrimus:  

Yra keletas galimybių atlikti tyrimus, 

siekiant išsiaiškinti jūsų 

bendruomenės poreikius. 

Pasižvalgykite po vietinę 

žiniasklaidą.  

• Apie kokias problemas praneša 

vietinė žiniasklaida? 

• Kokie teigiami ir neigiami įvykiai 

įvyko per pastaruosius keletą 

mėnesių? 

• Su kokiais iššūkiais ir problemomis 

kovoja bendruomenė? 

• Kas pranešama apie vietos 

iniciatyvas, NVO, asociacijas, 

sprendžiančias šias problemas? 

5 ŽINGSNIS. Tyrinėkite 

bendruomenės aplinką naudodami 

tokius metodus: 

• Pasivaikščiokite po 

bendruomenę ir 

nufotografuokite dalykus, kurie 

jums nepatinka ar patraukia jūsų 

dėmesį. Aptarkite tai, kaip juos 

vertina jūsų kolegos studentai.  

• Remdamiesi demografiniais ar 

statistiniais duomenimis ir 

žemėlapiais, apžvelkite 

bendruomenės savybes. 

• Aplankykite vietas, kuriose galite 

rasti jūsų interesų grupei 

priklausančius asmenis, 

aplankykite bendruomenės narių 

susibūrimo, gyvenimo vietas ar 

skirtingas organizacijas. Kokią 

naudą teikia toks stebėjimas? 

Pabandykite dokumentuoti savo 

pastebėjimus (etnografinis 

požiūris). 

6 ŽINGSNIS. Apklauskite 

bendruomenės partnerius:  

Paruoškite gaires ir padiskutuokite su 

suinteresuotosiomis grupėmis bei 

bendruomenės nariais apie jų 

poreikius. 

• Paruoškite klausimyną ir atlikite 

apklausą, kuria siektumėte 

išsiaiškinti, kas bendruomenės 

nariams patinka jų 

bendruomenėje ir kokia jūsų 

pagalba jiems būtų naudinga. 

• Parenkite gaires ir interviu metu 

padiskutuokite su ekspertais, 

siekdami gauti daugiau 

naudingos informacijos apie 

bendruomenę ir jų idėjas. 

• Parenkite gaires ir interviu metu 

padiskutuokite su bendruomenės 

nariais / paramos jai teikėjais 

apie konkrečius jų poreikius ir tai, 

ką galėtumėte jiems patarti ar 

kaip padėti. 
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Vėl universitete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ŽINGSNIS. Surinkite ir apdorokite surinktą informaciją:  

 

Ką nagrinėjote dalyvaudami kurso programoje ir  ką tyrinėjote 

bendruomenėje? Kokias galėtumėte įžvelgti sąsajas? Ar radote 

prasmingą sankirtą tarp savo duomenų šaltinių? 

Dokumentuokite savo rezultatus įžvalgų, trumpo pranešimo, 

minčių žemėlapio, plakato ir pan. forma.  

 

Ar galite atrasti sąsajas tarp tarnystės ir mokymosi? Kokia jūsų 

tarnystės bendruomenėje esmė? Koks jos tikslas? Būkite 

kūrybingi ir pagalvokite apie daugybę skirtingų galimybių. 

Pabandykite perteikti savo idėją keliais žodžiais. Kitame etape 

galite palyginti savo identifikuotus ir įvertinti savo idėjas (žr. 

Planavimo įrankis: mokymo(si) tarnaujant bendruomenei  

projekto pasirinkimas). 
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  Partnerystė su bendruomenės partneriais 

