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1. Įvadas. IKT ir kolektyvinė išmintis mokymosi procese

XX a. pab.–XXI a. pr. išskirtinis bruožas yra neįtikėtina interneto plėtra, apimanti beveik 
visas socialinio gyvenimo sritis ir sukelianti, galima manyti, fundamentalius ir kai kuriais atvejais 
gal net negrįžtančius pokyčius mūsų bendravime, elgsenoje, veiklos planavime, laisvalaikio ir 
mokymosi organizavime. Mokymosi tema kaip tik ir gvildenama šiame metodiniame leidinyje 
apie dar mažai žinomą įtinklinto mokymosi metodą1 (ĮMM). Viena iš pagrindinių išvadų, kurią 
greičiausiai padarytumėte ir jūs patys, susipažinę su pateikta medžiaga, būtų įtinklinto mokymosi 
metodo neatsiejamumas nuo mūsų laisvalaikio, kasdieninio bendravimo, praktinės (arba darbinės) 
veiklos ir t. t. Kitaip sakant, įtinklintas mokymasis yra gyvenimas mokantis ir mokymasis gyvenant. 
Dažnai įvairiomis progomis kalbama apie mokymąsi visą gyvenimą – ši koncepcija kaip tik ir įsi-
kūnija įtinklintame mokymesi. 

Tačiau vis dar stebime gyvenimą, kuris tarsi aukšta siena atskirtas nuo mokymosi, t. y. laikas 
pla nuojamas atskirtais epizodais, pavyzdžiui, 8–17 val. darbas, 18–21 val. studijos universitete, 
po to namai, šioks toks poilsis, vėl darbas ir t. t. Toks veiklų – darbo, mokymosi, poilsio – atsky-
rimas ir koncentravimasis į atskiras veiklas yra patogus tada, kai tikrai jas privalu atskirti. Pavyz-
džiui, kai dirbame visai ką kitą nei mokomės (pavyzdžiui, mokomės ne kvalifikacijos tobulinimo, 
bet perkvalifikavimo programose), o ilsimės per atostogas turistinėje kelionėje2. Perkvalifikavimo 
programų paplitimas rodo, kad atsitiko nenumatytas dalykas – įsėdome ne į savo roges, o dabar 
norime peršokti visai į kitas, kurios juda gal net priešinga kryptimi. Visais kitais atvejais ar ne ge-
riau mokytis taip, kad būtų galima išnaudoti esamos darbinės veiklos (nesvarbu, ji miela ar sunkiai 
pakenčiama) aplinką naujai įsisavinamos teorijos praktiniam parėmimui? Šiaip ar taip, mokymasis 
dirbant yra kita jau seniai žinoma, bet šiuo metu mažai paplitusi integralaus mokymosi forma, 
primenanti laikotarpį, kai buvo vientisas gyvenimas kaip socialinė ir ekonominė veikla. Manyčiau, 
jog mokymasis dirbant visiškai neprigijo dėl to, jog iki šiol nebuvo tinkamų priemonių šiai formai 
efektyviai realizuoti. Atsiradus specializacijų gausai (utriruojantis specialisto apibūdinimas: žinan-
tis viską apie nieką) pasidarė išties sunku surinkti besimokančius į didesnes grupes, išnaudojant 
masto ekonomiją. Ir vėl matysime, jog įtinklintas mokymasis, kurio didžiausias efektas pasireiškia 
į apibrėžtus mokymosi tikslus nukreiptame anoniminės komandos veikime, išlaisvina potencinę 
energiją, slypinčią skirtingose mokymosi proceso dalyvių patirtyse, palaikomose ir sustiprinamose 
jų ilgalaikiu gyvenimu savo unikalioje geografinėje, kultūrinėje, emocinėje aplinkoje3. 

1   LNB – Įtinklintą mokymosi metodą galima nesunkiai supainioti su kitais metodais, pavyzdžiui, bendradarbiavimu 
paremtu įtinklintu mokymusi (angl. Collaborative Networked Learning). Tačiau ĮMM pagrindinis požymis yra mo-
kymasis anoniminėse komandose, ir tai nėra būdinga nė vienam iki šiol žinomam metodui.

2   Čia teisėtai gali kilti klausimas, ar mokymasis ir laisvalaikis tikrai neturėtų būti atskirtas. Daugybė pavyzdžių rodo, 
kad mokytis galima pramogaujant ir pramogauti mokantis, pavyzdžiui, žaidžiant simuliacinius socialinius žaidimus, 
sparčiai plintančius kartu su išmaniaisiais telefonais.

3   Toks nuotolinis mokymasis, su kokiu mes susiduriame pastaruoju metu, taip pat remiasi mokymusi nepaliekant savo 
gyvenamosios vietos, tačiau studijuojančiųjų patirtinės įvairovės perdavimas kitiems mokymosi proceso nariams 
lieka silpnai arba visiškai nepanaudojamas.
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Taigi įtinklinto mokymosi metodas, viena vertus, atpalaiduoja nuo veiksmų derinimo per parą, 
reikalavimo laikytis priverstinio paros ar savaitės ritmo, kita vertus, leidžia ar net skatina išnaudoti 
artimiausios aplinkos unikalumą, kuris atsispindi dalyvio patirtyje ir netgi žiniose. ĮMM siūloma 
lankstesnė žinojimo, žinių ir gebėjimų įgijimo schema, neverčianti atsidurti konkrečioje geografinėje 
vietovėje4, dalyvauti tuo pačiu sinchronizuotu ritmu, nedaranti aplinkos kultūrinio ar socialinio spau-
dimo, tačiau tuo intensyviai pasinaudojanti. 

Vėl grįžtant prie technologinės aplinkos, kuri suklestėjo šiame civilizacijos vystymosi etape 
ir nesustoja toliau greitėjančiai augusi, nesenas istorinis žvilgsnis mums nurodo, jog ryšių arba, 
plačiau imant, komunikacijų plėtra tokioje apimtyje, kokia pasiekta dabar, nebūtų įmanoma be 
išvystytų informacinių technologijų – tokių technologijų, kurių paskirtis yra duomenų kaupimas 
ir apdorojimas remiantis mūsų sukurtais modeliais bei, naudojant profesinį informatikų žargoną, 
skaičiavimų algoritmais. Prie modelių (ir siauresne prasme metodų) mes nuolat sugrįšime, o dabar 
tik pažymėsime, jog vien tik minėtos technologijos, naudojamos senų veiklos schemų palaikymui, 
nieko gero ir efektyvaus (bei efektingo) neduoda. Gal net atvirkščiai – netinkamai, neapgalvotai 
naudojamos šiuolaikinės technologijos, ypač mokymo procese, gali pridaryti daugiau žalos nei 
duoti naudos. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti nuotolinis mokymasis, kurio efektyvumas buvo įver-
tintas kaip nepasiteisinantis. Kitą ryškų technologijų „nesuvaldymo“ pavyzdį pateikia konsultacinė 
kompanija Gartner, prognozavusi „masių išminties“ panaudojimą organizacijose. Ka dangi dabar 
daugelis verslo, administravimo, komunikavimo ir kt. procesų skaitmenizuojama ir taip jie atsi-
duria saityne, organizacijoms reikalinga sistema, kuri leistų analizuoti žmonių nuomonę ir padėtų 
rasti geriausią sprendimą dėl naujų produktų ir paslaugų kūrimo. 2005 metais Gartner prognozavo 
(80 procentų tikslumu), kad 2010 metais 1 000 sėkmingiausių kompanijų savo komunikaciniame 
lauke turės pajungusios tam tikro tipo internetinę bendruomenę, kuri galės būti panaudota rinko-
daroje, bet su tokia pat tikimybe teigė, kad pusė iš minėtų bendruomenių bus taip blogai valdomos, 
kad padarys daugiau žalos, nei duos naudos. Prognozės pasitvirtino, tačiau būtų galima diskutuoti, 
ar šią bendruomenėse slypinčio potencialo panaudojimo nesėkmę reikėtų priskirti sudėtingos ir 
greitai besikeičiančios aplinkos nesuvaldymui (kaip teigė Gartner), ar tiesiog nesugebėjimui pa-
sinaudoti pačiomis technologijomis. Juo labiau kad socialinės technologijos leidžia „įjungti“ kom-
ponenčių sinergiją ir tokiu būdu sudėtinga (išorinio valdymo prasme) sistema pati save „suvaldo“, 
jai nereikalingas pedantiškas išorinis reguliuotojas.

