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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami mokymosi našumą lemiantys veiksniai: mokymosi įdomumas, fizinis aktyvumas, laimės 
indeksas. Buvo atliktas dviejų specializacijų atsitiktinai parinktų studentų tyrimas apie mokymosi įdomumo ir laimės indekso 
poveikį studijų rezultatams. 
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Įvadas 
Mokymosi našumas – sunkiai apibrėžiama sąvoka. Mo-
kymasis gali būti suprantamas kaip dėmesio sukoncentra-
vimas arba veiksmas bandant išmokti temą ar uždavinių 
sprendimus (Mokymosi technikos... 2010).  Mokymosi 
našumas didėja tobulėjant žmogaus mokymosi įgūdžiams 
ir naudojant pagalbines sistemas. Našumas yra neatski-
riamas nuo veiklos efektyvumo. O mokymosi efektyvu-
mas, pasak Čekmonienės (2004) priklauso nuo gebėjimo 
laisvai reprodukuoti tai, kas girdima. 

Bergmann, Daub, Meurer (2004) mokymąsi skirsto į 
tris lygmenis. Nulinę pakopą autoriai charakterizuoja kaip 
žinias ir jų taikymą naujose situacijose. Pirmasis lygmuo 
– kai išmokstama naujų žinių elementų, metodų, įgauna-
ma naujos patirties, todėl žinios keičiamos iš esmės, pil-
domos, siejamos su kitomis žiniomis. Antroji pakopa 
reiškia mokymąsi mokytis, kai apmąstomi mokymosi 
žingsniai ir procedūros, keičiami tradiciniai mokymosi 
būdai. Pasak Bergmann, Daub, Meurer (2004) šis lygmuo 
– tai mokymasis mokytis, stebėjimo stebėjimas, pažinimo 
pažinimas. Mokymasis mokytis, t. y. metamokymasis 
arba mokymosi kompetencija (Mandl, Krause 2001), 
apima motyvuotą, savo paties mokymosi procesą regu-
liuojančią, kreipiančią į visą gyvenimą trunkančią moky-
mosi veiklą (Pukevičiūtė 2007). 

Mokymosi efektyvumas ir rezultatai priklauso nuo 
daugybės veiksnių. Įvairiuose literatūros šaltiniuose tei-
giama, kad mokymosi rezultatams įtaką daro stresas, 
psichologinis pasiruošimas, mokymosi režimas ir aplinka, 
asmeninė motyvacija, fizinis aktyvumas, mokslo ir pačios 
disciplinos įdomumas bei tai, kiek studentas yra laimin-
gas (Balnionytė 2010; Jankauskaitė 2011; Patarimai 
kaip... 2005; Asmeninė motyvacija... 2011). 

 

 
Informacijos pakartojimas naudojant dalykinius žai-

dimus, konkrečių situacijų analizę, vykdant praktines 
užduotis, praturtina mokymo procesą, padeda įtvirtinti 
teorines žinias, suformuoti jų taikymo įgūdžius. Naujau-
sių žinių panaudojimas bendravimo procese padeda ge-
riau įsiminti ir realizuoti jas praktinėje veikloje 
(Jėčiuvienė 2008). 

Mokymosi įdomumo daroma įtaka mokymosi 
rezultatams  
Didžiosios Britanijos tinklalapis „Guardian.co.uk“ publi-
kavo straipsnį, kuriame Lankašyro universiteto profesorė 
Sandy Mann paskelbė savo tyrimo rezultatus (Mann 
2009). 60 % jo apklaustų D. Britanijos universitetų ir 
koledžų studentų teigė, kad bent pusė jų klausomų pa-
skaitų yra nuobodžios, o 30 % pripažino, jog jiems nuo-
bodžios yra visos ar didžioji dalis paskaitų. Pagrindine 
nuobodulio priežastimi studentai įvardino ir Lietuvoje 
dėstytojų mėgstamą pagalbininką – „Power Point“ pre-
zentacijas. Jose dėstytojai dažnai sudeda per daug infor-
macijos, kurią vėliau belieka tik perskaityti. 
(Vyšniauskas, Norkevičiūtė 2010). 

Žinių pateikimo būdo parinkimas, originalumas bei 
kūrybiškumas turi būti pagrįstas konkrečių situacijų pa-
teikimu, argumentais, faktais ir skaičiais iš dabarties rea-
lios tikrovės, taikant pedagoginių metodų įvairovę, 
drausminant, išlaikant dėmesį, vertinant žinių kokybę, 
pagrįstą kūrybišku ir loginiu mąstymu (Jėčiuvienė 2008). 

Pastebėta, kad mokymąsi neįdomiu, monotonišku  
daro medžiagos mokymasis atmintinai, kadangi šis meto-
das žmogaus neskatina įsigilinti į dalyką, jį suprasti (Pu-
kevičiūtė 2011). 