yra sėkminga, jei…  

□ bendruomenės partnerių poreikiai atitinka kurso mokymosi 

tikslus 

□ tarnystė teikia naudą bendruomenės partneriui ir pagerina 

bendruomenės narių padėtį 

□ dėstytojai ir studentai žino apie bendruomenės partnerių 

lūkesčius ir orientuojasi į juos savo tarnystės metu 

□ nėra griežtos diferenciacijos taro tarnystės paslaugų teikėjų ir 

paslaugų vartotojų  

□ bendruomenės partneriai žino ir supranta bendradarbiavimo 

tikslus 

□ vaidmenys ir atsakomybės yra aiškiai apibrėžti 

□ mokymo(si) tarnaujant bendruomenei dalis ar visas kursas 

planuojamas kartu su bendruomenės partneriu ir iš anksto 

susitarta dėl laukiamų rezultatų 

□ atsakomybė už vadovavimą studentams yra iš anksto 

aptarta ir aiški 

□ bendruomenės partneris turi aiškų supratimą apie 

kompetenciją, kurią, tikimasi, studentai įgis kurso metu 

□ bendruomenės partneris tiksliai žino, ar ir kaip jis dalyvauja 

studentų vertinimo procese 

□ iš anksto susitarta dėl darbų atlikimo ir pateikimo terminų 

□ yra aiškūs kriterijai, kurie nusako „sėkmę“ ir kaip ji suprantama 

□ yra parengtas bendras supratimo raštas, kuriame raštu 

išreiškiami tikslai ir atsakomybė 

□ studentai demonstruoja mokymosi progresą ir susiduria su 

realiomis situacijomis ir problemomis, kurias reikia išspręsti 
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Planavimo įrankis. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei projekto 

pasirinkimas  

Reitingavimas Projektas 1 Projektas 2 Projektas 3 

Vertinimo kriterijai Skalė: 1 = labai 

žemas vertinimas; 

5= labai aukštas 

vertinimas 

Skalė: 1 = labai 

žemas vertinimas; 

5= labai aukštas 

vertinimas 

Skalė: 1 = labai 

žemas vertinimas; 

5= labai aukštas 

vertinimas 

Kriterijus 1. Nauda bendruomenės partneriams 

• Kokia šio projekto nauda bendruomenės partneriui? 

• Ar įmanoma patenkinti realų bendruomenės partnerio 

poreikį? 

• Ar projektas prisidės prie jų pačių įgalinimo? 

   

Kriterijus 2. Projekto įgyvendinimas 

• Kiek realus yra šio projekto įgyvendinimas ir 

pabaigimas atsižvelgiant į turimus fakulteto ir studentų 

išteklius? 

• Ar projektas yra realus laiko, finansų, studentų ir 

dėstytojų gebėjimų, žinių ir motyvacijos aspektais? 

• Ar yra kitų ekspertų, kurie galėtų patarti? 

• Kas galėtų skirti išteklių ir paramos projektui 

įgyvendinti? 

• Ar projektui reikalingas specialus finansavimas, kas 

galėtų suteikti finansinę paramą? 
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Kriterijus 3. Studentų akademinis mokymasis 

• Ko studentai išmoks iš šios tarnystės bendruomenei 

formos? 

• Kaip tarnystė bendruomenėje gali papildyti studentų 

akademinį mokymąsi? 

   

Kriterijus 4. Studentų interesai  

• Ar projektas atitinka studentų interesus? 

• Ar tai juos motyvuoja ir įkvepia? 

• Ar projekto įgyvendinimas jiems kelia papildomus 

iššūkius? 

• Ar projekto įgyvendinimas jiems nėra per sudėtingas? 

   

Kriterijus 5. Rizikų prevencija 

• Kokios yra šio projekto rizikos ir ar jų galima išvengti? 

(socialinė, fizinė, psichologinė, moralinė rizika) 

   

Kriterijus 6. Tyrimo aspektai 

• Kokia yra projekto nauda duomenų rinkimo ar kitais 

tyrimo vykdymo aspektais? 

   

Kriterijus 7. Projekto stiprybės 

• Kokios yra kitos projekto stiprybės?  
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6R požiūris  
(Watkins, Hayes ir Sarrubi, 2015) 

 □ Refleksija              

(angl. Reflection): 

mokymasis yra susiejamas 

su studentų įsitraukimu per 

nuolatinę, apgalvotą ir 

organizuotą studentų 

refleksiją 

□ Rizika ir realybė      

(angl. Risk & Reality):  

Vertinimas: studentai yra 

pasirengę identifikuoti 

neapibrėžtumo sritis ir 

rizikas, kylančias dėl to, kad 

tarnystė vykdoma jiems 

nepažįstamoje aplinkoje 

□ Pripažinimas ir 

apdovanojimas              

(angl. Recognition & 

Celebration):  