4   Vėliau matysime, jog ĮMM jokiu būdu neatsisakoma tiesioginio bendravimo, susitikimų, diskusijų, tačiau tokios 
for  mos ypatumas išlieka tas pats – negalima vertinti pažymiais.
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Šiaip ar taip, informacinės technologijos padėjo tvirtą universalų pagrindą naujų ryšių prie-
monėms. Šiuo metu informacinės ir ryšių technologijos jau nebeatskiriamos viena nuo kitos, t. y. 
gali išlikti ir vystytis tik simbiotiškai palaikydamos viena kitą. Ar tą patį galime pasakyti ir apie 
įtinklinto mokymosi metodą, kurio gyvybingumą iš esmės ir lemia informacinių (duomenis apdo-
rojantys įrenginiai) ir komunikacijos (duomenis perduodantys, komandos narius jungiantys įren-
giniai) technologijų įrenginiai?

Matome, kad platoniška duomenų kaupimo ir informacijos perdavimo idėja bent jau mūsų 
planetoje artėja prie savo apogėjaus5. Tolimesnis virsmas ateina ne su technologijų panaudojimu 
duomenų kaupimui, apdorojimui ir jų perdavimui, perkeliant juos į mūsų nusistovėjusias veiklos 
schemas, bet su naujų veiklos organizavimo schemų, pasinaudojant technologiniais įrenginiais, 
atsiradimu. Visiems aišku, jog schema – tai vaizdas, tačiau tai per paprastas žodis kalbant apie 
svarbius, gal net emergentinius pokyčius. Jei į reiškinį žiūrėtume labiau apibendrintai, turėtume 
naudoti metodo sąvoką. Todėl toliau ir pakalbėkime apie metodus.

Kaip žinome, įrankis (priemonė) dar neparodo metodo, kuriame jis užima savo vietą. Klasi-
kinis ir gal kiek pabodęs pavyzdys yra virtuvinis peilis, skirtas, kaip nurodyta gamintojo etiketėje, 
duonai riekti ir daržovėms pjaustyti (be abejo, duonos pjaustymo būdai taip pat gali būti skirtingi 
priklausomai nuo šalies, žmogaus patirties ir kt.). Tačiau žinome ir kitas jo panaudojimo galimy-
bes: nuo užsikirtusių durų atidarymo, varžto atsukimo, meninių ir kultūrinių projektų sudėtinių 
elementų iki nusikalstamos veiklos, aprašytos daugybėje kriminalinių suvestinių. Kai kas ginčy-
tųsi, jog įrankio ar priemonės funkcijos potencialiai slypi pačioje priemonės formoje, kad jos yra 
vienoje sistemoje su aplinka. Tai visiškai priimtina prielaida, todėl neprieštaraudami jai galime 
daryti šuolį link priemonių, kurios patenka į ĮKT grupę, ir mintyse pratęsti jų panaudojimo, be 
bendravimo, informavimo ir kt., vos ne detektyvinę interpretaciją. Kas tai galėtų būti? 

Labai ilgai neklajodamas po užkaborius, bandau siūlyti sprendimą iškart – tai galėtų būti 
globalus protas, kuriam svarbiausia yra ne sudedamųjų sujungtų dalių – asmenų – hierarchija, 
bet adekvatus tikrovės supratimas, geri sprendimai, greita reakcija į pokyčius. Ar tai unikalus 
darinys? Kuo jis ypatingas, kokie skirtumai nuo, pavyzdžiui, pastaruoju metu išplitusių socialinių 
tinklų?

Žmogaus kūrybiškumo neįmanoma algoritmizuoti, tačiau galima sukurti pagalbinių priemo-
nių, kurios palengvintų mūsų intelektualinę ir emocinę veiklą, sustiprintų išmintį, galima pritaikyti 
įvairių technikų, kurios padėtų kūrybiškai mąstyti, tačiau paties inovatyvumo, kūrybiškumo mes 
niekada neperkelsime į mašinas. 

5   Užtektų nurodyti Moor’o dėsnį, pagal kurį duomenų tankis laikmenose kas pusantrų metų padvigubėja ir artėja prie 
savo fizinės ribos. Duomenų perdavimas ir prieinamumas, jei atsižvelgsime ir į palydovinius perdavimo kanalus, 
didesnio už šviesos greitį nepasieks, tačiau apima visą planetą.
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Įtinklinto mokymosi metodas nepaleidžia iš savo rankų žmogaus intelekto, tačiau jį jungia 
naudodamas šiuolaikines informacijos apdorojimo technologijas ir komunikacijos priemones. Au-
gant skaičiuojamiesiems technologijų pajėgumams jie gali būti įtraukiami į ĮMM kaip pagalbinės 
priemonės, kaip duomenų apdorojimo ir vizualizacijos technologijos, padedančios žmogaus inte-
lektui nustatyti naujus dėsningumus.

Mokymasis yra aktyvus procesas, kuriame žmonės veikdami kartu konstruoja naują supratimą 
apie pasaulį tirdami jį, konstruodami, eksperimentuodami ir diskutuodami. Technologinė aplinka 
tėra tarpininkas, kuriuo naudojantis galima imituoti, reikštis, kurti ir sąveikauti. Toliau šioje me-
todinėje medžiagoje matysime, kaip įtinklintas mokymosi metodas išnaudoja asmenines žinias ir 
kolektyvinę išmintį, vietines patirtis ir pažintinius skirtumus, bendradarbiavimą ir konkurenciją.
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2. Įtinklinto mokymosi metodo koncepcija ir sąvokos6

Įtinklintame mokymesi svarbiausią vaidmenį atlieka duomenų (ne žinių ir ne informacijos – 
tai dažnai painiojama!) apdorojimo, perdavimo, priėmimo ir atvaizdavimo technologijos, kurios 
techninės („kietosios“) ir programinės („minkštosios“) įrangos pavidalu įkūnytos kompiuteriuose, 
išmaniuosiuose telefonuose, skaitmeninėje televizijoje ir kituose šiuo metu egzistuojančiuose bei 
nuolat atsirandančiose įrenginiuose. Visa tai kuria, gamina, aptarnauja ir valdo produktus ir pas-
laugas teikiančios organizacijos, tokios kaip programinės įrangos kūrėjai, kompiuterių gamintojai, 
mobiliojo ryšio tiekėjai, skaitmeninės televizijos kompanijos ir kt. Kad būtų patogiau toliau nagri-
nėti ir adekvačiai suprasti įtinklinto mokymosi metodą (ĮMM), išvardytų (ir neišvardytų) priemo-
nių ir paslaugų visumą pavadinkime technologine mokymosi baze.

Organizuojant mokymus ir remiantis technologine mokymosi baze mums svarbu bus tai, jog 
jos buvimas sudaro vienodas sąlygas įvairiakrypčiai (kai duomenų perdavėjas yra ir jų priėmėjas) 
ir koordinuotai7 visų mokymosi proceso dalyvių komunikacijai, tačiau negarantuoja, kad vieni 
dalyviai (pavyzdžiui, mokytojai) nebus labiau privilegijuoti nei kiti (pavyzdžiui, mokiniai). Kitaip 
sakant, pačioje technologinėje mokymosi bazėje iš anksto neįdėta net menkiausia užuomina apie 
hierarchiją, tačiau ji gali atsirasti socialiniame lygmenyje įvedus arba pernešus iš anksčiau susi-
dariusių ar sąmoningai sudarytų struktūrų komunikavimo asimetriją „esantis aukščiau“–„esantis 
žemiau“. Tai gali būti viršininko–pavaldinio, mokytojo–mokinio, valdžios atstovo–mokesčių mo-
kėtojo ir kita asimetrija, paremta tradicijomis arba net įtvirtinta įstatymais. Jau senokai tiek teoriš-
kai, tiek ir praktiškai parodyta, kad hierarchiškai struktūruota visuomenė nėra ir niekada nebuvo 
efektyviai funkcionuojanti visuomenė, nors tokia iliuzinė nuostata vyrauja iki šiol. Tai „brangi“ 
visuomenė, nes jos stabilumas palaikomas ne sąmoningu asmeniniu visuomenės narių pasirinki-
mu, bet koncentruota galia, kuri reikalauja papildomų išteklių. 