Buvo atliktas tyrimas apie studentų mokymosi įdo-
mumą ir studijų rezultatų priklausomybes nuo jo. 
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Dviejų specializacijų 26 atsitiktinai atrinkti studen-
tai užpildė anketas, kuriose reikėjo įvertinti visų keturių 
studijų metų dalykų mokymosi įdomumą dešimties balų 
sistemoje. 1 lentelėje pateikti vieno studento pažymiai ir 
mokymosi įdomumo įvertinimai. 
1 lentelė. Vieno iš apklaustų studentų pažymiai ir mokymosi 
įdomumo įvertinimai 
Table 1. The grades of one student and the scores given to the 
degree of interest by each subject in each academic year 
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6 2 8 8 6 7 10 10 
5 4 7 6 9 10 10 9 
5 2 7 8 6 6 6 8 
8 6 5 2 6 6 10 10 
5 4 6 2 6 8 7 8 
5 4 6 3 6 7 8 9 
6 4 5 3 10 10 7 8 
6 5 10 10 5 6 9 10 
5 1 8 6 9 9 10 9 
5 3 8 5 7 8 9 9 
9 7 8 5 5 6 8 8 
7 4 8 5 7 8 8 8 
7 6 5 3 9 9 8 10 
  5 2 9 10 8 8 
  8 5 8 9 10 10 
  5 3 10 9 10 10 
  8 6     
  9 8     

Vidurkis 
6,08 4,00 7,00 5,00 7,38 8,00 8,43 9,00 

Dauguma studentų paskutiniuosius studijų metus 
įvardijo kaip įdomiausius. Studijų vidurkis aukštesniuose 
kursuose taip pat gerėjo, ketvirtajame – jis buvo aukš-
čiausias. Prasčiausiai įvertinti pirmieji studijų metai. To 
priežastys gali būti bendrieji studijų dalykai studijų pra-
džioje, kurie mažiau domino, todėl juos buvo sunkiau 
išmokti ir įgauti reikiamų žinių. 

1 pav. pateiktame grafike matyti, kad abiejų specia-
lizacijų studentų pažymiai ir mokymosi įdomumas kiek-
vienais studijų metais augo. Galima teigti, kad kuo geriau 
įvertintas mokymosi įdomumas, tuo geresnių rezultatų 
pasiekė studentai. 

 

 

1 pav. Mokymosi įdomumo įvertinimo ir pažymių vidurkio 
pokytis studijų metais 
Fig. 1. Variation of the degree of interest in studies and the 
average grades throughout the studies 

Laimės indekso daroma įtaka mokymosi rezultatams  
Skaičiuojant „laimės indeksą“ dažnai analizuojami 7 
gerovės aspektai: ekonominis, aplinkos, fizinis, dvasinis, 
darbo, socialinis ir politinis. 

Anot mokslininkų, 50 % laimingumo lemia genai, 
dar 10 % – gyvenimo aplinkybės (socialinis ir ekonomi-
nis statusas, šeimyninė padėtis, sveikata, pajamos ir pana-
šiai). Likusius 40 % lemia nežinomų veiksnių kimbi-
nacija ir veiksmai, kuriuos žmonės daro norėdami tapti 
laimingesni. Pavyzdžiui, ekstravertai tampa laimingesni, 
kai daug bendrauja. Tyrimai rodo, kad žmonės, gebantys 
paaiškinti socialines ir kitokias nesėkmes, taip pat jaučia-
si laimingesni nei to negalintys (Kaip lietuviai... 2010). 

Tūkstantį žmonių apklausę Didžiosios Britanijos 
mokslininkai gautų atsakymų pagrindu pasiūlė laimės 
formulę pagal Pete Cohen (The formula... 2003): 
Laimė = P + (5×E) + (3×H); 
Čia: 
P – asmeninės savybės, įskaitant požiūrį į gyvenimą, 
gebėjimą prisitaikyti ir lankstumą.  
E – egzistavimas, įskaitant sveikatą, pinigus, draugus.  
H – aukštesnieji poreikiai (savigarba, lūkesčiai, ambici-
jos, humoro jausmas). 

Norint sužinoti šiuos tris parametrus studentams rei-
kėjo atsakyti į 4 klausimus įvertinant kiekvieną atsakymą 
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dešimties balų sistemoje, kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – 
labai stipriai pritariu.  

Klausimai (The formula... 2003): 
1) Ar jūs esate energingas, lankstus, atviras poky-

čiams? 
2) Ar jūs turite teigiamą požiūrį į gyvenimą, greitai 

atsigaunate po nesėkmių ir jaučiate, jog kontroliuojate 
savo gyvenimą? 

3) Ar patenkinti jūsų pagrindiniai gyvenimo porei-
kiai įskaitant: sveikatą, finansus, saugumą, pasirinkimo 
laisvę ir bendruomeniškumą? 

4) Ar galite kam nors bet kuriuo paros metu pa-
skambinti, kai jums reikia pagalbos; ar galite pasinerti 
stačia galva į tai ką darote; ar jūsų veikla atitinka jūsų 
lūkesčius ir suteikia jums gyvenimo prasmę?  