Siekiant pripažinti studentų 

tarnystę bendruomenėje,  

pertraukos įtraukiamos į 

kurso struktūrą ir 

ritualizuojama projekto 

uždarymo ceremonija 

□ Abipusiškumas 

(angl. Reciprocity): 

partnerystė sukuria 

abipusę naudą tiek 

studentams, tiek 

bendruomenės 

partneriams 

□ Kruopštus mokymasis 

(angl. Rigorous Learning): 

tatnystė bendruomenėje yra 

tiesiogiai susijusi su ugdymo 

turiniu ir akademiniais 

rezultatais 

□ Aktuali ir atliepianti 

tarnystė  

(angl. Relevant & 

Responsive Service): 

studentų teikiamos tarnystės 

paslaugos turi patenkinti 

realiuosius bendruomenės 

poreikius 
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Refleksijos strategijų kūrimas – pagrindiniai 

klausimai (adaptuota pagal Ash ir Clayton, 2009)

Strategijos 
 

Kada ir kaip dažnai bus vykdoma refleksija?  

Prieš tarnystės veiklas, jos metu ir po jos?  

Ar studentai reflektuos reguliariai, kad laikui bėgant susiformuotų bendras 

vaizdas? 

 

Kur bus vykdoma refleksija? 

Auditorijoje ar kur nors kitur? 

 

Kas moderuos ir / ar dalyvaus refleksijos sesijose?  

Instruktoriai, dėstytojai, bendruomenės nariai ar kolegos studentai? 

 

Kaip bus teikiamas grįžtamasis ryšys ir / ar kaip refleksija bus vertinama?  

Kokios yra sąsajos tarp grįžtamojo ryšio dažnumo bei formos ir laukiamų 

rezultatų lygio?  

Koks yra ryšys tarp refleksijos rezultatų ir bendro pažymio už kursą?  

Mechanizmai 
 

Kokių specifinių tikslų yra siekiama šia veikla?  

  

Kokie studijų metodai bus naudojami šia veiklai vykdyti?  

Vaizdo medžiaga, interneto forumai, auditoriniai užsiėmimai, atvejo 

analizė, koncepcijų žemėlapiai ar pan.?  

 

Kokios priemonės bus naudojamos šiai veiklai skatinti?   

 

Kokie studentų pasiekimų vertinimo metodai bus naudojami mokymosi 

rezultatams pademonstruoti?  

Esė, žodinis iliustruotas pranešimas, ataskaita, plakatas ar pan.?  

 



150 

Refleksijos įrankių paieška 

Refleksija

Auditorijoje arba su 
bandruomenės partneriais

Žodinė

Grupinė ar tikslinės grupės 
diskusija, komandinio 

pranešimo parengimas, 
partnerio interviu, skaitiniai

Rašytinė

Tyrimo ataskaita, grupinės 
refleksijos ataskaita, 
„išmoktų pamokų“ 

aprašymas, atvejų studijos, 
virtualūs pokalbiai, diskusijų 

forumai

Kūrybiška

Vaidmenų žaidimas, 
vaidinimas, vaizdo įrašo 

kūrimas, parodos

Savarankiškai

Žodinė

Projekto ir mokymosi 
rezultatų pristatymas 

kolegoms studentams ar 
bendruomenės partneriams

Rašytinė

Žurnalistinis straipsnis (esė, 
rubrika, anketa, 

klausimynas), mokymosi 
dienoraščio blogas, laiškas 

sau, darbų portfelis, 
refleksijų žurnalas

Kūrybiška

Meno darbai, piešiniai, 
nuotraukų koliažas
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Refleksijos klausimų 

pavyzdžiai  

DEAL modelis (adaptuota pagal Ash 

ir Clayton ( 2009)): apibūdinkite 

(angl. Describe), nagrinėkite (angl. 

Examine) ir apibendrinkite 
mokymąsi (angl. Articulate 

Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ŽINGSNIS. Apibūdinkite 

mokymosi patirtis  

Kas nutiko? Kaip jūs elgėtės? 

Kodėl jūs taip elgėtės? Kada 

ši patirtis įvyko? Kas tuo metu 

buvo kartu? Kas buvo 

pasakyta? Apie ką buvo 

pranešta? 