Taip pat įrodinėjama, jog socialinė hierarchija yra emergentinė (atsirandanti, arba virsmo pa-
sekmės) savybė, t. y. ji niekaip neišvengiama bet kokioje iš pradžių homogeniškoje socialinėje 
(nebūtinai žmonių) grupėje. Galima manyti, kad toji grupė ima ir iš nieko sukuria lyderį, jei jo dar 
neturėjo, kuris imasi vadovauti ir vesti grupę „per dykumą“. Tokie įrodinėjimai nebūna paremti 
jokiais kitais argumentais, kaip tik istoriniais arba, dar keisčiau, apeliavimu į tradicijas. Kadangi tra-
dicijos kažkada prasidėjo, tai remiamasi fiziologiniais, psichologiniais ir kitokiais sudėtingų (socia-
linių) sistemų saviorganizacijos principais. Suprantama, jog tai negali būti argumentai. Juo labiau 
kad nepasiūloma net aiškių modelių, kurie būtų nemechanicistiniai, paremti jėgos lauko įvedimu. 
Socialinės ekonomikos požiūriu būtų galima užduoti klausimą, ar pigiau išlaikyti jėgos struktūras, 
ar investuoti į socialines technologijas, kuriose veikia grįžtamieji ryšiai. Meksikoje taikomas socia-
linis metodas, kai tėvai gauna išmokas už vaiko skiepijimą arba už tai, kad vaikas gerai mokosi, 
pasirodė žymiai efektyvesnis vėliau kylančių problemų sprendimų būdas vien dėl to, kad vėliau 
problemų papraščiausiai nekyla. Naudojant hierarchija paremtus metodus (valstybės, tiksliau – val-
džios, spaudimas, baudos, moralizavimas), tokie rezultatai vargu ar būtų pasiekiami.

6   Pagrindinės įtinklinto mokymosi metodo sąvokos taip pat pateiktos Priede Nr. 1.
7   Koordinavimas reiškia išorinį įsikišimą, taisyklių, apribojimų įvedimą; tai gali būti vadovo koordinavimas, taisyklių 

laikymasis ir algoritminis koordinavimas, kai taisyklės atsispindi ribojančiuose veiklą algoritmuose. 
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Kai kas bando nutiesti hierarchijos sociume analogiją su pinigų neišvengiamumu ekonomi-
nėje sistemoje. Tačiau pinigai atsiranda tada, kai patogiau, „ekonomiškiau“ yra turėti daiktų ir 
paslaugų mainų tarpininką. Todėl nereikėtų painioti skirtingų reiškinių – pinigai nieko bendro ne-
turi su hierarchija, o hierarchija socialinėse grupėse maišoma su funkcijų, reikalingų išgyvenimui, 
realizavimu. Lyderis, vadovas ar fiureris jokiu būdu nėra išgyvenimo garantas, ir, žiūrint iš ilga-
laikės perspektyvos, jis gali sukelti daugiau grupės išgyvenimo problemų, nei jų išspręsti. Žinant, 
jog lyderis gali pasinaudoti šiuolaikinėmis pranešimų platinimo technologijomis, visai neaišku, ar 
jo pranešimus kas nors „pirks“, dėl to lyderystė tampa abejotina vertybe. Pinigai neišnyksta, nors 
technologijų invazija į monetarinę sritį, skaitmenizuojant juos, vertės nustatymo ir mainų nepanai-
kina, o tik palengvina jų apskaitą bei kitus procesus.

Kalbant apie mokymąsi, dažnam iš mūsų gali atrodyti (neskaitant kai kurių negausių meto-
dikų šalininkų ir įgyvendintojų), jog mokytojas visada stovi hierarchiškai aukščiau už mokinį, ir 
dėl to vertina mokinio gebėjimus ir apdovanoja arba baudžia jį, naudodamas pažymį kaip valdymo 
įrankį. Tai visiškai klaidingas požiūris, įsišaknijęs mūsų tradicinėje sąmonėje ir pririšantis mus 
prie neefektyvų mokymosi schemų.

Pabandykime išsiaiškinti, kur mes darome klaidą netinkamame mokymosi proceso dalyvių 
padėties suvokime, kad ji nepatektų į įtinklinto mokymosi metodą, kuriame taip pat yra įsteigti 
mokytojų (ekspertų) ir mokinių vaidmenys. Atlikime reversą mąstyme ir įsivaizduokime, kad mo-
kytojas yra tarnas, kuris visaip bando įtikti mokiniui, kad tik mokinys suprastų perteikiamas žinias 
ir įgytų reikalingų gebėjimų. Nesunku įsivaizduoti šių dienų korepetitorius, kurie ne represinėmis 
priemonėmis moko savo dalyko subtilybių, bet sužadindami susidomėjimą, dalyko perspektyvą 
(formalią arba giluminę), o užduotis skiria taip, jog mokinys jas mielai atlieka. Jų įrankis yra pui-
kūs metodai, paremti pedagoginėmis žiniomis ir / arba ilgamete patirtimi, o jei ir yra prievarta, tai 
tik tokia, kurią mokinys priima „savanaudiškai“. Šio pavyzdžio gal ir užtektų, kad galėtume su-
prasti, jog mokytojo ir mokinio vaidmuo ne deklaratyviai paskelbiamas remiantis galios santykiu, 
bet tarnauja didesniam mokymosi proceso efektyvumui, kai besimokantysis įgyja daugiau žinių ir 
gebėjimų ir nežlugdoma mokinio asmenybė. 

Apibendrinant galima teigti, jog mokymosi procese socialinės hierarchijos pasireiškimas yra 
anachronizmas, kažkokiu būdu išlikęs mūsų mokymosi sistemoje ir net universitetuose. Todėl ga-
lima tik intelektualinė hierarchija, apie kurią šioje metodinėje priemonėje nėra kabama. Toliau belie-
ka išsiaiškinti, kaip būtų galima pagrįsti mokymosi nehierarchiškumą ir kokie pavojai mūsų laukia 
atsikratant hierarchijos. 

Pagrindinis argumentas (arba hipotezė), naudojamas pagrindžiant didesnį nehierarchiškumo 
socialinį, pažintinį ir kt. efektyvumą, būtų pasaulio kognityvinis multivariantiškumas. Didžioji ži-
nių dalis išlieka pastovi ilgalaikiame intervale, tačiau ne maža jų dalis keičiasi. Galima įsivaizduoti, 
jog pastovioji dalis nuolatos apauginama nepastoviąja, ir ateina momentas, kai pastovioji dalis taip 
pat transformuojasi – tokiu atveju galima kalbėti apie, anot T. Khuno, paradigmų kaitą.
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Atskirų žmonių disponuojama žinių įvairovė yra tai, kas visuomenę daro turtingesne, todėl ji 
turi būti palaikoma, skatinama, puoselėjama. Įvairūs pasaulio matymai nereiškia pažinimo relia-
tyvizmo, bet suteikia pažinimui papildomų impulsų nuolat besireiškiančių klausimais: „O jei būtų 
taip?“ Mokymosi metodikos, kurios paremtos atsitraukimu ir pažiūrėjimu į reiškinį kitu kampu, 
yra žymiai efektyvesnės, nei besiremiančios užtikrintų tiesų pateikimu. Net sąmoningas klaidų 
darymas arba uždavinių formulavimas vietoj jų nuolatinio sprendimo duoda geresnių mokymosi 
proceso rezultatų. Tokios metodikos verčia suabejoti „tiesomis“ ir skatina žinomas „tiesas“ atrasti 
patiems besimokantiesiems, užvedus juos ant kelio ir prižiūrint vienokiomis ar kitokiomis užuo-
minomis. 