Tie patys studentai buvo paprašyti įvertinti visų ke-
turių studijų metų laimės indeksą dešimties balų sistemo-
je. Kaip pavyzdys, 2 lentelėje pateikiami vieno studento 
atsakymai į klausimus. 
2 lentelė. Atsitiktinai atrinkto studento atsakymai (balais) 
Table 2. The answers of one student (points) 

 Iš studentų pateiktų atsakymų pagal minėtą formulę 
buvo suskaičiuoti laimės indekso formulės parametrai ir 
visų keturių studijų metų laimės indeksai. 3 lentelėje 
pateikti vieno iš 26 apklaustų studentų duomenys. 
3 lentelė. Laimės indekso parametrų skaičiavimas 
Table 3. Calculation of happiness index parameters  

Pagal apklausos duomenis 2 pav. pateikiami studen-
tų pažymių vidurkio ir laimės indekso pokyčiai kiekvie-
nais studijų metais. 2 pav. grafike matyti, kuo žmogus 
laimingesnis, tuo jo pažymiai geresni. Laimingam studen-
tui lengviau atlikti užduotis ir darbus, reikia įdėti mažiau 
pastangų studijuojant, padidėja darbo našumas, gerėja 

pažymiai. Taip pat, kuo studentui įdomiau studijuoti, tuo 
jis yra laimingesnis. Šie veiksniai yra tiesiogiai susiję. 

 

2 pav. Laimės indekso ir pažymių vidurkio pokytis studijų 
metais 
Fig. 2. Variation of the happiness index and the average grades 
throughout the studies 

3 pav. pateikiamas bendras dviejų specializacijų, at-
sitiktinai atrinktų studentų laimės indekso, mokymosi 
įdomumo ir pažymių vidurkio pokytis ir priklausomybė 
studijų metais. 

 

3 pav. Laimės indekso, mokymosi įdomumo  ir pažymių 
vidurkio pokytis studijų metais 
Fig. 3. Variation of the happiness index, degree of  interest in 
studies and the average grades throughout the studies 

Klausimo 
nr. I kursas II kursas III kursas IV kursas 

1 7 7 8 8 
2 6 6 8 9 
3 8 9 9 10 
4 7 8 8 9 

Parametrai I  
kursas 

II 
kursas 

III 
kursas 

IV 
kursas 

P 13 13 16 17 
E 8 9 9 10 
H 7 8 8 9 
Laimės indeksas 74 82 85 94 
Laimės indeksas de-
šimtbalėje sistemoje 7,4 8,2 8,5 9,4 
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Pagal apklausos rezultatus neįdomiausi studentams 
buvo pirmieji studijų metai. Pagrindinė to priežastis gali 
būti bendrieji dalykai, kuriuos studijuoti nebuvo įdomu ir 
bendras priėmimas į studijų programas, o ne į specializa-
cijas. Tai parodo ir diagramos (3 pav.): pirmieji metai 
buvo prasčiausiai įvertinti ir dalykų įdomumo ir laimės 
indekso atžvilgiu. 

Geriausiai įvertinti paskutinieji semestrai. Studentai, 
susipažinę su naujomis gyvenimo sąlygomis, universite-
tu, jaučiasi saugesni ir ramesni; studijuoja specialybę 
atitinkančius dalykus, kurie yra įdomūs, todėl stengiasi 
geriau atlikti užduotis. Dalyko įdomumas daro didelę 
įtaką studento pažymių vidurkiui. 

Laimės indeksas pažymiams turėjo mažesnę įtaką, 
per ketverius studijų metus jis buvo įvertintas nemažiau 
nei 8 balais (3 pav.). 

Išvados 
1. Mokomųjų dalykų įdomumas daro didelę įtaką 

studentų pažymių vidurkiams. Kuo dalykas yra įdomes-
nis, tuo produktyviau studentai mokosi ir pasiekia geres-
nių rezultatų. 

2. Laimės indeksas taip pat daro įtaką studentų pa-
žymių vidurkiams, tačiau mažesnę nei mokymosi įdo-
mumas. Laimingesnis žmogus atlieka paskirtas užduotis 
greičiau ir su didesniu susidomėjimu. 

3. Mokymosi įdomumas bei laimės indeksas yra tie-
siogiai susiję. Mokantis įdomų dalyką žmogus įgyja dau-
giau naujų žinių, lengviau jas įsimena, nuodugniau 
išsinagrinėja rūpimas temas, taip jis jaučiasi laimingesnis. 
Ir atvirkščiai, kuo mokymasis yra įdomesnis, tuo žmo-
gaus laimės indeksas yra aukštesnis. 

4. Gerus rezultatus lemia tinkamai pasirinkta studijų 
sritis, programa. Kai studijuojami dalykai yra įdomūs, 
žmogus jaučiasi laimingas ir pasiekia maksimalius rezul-
tatus. 
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ANALYSIS OF LEARNING PRODUCTIVITY OF 
STUDENTS 

N. Packevičiūtė, I. Madaikina, J. Alchimovienė 

Abstract 
Paper analyses factors influencing learning productivity: inter-
estingness of learning, physical activity, happiness index. Re-
search was done about the impact of interestingness of learning 
and happiness index towards the academic results of partici-
pants of the research were students. 
 
Keywords: learning productivity, interest in studies, the happi-
ness index, needs, students. 