2 ŽINGSNIS. Nagrinėkite patirtį pagal 

mokymosi tikslų kategorijas (akademinis 

mokymasis, pilietinis mokymasis, asmeninis 

augimas) – skatinimai 

Asmeninis augimas. Kokios prielaidos ar lūkesčiai 

buvo suformuluoti iš anksto? Kaip jūs jautėtės po šios 

patirties? Kaip interpretavote kitų mintis, jausmus, 

sprendimus ir (arba) elgseną? Kokiais būdais jums 

pasisekė išspręsti problemas susidariusioje situacijoje 

ir kokios asmeninės savybės jums padėjo?  Kokių 

sunkumų jūs patyrėte ir kokios asmeninės savybės 

sustiprino šiuos sunkumus? Kaip ši situacija jus 

privertė iš naujo apgalvoti savo vertybes ir 

įsitikinimus ir nuostatas? 
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Pilietinis mokymasis. Kokius pilietinius tikslus 

mėginote pasiekti? Kokia buvo jūsų ar kitų 

asmenų atliktų veiksmų priežastis? Kokiais būdais 

šioje patirtyje pasireiškė galios ir privilegijų 

skirtumai? Kokie buvo jų šaltiniai? Kaip ši situacija 

prisideda prie bendrosios gerovės kūrimo? Kaip 

individuali gerovė yra susijusi ir (arba) prieštarauja 

bendrajai gerovei? Kaip ši patirtis padidino jūsų 

atsakomybės veikiant kitų vardu jausmą? Ar jūsų 

išankstinė nuomonė apie bendruomenės narius 

turėjo įtakos jūsų patirčiai ir tikslų siekimo sėkmei / 

nesėkmei? Kaip jūsų asmeninės vertybės, susijusios 

su pilietiniu įsitraukimu, padėjo jums pasiekti savo 

tikslų? Kaip jūs ar bendruomenės nariai 

galėtumėte panaudoti tai, ką sužinojote kurso 

metu ir kokių sunkumų tai galėtų kelti? 

Akademinis mokymasis. Kokias prielaidas, 

pagrįstas jūsų mokslo žiniomis, suformulavote? 

Kaip šios žinios paveikė jūsų tarnystės patirtį? 

Kokias akademines žinias ir gebėjimus jūs 

panaudojote savo tarnystėje? Ar skyrėsi jūsų 

prielaidos nuo realios patirties? Kokios gali būti 

tokių skirtumų ar panašumų priežastys? Kokios 

žinios pagilintos ar gebėjimai sustiprinti jums 

dalyvaujant tarnystės veikloje? Kaip jūsų žinios 

ir gebėjimai paveikė kitus žmones? Kokių žinių 

ir gebėjimų nebuvo įmanoma panaudoti 

teikiant tarnystės paslaugas? Ar pastebėjote 

skirtumus tarp vadovėlinių žinių ir savo 

bendruomenės patirties? 

3 ŽINGSNIS. Apibendrinkite 

mokymąsi – panaudokite 1 

ir 2 žingsnio atsakymus ir 

žodžiu pakomentuokite, 

kokių įgijote žinių ir su kuriais 

mokymosi tikslais jos 

susijusios  

Ko jūs išmokote? Kaip jūs 

mokėtės? Kodėl tai svarbu? Ką 

jūs planuojate daryti toliau?  



Vertinimo rubrika galutiniam kokybiniam refleksijos darbui 

įvertinti (adaptuota pagal Sanders, Van Oss ir McGeary (2015)) 

Paaiškinimas. Mokymo(si) tarnaujant bendruomenei veiklų pabaigoje studentams dažnai tenka parengti 

refleksijos ataskaitą apie savo tarnystę ir mokymosi bendruomenėje patirtį. Šioje rubrikoje dėstytojams 

pateikiama orientacija, kaip įvertinti tokį refleksijos darbą kurso pabaigoje. Remdamiesi pateiktai lentelėje 

klausimais, dėstytojai siekia nustatyti, kokiu lygmeniu kiekvienas studentas reflektuoja. Kiekvienas lygmuo 

yra susijęs su konkrečiu taškų skaičiumi. Pabaigoje visų klausimų taškai susumuojami ir pagal bendrą jų sumą 

įvertinamas darbas. Svarbu, kad dėstytojai šiuos kriterijus ir orientacinius klausimus studentams pateiktų jau 

kurso pradžioje. 