Taigi matome, kad žinojimo įvairovė nesuponuoja hierarchijos, greičiau naikina ją kaip pa-
žinimą stabdantį veiksnį. Įgyjamas naujas žinojimas reiškia veikiančio ir adekvataus tikrovės reiš-
kiniui struktūrinio modelio konstravimą, kuris duoda „naudos“ jo turėtojui. Todėl mums visiems 
reikia nuolat mokytis, įsitraukiant į didesnę „matymų“ įvairovę ir taip transformuojant, tobulinant 
savo supratimus apie sistemų funkcionavimą. Šiuolaikinės techninės ir technologinės priemonės 
tam kaip tik ir tarnauja, o vienodos komunikavimo sąlygos visiems besimokantiems reiškia, jog 
įtinklintame mokymesi negali būti asmenų, kurie įgytų privilegijas vien dėl visuomenėje tuo metu 
vertinamų asmeninių psichologinių, fizinių ar net fiziologinių savybių, socialinio statuso ar ekono-
minės padėties. Svarbiausią ir vienintelį vaidmenį įtinklintame mokymesi vaidina protinės veiklos 
sfera ir tik ji.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad įtinklintas mokymasis įmanomas ir be komunikacinių 
technologijų, t. y. tiesiogiai, o ne tinkle bendraujančioje grupėje. Nors atskirais atvejais taip gali būti, 
tačiau bendru atveju – ne. Įtinklintas mokymasis, kai nenaudojamos tinklo technologijos, galimas 
tik nedidelėje ir ypatingus įgūdžius turinčioje besimokančiųjų grupėje. Kiek didesnėje besimokan-
čiųjų grupėje neišvengiamai atsiranda proceso dalyviai: vieni priskiriami „centrui“, kiti „periferijai“ 
su dalimi ribinių narių, migruojančių iš vienos grupės į kitą. Tie dalyviai, kurie yra labiau „nutolę“ 
nuo „centro“, komunikavimo ir tuo pačiu mokymosi prasme atsiduria nepalankesnėje situacijoje už 
tuos, kurie yra „centre“. Čia „centras“ reiškia kuo nors, kas nėra susiję su studijų siekiniais (dalyvio 
išvaizda, vieta „mokytojas–mokinys“ sistemoje, bendravimo stilius, socialinis statusas ir kt.), išsiski-
riančią besimokančiųjų dalį, o „atstumas“ – tiek fizinės erdvės atstumą iki „centro“ (nuo kelių metrų 
iki šimtų kilometrų), tiek ir skirtumus emociniu (norintis būti dėmesio centre–ramus ir santūrus), 
intelektiniu pajėgumu (greitai–lėtai susivokiantis), aktyvumo ir kitais aspektais. Visa tai iškreipia 
mokymosi procesą ir sukelia daugiau neigiamų pasekmių nei teigiamų.

Įtinklintas mokymasis
Apibrėžimas

Įtinklintas mokymasis yra ryšių 
su žmonėmis ir informacija 

palaikymo ir vystymo procesas 
bei komunikavimas siekiant 
paremti vienas kito mokymą.
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Įtinklinto mokymosi metodas
Apibrėžimas

Įtinklinto mokymosi metodas yra 
toks mokymosi organizavimas, 
kai dalyviai atlieka užduotis 
anoniminėse apskaitomose 

komandose.

8   Kaip vėliau pamatysime, tai yra ne grynos anoniminės, bet kvazianoniminės komandos.

Įtinklinto mokymosi metodas sudaro geresnes sąlygas tiesioginiam nehierarchiniam bendra-
vimui, tolerancijos, supratimo, įsiklausymo ir kt. ugdymui. Susitikimai su dėstytojais, ekspertais, 
profesionalais, praktikais gali vykti dažnai ir jie nėra paremti „vertinimu pažymiu“. Akademinio 
bendravimo kultūros vystymas yra ilgalaikis procesas, nes turima atprasti nuo įsišaknijusio hierar-
chinio mąstymo, o ĮMM padeda šį kelią įveikti greičiau.

Nesunku suprasti, jog tinklo technologijos, pavyzdžiui, internetas, savaime nepanaikina hie-
rarchijos, o tik sudaro prielaidas jos likvidavimui. Kaip matysime vėliau, įtinklintame mokymesi 
svarbus mokymosi proceso apskaitomumas, todėl reikalingas duomenų kaupimas bei specialūs 
duomenų apdorojimo algoritmai. Tačiau apie tai šiame leidinyje nebus kalbama. 

Įtinklintas mokymosi metodas (ĮMM) yra taisyklių ir priemonių rinkinys, skirtas įtink-
linto mokymosi organizavimui anoniminėse8 komandose. Komandos, kaip žinome, yra bendro 
tikslo siekiančios grupės. Bendras tikslas gali būti užduodamas išoriškai, bet kita interpretaci-
ja – jis yra komandos narių pasirenkamas savanoriškai siekiant įgyti žinių ir gebėjimų. Anoni-
miškumo tema reikalauja atskiro aptarimo ir tai bus padaryta vėliau. Tinklo technologijos, ku-
rios panaikina hierarchiją, leidžia atrasti geriausią balansą tarp individualaus dalyvio reiškimo-
si ir komandinio vertinimo, taip pat leidžia konstruktyviai pasitelkti kolektyvinę išmintį indivi-
dualios išminties puoselėjimui. Gali kilti klausimas, ar čia iš viso galima kalbėti apie išmintį, 
tačiau į jį galima atsakyti tik pamačius įtinklinto mokymosi rezultatus. Įvairių sprendimų ma-
tymas duoda suprasti, kokia galia slypi asmenyje, patekusiame į anoniminę komandą. Jei mo-
komasi vykdant užduotį (į tikslą orientuotas mokymasis), tai didesnis kiekis užduoties vyk-
dytojų bent jau teoriškai gali duoti geresnį rezultatą, jei dar naudojami tam tikri įrankiai, tai ir 
praktiškai. Kuo daugiau asmenų vykdo tą pačią užduotį, tuo studijų kokybė yra aukštesnė. 
Dėstytojas yra studijų dalyko organizatorius, formuluojantis užduotis ir nurodantis vertinimo kri-
terijus. Pagrindinis mokymasis vyksta dinamiškose s-komandose (synergistic teams) atliekant 
trumpalaikius s-projektus (synergistic project). 

Įtinklinto mokymosi metodas sudaro integralią sistemą, kurioje sujungta adaptacija, stebėji-
mas, autorefleksija, koordinavimas, individualizacija, bendradarbiavimas, konkurencija ir savior-
ganizacija. ĮMM papildo dėstytojų ir studentų sąveikos modelį besimokančiųjų tarpusavio sąvei-
ka. Jai būdinga diskusija, interakcija, refleksija ir adaptacija. 
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Saviorganizacija yra vienas iš išskirtinių ĮMM bruožų ir reiškia tai, jog užduotas tikslas pasie-
kiamas artėjant link vis geresnio, adekvatesnio objekto supratimo dėl grįžtamųjų ryšių, atsirandan-
čių iš dalyvių įvairovės bei konkurencijos. Savaime suprantama, jog ĮMM kartu yra ir probleminis, 
ir projektinis mokymasis.

ĮMM individualizacija pasireiškia tuo, jog mokymosi proceso dalyviui suteikiamos gana 
plačios ribos pasirenkant dalyvavimo atskirame s-projekte laiką, tempą ir intensyvumą. Tačiau 
dalyvavimas s-projektuose reiškia priklausymą s-komandai, kuri sinchronizuoja savo veiksmus 
pradedant ir baigiant s-projektą, t. y. veikia kaip integralus vienetas baigtiniame laiko intervale. 
Laisvumas praplečiamas galimybe pereiti iš vieno dalyko ciklo į kitą to paties dalyko ciklą ir dė-
liotis savo studijų dalykus pagal pageidavimus, kiek tai leidžia mokymosi logika. Koordinavimą 
vykdo dalyko organizatorius (pavyzdžiui, dėstytojas), tačiau gali įsikišti ir patys dalyviai, siūlyda-
mi, pavyzdžiui, trumpesnį nei numatytas s-projekte vykdymo laiką.

Matome, jog įtinklinto mokymosi metode dalyvio asmeninės savybės veikiamos per asmens 
refleksijas, kurios patiriamos dalyvaujant s-projektuose, todėl asmenybės plotmėje transformuoja-
si tik dalyke nagrinėjamo objekto supratimas (mentalinis modelis) didesnio adekvatumo realiam 
objektui kryptimi. Tam ir skirtas įtinklintas mokymosi metodas – jis nepažeidžia asmenybės san-
daros, o tik sustiprina intelektinę galią.