Orientaciniai klausimai Nepateikta 

0 

Identifikuota / 

apibūdinta 

1 

Pritaikyta 

2 

Analizuota ir 

apibendrinta 

3 

Įvertina 

4 

Bendra 

suma 

Apibūdinkite savo 

tarnystės veiklas / 

darbus 

      

Apibūdinkite, ką jūs 

sužinojote apie save, 

savo asmeninius 

gebėjimus / įgūdžius ir 

asmenines vertybes  

Neužsiminta 

apie 

asmeninius 

gebėjimus 

0 

Ribotai 

paminėti 

asmeniniai 

gebėjimai / 

vertybės 

1 

Pritaikyti 

asmeniniai 

gebėjimai / 

vertybės 

2 

Analizuota, kaip 

savęs 

suvokimas 

keičiasi ir kodėl  

3 

Įvertinta, kurie 

gebėjimai 

turėtų būti 

ugdomi ateityje  

4 
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Identifikuokite, kaip jūs 

paveikėte 

bendruomenę ar 

vietovę  

Neužsiminta 

apie poveikį 

0 

Apibūdinta 

tarnystė 

bendruomenėje  

1 

Apibūdinta 

unikalus 

vaidmuo 

tarnystėje  

2 

Analizuota, kaip 

asmeniškai 

prisidėta prie 

esminių 

tarnystės dalių / 

veiklų 

3 

Įvertinta, kaip 

galėtų veikti 

tarnystės 

veiklas ateityje 

4 

 

Kokios sąsajos 

egzistuoja tarp 

mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei ir kurso 

turinio? Pateikite 

pavyzdį, ko jūs 

išmokote ir kaip prie to 

prisidėjo mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

Neužsiminta 

apie kurso turinį  

0 

Identifikuotas ir 

apibūdintas 

pagrindinis 

turinys, bet 

nenagrinėtos 

sąsajos 

1 

Susietas kurso 

turinys su 

mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei 

patirtimi 

2 

Analizuotos, 

palygintos,  

sąsajos tarp 

kurso turinio ir 

mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei 

patirties, 

atskleisti 

kontrastai ir 

gilesnis 

suvokimas 

3 

Įvertintas 

detalesnės 

informacijos 

apie tai, kaip 

mokymas(is) 

tarnaujant 

bendruomenei 

formuoja 

praktinį kurso 

turinio 

pritaikymą, 

poreikis 

4 

 

Apibūdinkite vieną 

pasirinktą įvykį, kuris 

įvyko mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei metu. 

Kokie buvo platesni 

socialiniai aspektai, 

 Paminėtų 

sistemų skaičius 
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kurie turėjo įtakos šiam 

įvykiui? 

Ataskaita vertinama 

pagal: 

- Paminėtų socialinių 

sistemų 

kompleksiškumą; 

- Atskirų sistemų, 

įtraukiamų kaip 

subjektai, veiklos tikslai 

ar veiksmų priežastys, 

skaičius 

- Problemų 

daugiadimensiškumas  

- Dimensijų, susijusių su 

nagrinėjama problema, 

skaičius  

 Paminėtų 

dimensijų 

skaičius  

    

- Santykių tarp asmenų 

ir socialinių sistemų 

supratimas (pvz., 

skirtumai, nelygybė, 

socialinis teisingumas)  

Ne 

0 

Taip 

1 

    

Kaip tai paveikė jūsų 

pasaulėžiūrą?  

Nenurodyta 

0 

Nagrinėta 

1 
    

 



9 BAIGIAMOJI DALIS 

Pastaruosius dešimt metų mokymas(is) tarnaujant bendruomenei, kaip  

patirtimi grindžiama pedagogika, vis labiau populiarėja Europos aukštojo mokslo 

institucijose. Dėstytojams, kurie pradeda taikyti mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei, paprastai kyla daug klausimų dėl šio mokymo(si) metodo 

įgyvendinimo. Šiame vadove siekiama jiems padėti realizuoti savo ketinimus. Šis 

vadovas skirtas supažindinti su mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodu, 

jame pateikiama svarbi praktinė informacija įvairiausiomis temomis, susijusiomis 

su mokymu(si) tarnaujant bendruomenei. Rengiant vadovą, surinkta ir išnagrinėta 

daug vertingos literatūros šia tematika. Tai leido paprastai ir lengvai suprantamai 

pateikti vertingų įžvalgų ir praktinių patarimų apie mokymą(si tarnaujant 

bendruomenei. Konkretūs studentų tyrimų rezultatai ir jų vertinimo duomenys 

nepateikiami vadove, kadangi buvo siekta pristatyti praktines rekomendacijas, 

orientuotas į universitetų teikiamų studijų kursų organizavimą. Rengiant gilesnę 

studiją, būtų tikslinga giliau panagrinėti skirtingas mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei tyrimų prieigas ir jas palyginti su konkrečiais tyrimų, įgyvendintų 

realioje praktikoje, rezultatais ir radiniais, o tai leistų praplėsti galimų tyrimų šioje 

srityje lauką. 