ĮMM galima įžvelgti panašumo su testų metodu, kai klausimai arba teiginiai pateikiami ne-
nuosekliai ir juos reikia įvertinti duotoje skalėje bei išsamiai pakomentuoti. Pagrindiniai skirtumai 
yra keli. Visų pirma, teiginius s-projektuose gali pateikti ne tik ekspertai, bet ir besimokantieji. 
Daugiausia teiginių kaip tik ir pateikia besimokantieji, o ekspertai gali tik koreguoti mokymosi 
procesą naudodami teiginių (bendru atveju – idėjų) įrankį. Be to, kiekviename naujame s-pro-
jekte, nors skirtingoms s-komandoms užduotis gali būti ta pati, bus pateikti vis kitokie teiginiai, 
t. y. identiškas idėjų pasikartojimas mažai galimas. Kaip žinome, testuose teiginiai ar klausimai 
visiems besimokantiesiems dažniausiai būna tie patys su nedidelėmis išimtimis. Ir dar vienas 
svarbus skirtumas yra tai, kad dalyvavimas s-projektuose yra nuolatinis, o ne koncentruotas trum-
pame laike. Žinoma, prieš atliekant testą taip pat reikia ruoštis, mokytis ir kt., nors tai labiau pri-
klauso nuo asmens, jo gebėjimo planuoti savo laiką. Naudojant ĮMM nuolat jaučiamas poreikis 
dalyvauti s-projektuose dėl įvairių motyvacijų, viena iš jų yra tokio mokymosi įdomumas ir net 
azartiškumas.

Šio skyrelio pabaigoje norėtume pavaizduoti, kaip atrodytų įtinklintas mokymasis taikant 
klasikinio mokymo metodus. Pavyzdžiui, matematinio dalyko praktiniai užsiėmimai atrodytų 
maždaug taip. Grupei besimokančiųjų reikia išspręsti uždavinį. Keli drąsesni be dėstytojo nu-
rodymo ateina prie lentos ir kiekvienas savo kamputyje nematant kitiems rašo vieną sprendimo 
žingsnį. Pirmasis parašęs sušunka, kad parašė, tada visi kiti eina po vieną prie lentos ir kitiems 
nematant vertina sprendimą. Toliau situacija kartojasi – vėl keli ateina prie lentos, o greitesnio 
parašytas žingsnis tampa kitų vertinimo objektu. Kaip matome, tai padaryti būtų labai sunku ir 
užimtų daug laiko.

Įtinklintas mokymasis gali vykti tiek nuotoliniu būdu, tiek ir auditorijoje.



12

2. ĮTInKlInTo moKymosI meTodo KoncepcIja Ir sąvoKos

savitikros klausimai:
1. Kas yra įtinklintas mokymasis?
2. Kuo pasižymi įtinklinto mokymosi metodas?
3. Apibūdinkite grupės „centrą“ ir „atstumą nuo centro“.
4. Kokius metodus integruoja ĮMM?
5. Kuo įtinklintas metodas skiriasi nuo testų metodo?
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3. studijų dalyko (kurso) įtinklinimas

Kiekvieną studijų dalyką sudaro atskiros temos, t. y. tokie studijų dalyko vienetai, kuriuos 
galima įtinklinti nepriklausomai vienas nuo kito ir bet kokiu nuoseklumu. Temos įtinklinimas 
susideda iš kelių pagrindinių etapų – komandos sudarymo (paprastai besimokančiųjų komanda 
sudaroma visam studijų dalykui), s-projekto (apie juos bus vėliau atskiras skyrelis), užduoties arba 
kelių užduočių formulavimo, užduoties vykdymo anoniminėje komandoje, ekspertinio vertinimo 
ir rezultatų bei išvadų skelbimo. Vėliau pamatysime, kad vienos temos įtinklinimas gali būti būtina 
sąlyga kitos, pratęsiančios temos įtinklinimui, taip sujungiant temas į nuoseklių, vienas kitą papil-
dančių s-projektų grandinę, tačiau tai neprieštarauja nepriklausomam dalyko temų įtinklinimui.

1 pav. Studijų dalyko temų įtinklinimas, atvejo pavyzdys

Neturėtumėme manyti, kad studijų dalyko arba bet kokio kurso įtinklinimas yra baigtinis 
veiksmas, nereikalaujantis nuolatinio jo atnaujinimo, tobulinimo ar plėtojimo. Be abejo, dalyko tu-
rinio branduolys, ypač teorinė jo dalis, išlieka daugiau ar mažiau pastovus. Tačiau nemaža dalyko 
dalis neišvengiamai turi nuolat keistis, prisitaikyti tiek prie nepriklausomai atsirandančių išorinių 
dalyko naujovių, tiek ir prie vidinių dalyko augimo poreikių. Taigi studijų dalyko įtinklinimas yra 
nesibaigiantis procesas, kurį lydi nuolatinis medžiagos atnaujinimas, tobulinimas, plėtojimas ir 
temų gilinimas. Todėl nėra jokios būtinybės įtinklinimą pradėti nuo pirmosios temos, tęsti perei-
nant prie kitos ir taip baigti paskutiniąja dalyko tema arba įtinklinti visas iškart ir tik tada pradė-
ti viso dalyko įtinklintą mokymąsi. Pati paprasčiausia rekomendacija įtinklinant dėstomą dalyką 
būtų pradėti nuo lengviausiai pasiduodančios įtinklinimui temos. 
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Kaip matome 1 pav., pirmiausia (tarkime, pirmaisiais dalyko įtinklinimo metais) įtinklinama 
studijų dalyko antroji ir ketvirtoji tema, o kitą dalyko mokymo kartą, kai bus jau kiti besimokantys 
dalyviai, antrosios temos įtinklinimas papildomas bei atnaujinamas, ketvirtosios taip pat, tik ma-
žiau, ir visiškai naujai įtinklinama pirmoji ir penktoji tema (apie 1 pav. minimus s-projektus – mi-
nimalius įtinklinimo elementus – kalbėsime vėliau; dalyko tema gali turėti daugiau nei vieną nuo-
sekliai arba lygiagrečiai vykdomą s-projektą, tačiau dėl paprastumo laikysime, kad tema turi tik 
vieną s-projektą, taip, kaip pavaizduota šiame pavyzdyje). Nesunku suprasti, jog toks įtinklinimo 
proceso lankstumas yra įtinklinto mokymosi metodo privalumas vien todėl, kad nereikalaujama iš 
karto sukaupti ir investuoti didelių išteklių. Perėjimas prie ĮMM paremtas laipsnišku įtinklinimo 
„auginimu“ tiek į plotį, apimant vis naujas temas, tiek į aukštį, kai sudedamos į vieną temą kelios 
temos, tiek į gylį, kai viena tema smulkinama į atskiras gilinamąsias potemes. Kodėl tai įmanoma 
padaryti, pamatysime vėliau, o dabar tik trumpai užsiminsime, jog medžiaga atnaujinama atsi-
žvelgiant į pasirodžiusias naujoves ir reaguojant į besimokančiųjų medžiagos įsisavinimo patirtį, 
problemas ar lengvumą.

Praktiškai studijų dalyko įtinklinimas prasideda nuo tų temų, kurios lengviausiai pasiduo-
da įtinklinimui. Tai temos, kuriose galima sužinoti besimokančiųjų nuomonę – „minčių lietaus“ 
(angl. brainstorming) projektai. Jei šiuo aspektu visos temos yra panašaus sunkumo, galima tie-
siog atsitiktinai paimti bet kurią temą ir jai formuluoti s-projektą. Tačiau vienas iš kriterijų pačios 
pirmosios temos pasirinkimui būtų galimybė joje suformuluoti bent menkiausio dalyvių kūry-
biškumo reikalaujančią užduotį. Jei mokymosi dalyviai su s-projektu susiduria pirmą kartą, už-
duotis neturėtų būti labai sudėtinga, geriausiai tam tiktų nuomonių s-projektas (apie s-projektų 
kategorijas žr. 10 skyrelyje). Tada įtinklinto mokymosi dalyviai turės progą pasireikšti. Rezultatų 
įtraukimo į galutinį pažymį pirmuosiuose s-projektuose geriau iš viso vengti arba atlikti taip, kad 
jis neturėtų didelės įtakos viso dalyko galutiniam įvertinimui. Tokia pradžia suteikia šiokio tokio 
azarto ir paruošia dalyvius temoms, kurių s-projektų užduotys gali būti labai sudėtingos.

Bet kurią temą, kuri remiasi bent menkiausia teorija (kitokių temų, tiesą sakant, ir nėra), gali-
ma įtinklinti vienu iš trijų s-projektų tipų. Rekomenduojama pradėti nuo I s-projektų tipo („minčių 
lietus“), nes į jį lengva įtraukti visus dalyvius. II ir III tipo s-projektai yra sudėtingesni, jų vyk-
dymui jau reikia turėti gerą dalyko supratimą ir juos rekomenduojama naudoti antrojoje dalyko 
mokymosi pusėje. 

Dar reikėtų pabrėžti, jog temos taip pat gali būti visiškai autonomiški mokymosi vienetai, 
kuriuos galima pateikti ir ne studijų dalyke, t. y. visiškai izoliuotai. Smulkiausias mokymosi ele-
mentas yra mokymosi objektas – integralus darinys, kurį galima išdėstyti per 8–15 minučių. Iš 
mokymosi objektų gali būti komponuojamos temos. Apie jų įtinklinimą bus kalbama paskutiniame 
šios metodinės medžiagos skyrelyje.
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2 pav. Atskiro studijų dalyko įtinklinimas

2 pav. parodyta, kiek laiko galėtų būti skiriama įvairioms studijų dalyko formoms – paskai-
toms, savikontrolės testams ir t. t. Visą dalyko įsisavinimo procesą galima padalyti į dvi dalis – 
teoriją ir praktiką. Praktika suprantama kaip operacinių (judesio, balso, bendravimo, klausymo ir 
kt.) įgūdžių formavimas, kuris skirtingose veiklos srityse gali būti skirtingos apimties. Pavyzdžiui, 
mokantis sociologijos ar psichologijos jis yra mažas, tačiau chirurgo paruošimui užima didelę 
laiko dalį.

Suprantama, jog įtinklinto mokymosi metodo pagrindą sudaro s-projektai. Visa kita – paskai-
tos, savikontrolės testai, susitikimai, individuali praktika – yra šio metodo pagalbiniai elementai.

Turėtume atkreipti dėmesį, jog susitikimai (rudai pažymėta sritis) skirti studijuojančiųjų socia-
lizacijai, laisvam bendravimui ir neturėtų būti naudojami žinių ar gebėjimų tikrinimui. ĮMM leidžia 
organizuoti pakankamai daug tokių susitikimų, o jų programą gali sudaryti patys dalyviai.

Tiesioginės diskusijos ir seminarai, jei jie organizuojami, patenka į paskaitų kategoriją, nes 
grįžtamasis ryšys juose yra labai silpnas dėl to, kad įtraukiama tik nedidelė dalis dalyvių, o neį-
trauktieji mokymų dalyviai tokiuose renginiuose yra klausytojai. Kuo sraute yra daugiau dalyvių, 
tuo daugiau seminaruose ir diskusijose yra pasyvių klausytojų, nes galinčių aktyviai dalyvauti 
kiekis visada yra ribotas.
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3. sTudIjų dalyKo (Kurso) ĮTInKlInImas

Paskaitos yra skirtos teorijos perteikimui, ypač tos dalies, kuri ilgą laiką išlieka nepakitusi. 
Įvairios sritys turi labai įvairią tokios medžiagos apimtį, matematika – daug, socialiniai mokslai – 
mažiau, informatika – dar mažiau. Šiaip ar taip, tokią medžiagą galima įrašyti ir nebereikia iš nau-
jo skaityti. Taip pat galima pasinaudoti laisvai prieinamais žymių mokslininkų paskaitų įrašais.

Individuali praktika skirta asmeninių operacinių gebėjimų ugdymui. Savikontrolės testai įtin-
klintame studijų metode turi tendenciją mažėti, nes juos pakeičia efektyvesni s-projektai, kuriuose 
teiginius gali formuluoti ne tik besimokantieji, bet ir ekspertai. 
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4. s-komandos įtinklintame mokymesi ir anonimiškumas

Pagrindinė s-komandos („s“ nuo angl. synergistic (team)) paskirtis yra sukurti dalyvių masės 
efektą, leidžiantį pasireikšti kolektyvinei išminčiai, ir kūrybiškai bendradarbiauti vykdant s-projek-
to užduotį9, kurią suformuluoja kurso organizatorius. Išvestinė paskirtis, arba, kitaip sakant, masės 
efekto pasekmė, daranti įtaką kiekvienam aktyviam s-komandos dalyviui, – užduoties vykdymo 
metu įgyti gerokai daugiau teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, nei tai būtų galima padaryti mo-
kantis kitokiu būdu. 

3 pav. S-komanda. Paaiškinimas

9   Apie projekto tikslus apibrėžiančios užduoties formulavimą bus išsamiai kalbama vėliau, nes užduotis yra nepapras-
tai svarbi ĮMM sudedamoji dalis.
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Išskirtinis s-komandos, kaip ir viso ĮMM, bruožas yra visų dalyvių – besimokančiųjų, mo-
kytojų, ekspertų – anonimiškumas visuose s-projekto vykdymo, įskaitant ir s-projekto rezultatų 
suvedimo, etapuose. Tai reiškia, jog s-komandos organizatoriai, nariai ir ekspertai s-projektų vyk-
dymo metu nežino ir neturi priemonių sužinoti, kurie asmenys kada ir kokius veiksmus atlieka 
dalyvaudami s-projekte. Verta dar kartą pabrėžti, jog nepaisant anonimiškumo, kiekvieno dalyvio 
veiksmai s-projektuose yra kruopščiai fiksuojami. 

Kaip jau ne kartą matėme, anonimiškumas yra labai svarbus veiksnys įtinklinto mokymosi 
metode. Kodėl jis toks svarbus? Visų pirma reikėtų patikslinti, kad įtinklintame mokymesi turi būti 
palaikomas ne grynasis, sunkiai suvaldomas ir destruktyvus, bet tarsi anonimiškumas, arba, kitaip 
sakant, kvazianonimiškumas. 

Apskritai įtinklintas technologijas būtų galima apibrėžti kaip naujos kartos kūrybinio ben-
dradarbiavimo technologijas, kuriose, panaudojant šiuolaikinius duomenų apdorojimo metodus ir 
komunikavimo sprendimus bei socialinę, psichologinę ir kultūrinę sinergiją palaikančius algori-
tmus, asmenys sujungiami į jų veiklą fiksuojantį kvazianoniminį tinklą plataus spektro kūrybinių 
sprendimų generavimui. Mažai kas abejotų, jog norint iš kūrybos proceso eliminuoti neigiamas 
socialines, psichologines ir kt. įtakas (subjektyvumus), s-projekto vykdymo metu reikia garantuoti 
dalyvių anonimiškumą. Tačiau anonimiškumo užtikrinimas pats savaime nėra sudėtingas užda-
vinys, ypač naudojant šiuolaikines ryšių ir informacijos technologijas. Kaip žinome, žmogiška 
yra didžiuotis savo pasiekimais, ir ši galimybė būna pakankamai stiprus motyvas. Todėl ĮMM 
realizuojanti programinė įranga turi sudaryti galimybę kiekvienam s-komandos dalyviui pasibai-
gus s-projektui viešai (bent jau tarp s-komandos narių) paskelbti apie savo pateiktas idėjas. Ar 
šia galimybe kas nors pasinaudos, kiekvieno asmeninis reikalas, pavyzdžiui, gali būti, jog prastai 
vertintos idėjos autorius nenorės jos viešai skelbti. Taigi iš to, kas aukščiau pasakyta, matome, jog 
paviešinimo galimybė iš dalyvių pusės panaikina absoliutų anonimiškumą. Tačiau ar anonimišku-
mas yra bent kiek valdomas iš organizatorių pusės?