Neturėtų būti ignoruojama, kad skirtinguose regionuose mokymas(is) 

tarnaujant bendruomenei yra vadinamas, interpretuojamas ir suvokiamas 

nevienareikšmiai. 

Pavyzdžiui, apibūdinant šį 

metodą Airijoje, dažnai 

vartojamas terminas 

„bendruomeninis 

mokymas(is)“ (angl. 

community-based learning), 

vokiškai kalbančiose 

vietovėse paplitęs terminas 

„įsitraukimu grįstas 

mokymasis“ (angl. learning 
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through engagement). Mokymas(is) tarnaujant bendruomenei gali būti kultūriškai 

ir kalbiškai apibrėžtas, susietas su skirtingomis konotacijomis skirtingose šalyse ir 

kultūrose. Į tai turėtų būti atsižvelgta, jei ketinama vykdyti mokymą(si) tarnaujant 

bendruomenei tam tikroje geografinėje teritorijoje veikiančiame universitete ir tam 

tikroje kultūrinėje aplinkoje.  

Vadovas aiškiai parodo, kad mokymas(is) tarnaujant bendruomenei yra 

susijęs su konkrečiam universitetui būdingų institucinių, studijų ar kurso programų 

specifika. Atsižvelgiant į formalius reikalavimus, gali būti lengviau ar sunkiau 

integruoti mokymą(si) tarnaujant bendruomenei į studijų ar kurso programą arba 

gauti pakankamai išteklių jam įgyvendinti. Konkreti institucinė sistema kelia daug 

klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Pavyzdžiui, kokios formos ir kokiu mastu 

universiteto dėstytojams reikia paramos, jei jie nusprendžia taikyti mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei. Kaip, kokybės užtikrinimo požiūriu, galima susieti 

studentų mokymą(si) su įsitraukimu į tarnystę, siekiant iš tikrųjų patenkinti su 

mokymu(si) tarnaujant bendruomenei susijusius lūkesčius? Kokie metodai tai gali 

užtikrinti? Kokie kursų formatai gali būti laikomi efektyviausiais siekiant užsibrėžtų 

tikslų? Iki pastarojo meto, galima teigti, nepakankamai dėmesio buvo skiriama 

mokymo(si) tarnaujant bendruomenei vertinimui. Vis dar nėra pakankamai aišku, 

kaip į užduotis ir galutinį studentų vertinimą įtraukti mokymo(si) tarnaujant 

bendruomenei veiklos elementus. Kokioms pripažinimo formoms už savo veiklą 

bendruomenėje studentai teikia pirmenybę? COVID-19 pandemijos kontekste 

skaitmeniniai e-mokymo(si) tarnaujant bendruomenei formatai tampa vis 

svarbesni įgyvendinant tarnystės veiklas. Kaip virtualus mokymas(is) tarnaujant 

bendruomenei gali ir 

turėtų būti 

įgyvendinamas ir kuo 

jis skiriasi nuo 

tradicinio mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei? Kokie 

yra e-mokymo(si) 

tarnaujant 

bendruomenei 
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apribojimai? Visi šie klausimai atskleidžia svarbius aspektus, į kuriuos reikės 

atsižvelgti toliau plėtojant mokymo(si) tarnaujant bendruomenei taikymo 

tendencijas. 

Tikimės, kad vadovas pateikia vertingą informaciją visiems, 

besidomintiems mokymu(si) tarnaujant bendruomenei. Linkime įdomių akimirkų 

dirbant su studentais ir bendruomenės partneriais. Taip pat norėtume padėkoti 

visiems savo kolegoms, kurie aktyviai prisidėjo prie šio vadovo rengimo ir pateikė 

vertingų atsiliepimų. 
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INTERNETINIAI IŠTEKLIAI 

TINKLAI: 

• AASHE (THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SUSTAINABILITY IN 

HIGHER EDUCATION): https://www.aashe.org/about-us/ 

AASHE yra tvarumą aukštajame moksle skatinanti asociacija. Asociacija 

siūlo gyvus ir nuotolinius seminarus, informacinius išteklius ir mokymo priemones 

universitetų administracijai, dėstytojams ir studentams, dirbantiems tvarumo 

inovacijų srityje.  

• CAMPUS COMPACT: https://compact.org/ 

 „Campus Compact“ yra kolegijų ir universitetų koalicija, kurios tikslas 

partnerystę švietimo klausimais. Ji padeda kolegijoms ir universitetams pasiekti jų 

viešuosius tikslus, stiprinant jų gebėjimus pagerinti bendruomenės gyvenimą ir 

šviesti studentus dėl pilietinės ir socialinės atsakomybės. 

• CAMPUS ENGAGE: http://www.campusengage.ie/ 

Bendradarbiaudama su Airijos universitetų asociacija, „Campus Engage“ 

remia Airijos aukštojo mokslo institucijas siekiant įtvirtinti, išplėsti ir skatinti pilietinį 

ir bendruomeninį dalyvavimą studentų mokymo, mokymo(si) ir mokslinių tyrimų 

srityje. 

• EOSLHE (EUROPEAN OBSERVATORY OF SERVICE-LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION): https://www.eoslhe.eu/ 

Europos observatorija siekia sustiprinti ir skleisti žinias apie mokymo(si) 

tarnaujant bendruomenei metodą aukštojo mokslo srityje Europoje. Šis tinklas 

buvo sukurtas kaip nuolatinė Europos tinklo „Europe Engage“ narių erdvė 

bendradarbiavimui ir mainams, kad tikslu rinkti ir naudoti duomenis bei praktikas; 

skatinti šio metodo naudojimą ir jo institucionalizavimo procesus. 

• IARSLCE (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR RESEARCH ON SERVICE-

LEARNING & COMMUNITY ENGAGEMENT): http://www.researchslce.org/ 

https://www.aashe.org/about-us/
https://compact.org/
http://www.campusengage.ie/
https://www.eoslhe.eu/
http://www.researchslce.org/


173 

Tarptautinė mokymo(si) tarnaujant bendruomenei ir bendruomenės 

įsitraukimo tyrimų asociacija (IARSLCE) yra tarptautinė ne pelno siekianti 

organizacija, skirta skatinti mokslinius tyrimus ir diskusijas apie mokymą(si) 

tarnaujant bendruomenei ir bendruomenės įtraukimą. 

• LATIN AMERICAN CENTER FOR SOLIDARITY SERVICE-LEARNING  (CLAYSS): 

http://www.clayss.org.ar/, http://www.clayss.org.ar/english/index.html 

„CLAYSS“ remia mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodo 

pedagoginę prieigą Lotynų Amerikoje. Šis centras siūlo mokymus dėstytojams ir 

bendruomenės lyderiams tikslu parengti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei 

projektus ir kurti mokymo(si) tarnaujant bendruomenei metodu paremtus studijų 

dalykus mokyklose, aukštojo mokslo institucijose ir jaunimo organizacijose. 

• NETZWERK BILDUNG DURCH VERANTWORTUNG: https://www.bildung-durch-

verantwortung.de/ 

„Bildung durch Verantwortung“ yra Vokietijos universitetų tinklas, kuris 

skatina pilietinės visuomenės įsitraukimą dalyvaujant studentams ir 

universitetams. Šio tinklo tikslas yra yra susieti universitetus, norinčius stiprinti  

savo kaip organizacijų socialinę atsakomybę, sistemingai įtraukiant į bendras 

veiklas visuomenę, studentus, dėstytojus bei kitus universiteto narius bei skatinant 

šveitimo misijos bei žinių perdavimo integraciją. 

 

 

 

  

http://www.clayss.org/
http://www.clayss.org.ar/
http://www.clayss.org.ar/english/index.html
https://www.bildung-durch-verantwortung.de/
https://www.bildung-durch-verantwortung.de/
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LEIDINIAI 

• EDUCATION, CITIZENSHIP, AND SOCIAL JUSTICE: 

https://journals.sagepub.com/home/esj 

Tai recenzuojamas žurnalas, kuris veikia kaip tarptautinis ir 

tarpdisciplininis forumas dėstytojams ir švietimo politikos formuotojams, 

besirūpinantiems pilietiškumo ir socialinio teisingumo formų įprasminimu  

švietimo įstaigose.  