Kaip jau buvo minėta, įtinklinto mokymosi metodą realizuojanti programinė įranga turi fiksuoti 
dalyvių veiksmus. Apskaita yra vienintelis būdas įvertinti dalyvių pasiekimus ir, pavyzdžiui, jeigu 
už mokymąsi reikia diferencijuotai mokėti (pasiekus aukštesnių rezultatų mokestis mažinamas), o už 
mokymą gaunamas diferencijuotas atlyginimas, nuo pasiekimų s-projektuose gali priklausyti finan-
sinė dalyvių struktūra. Taigi, remiantis apskaitos duomenimis, nustatomas asmeninis dalyvio indėlis 
į s-projekto vykdymą ir įvertinamas pažymiu, o atskiru atveju, kai tik dalyvio pasiekimai yra neigia-
mi, jo veikla kurse gali būti apribojama. Matome, jog ir šiuo atveju dalyvis yra „stebimas“ programi-
nėje įrangoje įdiegtų algoritmų, todėl tokio anonimiškumo negalima laikyti grynuoju anonimiškumu. 
Tokia dvikryptė paties asmens ir visos sistemos dalyvio priežiūra vadinama kvazianonimiškumu.
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Taip veikiančių s-komandų organizavimo pagrindimas labai paprastas – vertintojai (t. y. 
s-projekto dalyviai – ir mokiniai, ir mokytojai) turi vertinti pateiktas idėjas, sprendimus, teiginius, 
o ne jų autorius. Tiek besimokantieji, tiek ir ekspertai gali prisiekinėti absoliučiu vertinimo objek-
tyvumu, tačiau gyvenime yra kitaip. Komandos (toliau s-komandas ir s-projektus kai kada vadinsi-
me tiesiog komandomis ir projektais, visada galvodami apie anonimiškumą kaip svarbiausią ĮMM 
bruožą) nariams turi būti sudaromos sąlygos projekte veikti nepriklausomai, nejaučiant socialinio, 
psichologinio ir kitokio spaudimo, o tai pasiekiama tik vienu būdu – užtikrinant anonimiškumą. 
Savaime suprantama, sudėtingas anonimiškumo, nepriklausomumo ir apskaitos kompleksinis įgy-
vendinimo uždavinys tenka programinei įrangai.

Kokias svarbiausias išvadas galima padaryti iš to, jog įtinklintame mokymesi aukščiau ap-
rašytu būdu užtikrinamas anonimiškumas (arba kvazianonimiškumas)? Juk jis neleidžia daryti 
įtinklinto mokymosi dalyviams jokio spaudimo – emocinio, finansinio, fizinio ir pan. Dalyviai 
vertina idėjas, o ekspertai analizuoja tuos vertinimus nežinodami autorystės, taigi kreipia dėmesį 
tik į idėjų ir jų vertinimų bei komentarų kokybę, o ne į autorius. 

Visų pirma peršasi mintis, jog asmenims, norintiems patekti į kurso projektus atliksiančią ir 
tokiu būdu besimokančią komandą10, galima nekelti jokių išankstinių reikalavimų. Asmuo, norintis 
įgyti žinių, gebėjimų ir net kompetencijų11 konkrečioje srityje, turi teisę mokytis nepriklausomai nuo 
amžiaus, rasės, lyties, socialinės padėties ir, svarbiausia, mokymosi pasiekimų vien tik žinodamas, 
ar siekiami tikslai yra mokymosi rinkoje siūlomuose kursuose, ir pasirinkdamas mokymąsi viename 
iš tų kursų (dabar nekreipkime dėmesio į mokymų finansavimo šaltinius). Apie mokymosi rezultatus 
(angl. learning outcomes), kuriuos įdėjęs atitinkamas pastangas pasieks dalyvis pabaigęs kursą, kiek-
vienas gali sužinoti iš to kurso aprašo, o mokymo kokybę užtikrina studijas prižiūrinti organizacija. 
Tai reiškia, jog kiekvienas turi sąlygas atsakingai pasirinkti kursą, kurį nori studijuoti. Apribojimai 
atsiranda tada, kai pasirenkama studijuoti paruoštą studijų programą, kurioje nurodyti bendri tikslai. 
Tačiau ir čia matome, kokie dirbtini apribojimai taikomi mokymuisi, apeliuojant į darbdavius, o 
išties – į lengvesnę apskaitą, kuri yra formali, ir mažesnes studijų kainas. Galimas tik vienas rimtas 
apribojimas, kuris pagrįstas prerekvizitais, bet ir jis nustatomas lygio testais. Jei asmuo jo nepraeina, 
tai greičiausiai negalės tinkamai dalyvauti kitame kurse, kurį norėtų išklausyti. Tačiau dažniausiai 
kursai neturi prerekvizitų ir yra „nepriklausomos kunigaikštystės“. 

Dažniausiai besimokantis asmuo iš anksto nežino, ko nežino, ypač jei nėra lygio pasitikrini-
mo testų. Tačiau jis visada turi galimybę mokymosi metu turimas spragas užkamšyti, stengdamasis 
išsiaiškinti tai, ko nežino. Be abejo, tai reikalauja ne tik papildomo laiko, bet ir valios pastangų. 
Nesant tokių komponenčių, besimokantysis greičiausiai neįveiks dalyko ir turės jį kartoti iš naujo. 
Taip būtų patiriami laiko ir galbūt net finansiniai nuostoliai. 

10   Čia verta pažymėti, jog mokymasis įtinklintu metodu nėra vien s-projektų vykdymas. Visada rekomenduojama 
s-komandai susitikti seminaruose, diskusijose, pokalbiuose, nes tiesioginis bendravimas, kuriame nėra rašomi pa-
žymiai, labai daug prisideda prie geresnio dalyko supratimo. 

11   Apie sąvokos „kompetencija“ etimologiją ir prasmę žiūrėkite Priede Nr. 3.
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Todėl ĮMM siūlo lankstų mokymą, kai galima iš sąrašo rinktis studijuoti dalykus, kurie sudaro 
tam tikrą rinkinį. Galimas ir nuoseklumo sumaišymas. 

Prieš pradedant studijuoti dalyką reikia iš anksto žinoti, ko nežinai, ir taip pasiruošti toli-
mesnėms studijoms. Tam padeda testai, leidžiantys nustatyti žinių lygį. Dažnai prieš studijuojant 
dalyką būna išvardijami prerekvizitai – dalykai, už kuriuos besimokantysis jau turi būti atsiskaitęs. 
Galima ir neatlikti testų, nustatančių žinių lygį, ir dalyvauti eksperto lygyje. Vaizdžiai sakant, į 
mokymo kursą gali patekti nors ir visi pasaulio gyventojai – durys visiems atviros. Ekonominis 
veiksnys – už mokymą reikia mokėti – turi tapti vieninteliu ribojančiu veiksniu patekti į s-pro-
jektą. Visa kita yra pakankamai griežtai kontroliuojama. Dažniausiai į konkretų s-projektą pateks 
tie, kurie dalyvauja dalyko studijose ir yra išklausę reikalingą medžiagą, nes tik tokiu atveju gali 
sėkmingai įveikti konkretaus s-projekto užduoties reikalavimus. Dalyvis, neįvykdęs užduoties rei-
kalavimų minimumo, turi kartoti s-projektą arba visą kursą iš naujo, jei tik nori įgyti reikalingų 
žinių ir gebėjimų. Studijų kokybės kontrolė yra griežta.

Iš žinomų komandos formų s-komandos labiausiai primena savivaldos komandas (self-mana-
ged teams) (plačiau žr. Moran R. T., Harris Ph. R., Moran S. V. Managing cultural differences – 
global leadership strategies for the 21st mentury. Butterworth-Heinemann, 2007. 708 p.).

S-komandos dydis gali svyruoti nuo 4–5 ar 15–20 asmenų (mini s-komandų atveju, žr. 8 pav.) 
iki visų dalyką studijuojančių asmenų (pavyzdžiui, keli tūkstančiai). Pavyzdžiui, studijų valdymo 
sistemoje (svs.lt) studijų dalyko mokymosi organizatoriui (dažniausiai tai yra pagrindinis daly-
ko dėstytojas) sudarant mini s-komandas (apie mini s-komandas bus pasakojama vėliau) užtenka 
nurodyti apytikslį pageidaujamą s-komandos dydį, ir jų sąstatas sugeneruojamas automatiškai lai-
kantis standartinių ir specialių apribojimų (pavyzdžiui, turi būti bent dvi komandos, kuriose yra ne 
mažiau kaip po 4 dalyvius). 