• THE JOURNAL FOR CIVIC COMMITMENT: http://ccncce.org/ 

Žurnalas skirtas diskusijų apie mokymą(si) tarnaujant bendruomenei 

plėtojimui ir stiprinimui, integruojant akademines studijų programas su 

bendruomeniniu ir pilietiniu įsitraukimu  tiek vietos, tiek pasaulio mastu. 

Žurnalas siūlo tyrimus, teorijas, strategijas, patarimus ir metodus šia tema bei 

dalinasi moksliniais tyrimais pagrįsta ir praktine informacija šioje srityje 

dirbantiems praktikams, koordinatoriams ir administratoriams. 

• JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND HIGHER EDUCATION: 

https://discovery.indstate.edu/jcehe/index.php/joce 

Tai internetinis bei recenzuojamas žurnalas, apimantis bendruomenės 

įsitraukimo ir mokymosi bendruomenėje perspektyvas, tyrimus ir praktiką. 

• JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND SCHOLARSHIP: http://jces.ua.edu/ 

Tai tarptautinis recenzuojamas žurnalas, kuriame dėstytojai, studentai 

ir bendruomenės partneriai dalinasi savo moksliniais tyrimais. Žurnalas 

integruoja mokymą, tyrimus ir bendruomenės dalyvavimą visose disciplinose, 

spręsdamas kritines bendruomenės problemas. 

• JOURNAL OF HIGHER EDUCATION OUTREACH AND ENGAGEMENT: 

https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/index 

Tai recenzuojamas, tarpdisciplininis žurnalas, padedantis plėtoti 

teorines įžvalgas ir praktiką, susijusią su visomis aukštojo mokslo institucijų ir 

bendruomenių įtraukimo ir bendradarbiavimo formomis. 

• JOURNAL OF SERVICE-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: 

https://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe 

Tai internetinis ir tarptautinis recenzuojamas žurnalas, skirtas originalių 

tyrimų, apimančių efektyvią institucinę ir bendruomeninę partnerystę, sklaidai. 

https://journals.sagepub.com/home/esj
http://ccncce.org/
https://discovery.indstate.edu/jcehe/index.php/joce
http://jces.ua.edu/
https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/index
https://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe
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Pagrindinis uždavinys yra suteikti galimybę pasidalinti metodikomis ir 

pedagoginėmis įžvalgomis, lemiančiomis efektyvius bendruomenės įvardintus 

tikslus. 

• PARTNERSHIPS: A JOURNAL OF SERVICE-LEARNING AND CIVIC ENGAGEMENT 

(FINAL ISSUE SPRING 2020): http://libjournal.uncg.edu/prt 

Šio recenzuojamo žurnalo publikacijose daugiausia dėmesio skiriama 

teorijai ir praktikai, siekiant suteikti informacijos ir pagerinti tokią partnerystę, 

ryšius ir bendradarbiavimą. 

• MICHIGAN JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING: 

https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/ 

Tai atvirosios prieigos žurnalas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama 

moksliniams tyrimams, teorijai, pedagogikai ir kitiems klausimams, 

susijusiems su akademiniu mokymu(si) tarnaujant bendruomenei, 

bendruomenės partnerystėmis ir aukštojo mokslo institucijų dalyvavimu. 

• JOURNAL OF EXPERIENTAL EDUCATION: https://journals.sagepub.com/home/jee 

Tai tarptautinis recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami 

straipsniai apie patirtinį ugdymą įvairiuose kontekstuose. 

• THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH ON SERVICE-LEARNING & 

COMMUNITY ENGAGEMENT: 

https://journals.sfu.ca/iarslce/index.php/journal/index 

Tai recenzuojamas internetinis žurnalas, skirtas aukštos kokybės 

moksliniams tyrimams, orientuotiems į mokymą(si) tarnaujant bendruomenei,  

bendruomenės dalyvavimą bei aktyvaus ir veiksmingo pilietiškumo skatinimą 

švietime. 

http://libjournal.uncg.edu/prt
https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/
https://journals.sagepub.com/home/jee
https://journals.sfu.ca/iarslce/index.php/journal/index
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