S-komandos dažniausiai būna daugiakultūrės plačiąja to žodžio prasme – patirtine, lingvis-
tine, pažintine, auklėjimo ir t. t. Net to paties miestelio gyventojai pasižymi požiūrių, nuostatų, 
tikėjimų, įsitikinimų ir kt. įvairove. Prigimtinė s-komandos (kurioje, reikia dar kartą pabrėžti, už-
tikrinamas anonimiškumas) narių įvairovė, neslopinant jos įvairiomis sociokultūrinėmis įtakomis, 
slepia savyje gerokai didesnę intelektinę galią. Todėl praktiškai galima įsitikinti, jog kuo didesnė, 
skaitlingesnė s-komanda, tuo mokymosi kokybė yra aukštesnė vien dėl to, kad didesniame būryje 
gimsta daugiau gerų sprendimų, kurie prieinami visiems s-projekto dalyviams.
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Kita vertus, atlikta nemažai socialinės psichologijos eksperimentų, kurie parodo, jog ne-
anoniminėse grupėse vyksta tokie neigiami reiškiniai, kaip poliarizacija (tendencijų stiprinimas), 
deindi vidualizacija (angl. Deindividuation) – įvertinimo baimė, grupinis mąstymas (angl. Group-
think), kai grupė siekia sutarimo atmesdama alternatyvas, socialinis palyginimas (angl. Social 
comparison) – savo įsitikinimų ir gebėjimų lyginimas su aplinkiniais ir jų tendencinga korekcija, 
socialinis tingumas (angl. Social Loafing) – būdingas noras komandoje dirbti mažiau, jei yra kitų 
dirbančių asmenų. Apie šiuos ir kitus eksperimentus ga lima perskaityti gausioje socialinės psi-
chologijos literatūroje. Visi šie aukščiau paminėti efek tai negali pasireikšti s-komandose didžiąja 
dalimi dėl to, kad ji remiasi kvazianonimiš kumu. Pavyzdžiui, grupinis mąstymas neturi net užuo-
mazgų, nes s-projektuose svarbiausias asmeninis orientyras yra teisingas užduoties atlikimas. Pa-
teikiami sprendimai tik artina prie užduoties atlikimo, o ne prie patraukliai pateiktos, bet užduoties 
neatitinkančios nuomonės. Lyderystė čia yra išsklaidyta (angl. Distributed leadership), jos nėra 
koncentruotos viename ar keliuose s-komandos nariuose. Tuo pačiu s-komandose išlieka teigiamos 
tiesioginės komandos savybės, pavyzdžiui, socialinė fasilitacija (angl. Social facilita tion) – noras 
pasitempti, kai tavo veiksmus tiesiogiai arba įsivaizduojamai stebi kiti (plačiau žr. Myers D. G. 
Exploring Social Psychology. McGraw-Hill, 1999. 440 p.). 

Taip pat parodyta, jog anonimiškumas mažina negarbingą konkurenciją (kalinio dilemos 
efektas). Ar tikrai tai yra pateisinama?

Kita vertus, nereikėtų iš viso to daryti išvados, jog mokantis įtinklintai anonimiškumas vi-
siškai ignoruoja socialinių patirčių vystymą, draudžia emocijomis nuspalvintą bendravimą. Prie-
šingai – nehierarchinė mokymosi aplinka sukuria puikias prielaidas tiesioginiams susitikimams, 
kuriuose bendraujama be jokių formalių išankstinėmis taisyklėmis paremtų vertinimų. Tokie su-
sitikimai turi visai kitą motyvaciją ir yra skatintini bei palaikomi, kai mokymosi proceso dalyviai 
pageidauja apsvarstyti su dalyku susijusius klausimus, organizuoti seminarus, diskusijas, išklausy-
ti studijuojamos srities ekspertų pranešimų ar tiesiog asmeniškai bendrauti. Kaip matome 4 pav., 
nei ĮMM teorinės paskaitos, nei seminarai nėra vertinami pažymiu. 

Pasiruošimas seminarui diskusijai, kuri vyksta susitikimo metu, yra vertingas ne tiek socia-
line, kiek pažintine ir moksline prasme. Mokslinis tyrimas negali būti vertinamas pažymiu, jei jis 
nesibaigia pristatymu, o apsvarstomas seminare ir publikuojamas mokslinėje spaudoje. Tai savai-
me yra dalyvio įvertinimas, kartu išnaudojama galimybė padidinti publikacijos kokybę. Kitiems 
dalyviams toks seminaras diskusija yra vertinga dėl galimybės praplėsti savo žinias. Todėl ĮMM 
papildymas šiais elementais, kur ekspertų vertinimai neįtraukiami į kaupiamąjį balą, yra tarsi viki-
nomijos elementas. Apie vikinomiją galima kalbėti kaip apie ekonomikos dalį. 
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Laisvuose susitikimuose gali dalyvauti bet kas, net ir tie, kurie nedalyvauja studijų procese. 
Tokiais susitikimais skatinamas socialinio bendravimo natūralumas, nesuinteresuotumas įvertini-
mu, nėra socialinių vaidmenų demonstravimo siekiant palankumo dėstytojo akyse. Kita vertus, 
atsiranda galimybė susitikti ne tik universiteto aplinkoje, bet ir už universiteto ribų – įmonėje, 
įstaigoje, viešoje vietoje ir t. t. Paprastai dalyvavimas tokiuose susitikimuose būna neprivalomas, 
paremtas savanoriškumu.

Įtinklinto mokymosi metu visada yra galimybė individuliai tiesiogiai arba netiesiogiai, tai 
yra naudojant komunikavimo priemones, konsultuotis su dėstytojais. Svarbu, kad galimybė pa-
klausti (dažnai tai vadinama „demokratiškas“ bendravimo su dėstytojais būdas) nevirstų nesi-
baigiančiu tų pačių klausimų uždavinėjimu ir atsakinėjimu kiekvienam klausiančiajam indivi-
dualiai, nes taip būtų neefektyviai naudojamas dėstytojų laikas. Pasikartojantys klausimai su 
atsakymais turi patekti į „Dažnai užduodamų klausimų“ aplanką, kur juos matytų ir tie, kurie 
dar tik ketina klausti. 

Konsultacinis s-projektas
Užduoties formuluotės pavyzdys

„Idėjos“ laukelyje pateikite svarbius 
klausimus, pastabas, pasiūlymus ir kt.

ir / arba vertinkite kitų pateiktų 
formuluočių svarbą. Atsakymus 

pateikti gali bet kas, tik reikia nurodyti, 
į kurią idėją yra atsakoma, pavyzdžiui: 
„Atsakymas į xxx pastabą.“ Dėstytojo 

atsakyme bus nurodyta, jog tai dėstytojo 
atsakymas. Atsakymus vertinkite pagal 
tai, ar jie yra aiškūs: neaiškius vertinkite 
neigiamai, aiškius – teigiamai. Jei idėja 
nebeaktuali (pavyzdžiui, susijusi su jau 
pasibaigusiu s-projektu), ją vertinkite 

„3“. Vertinant dėstytojo ar kitų dalyvių 
atsakymus, svarbu įvertint jų kokybę 
nepriklausomai nuo klausimo, į kurį 
atsakoma, aktualumo. Jei to padaryti 

nepavyksta, vertinkite „0“.
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Dar geriau, kai konsultacijoms naudojamas jau įprastas s-projekto formatas. Projektas gali 
vadintis „Konsultacijos“ ir jame prašoma besimokančiųjų pateikti su šiuo kursu susijusių klau-
simų, pastabų, pasiūlymų, abejonių ir kt. Tada pateiktus klausimus turi įvertinti tie dalyviai, kurie 
irgi nori kažko paklausti ar turi pasiūlymų. Taip yra todėl, kad s-projektų struktūra neleidžia for-
muluoti savo idėjos (šiuo atveju klausimo), kol nėra įvertintos visos prieš tai pasirodžiusios idėjos 
(klausimai, pasiūlymai, atsakymai ir t. t.). Gali būti, jog klausimas, kurį dalyvis norėjo pateikti, jau 
buvo pateiktas. Sąlygą susipažinti su kitų klausimais ir atsakymais galima laikyti užmokesčiu už 
tai, kad nori pateikti savo klausimą. Atsakymai, kuriuos gali pateikti bet kas, taip pat yra vertinami. 
Tai yra efektyvumo didinimo būdas. Individualus bendravimas vyksta už projekto ribų, diskutuo-
jant įvairiais klausimais ir nevertinant. Kalbėti gali kiekvienas norintis. 

Įtinklinto mokymosi paralelių galima rasti įvairiuose moksluose. Pavyzdžiui, fizikoje, chemi-
joje ir biologijoje yra žinoma atraktorius sąvoka. Atraktorius yra tas taškas, link kurio vyksta siste-
mos evoliucija. Tam tikros jėgos, kiekvienu atveju apibrėžiamos atskirai, tarsi stumia sistemą link 
atraktoriaus. Įtinklintame mokymesi sistema organizuojama taip, kad atsiranda jėgos, stumiančios 
besimokančiuosius link geriausio užduoties sprendimo. 

Programinė įranga, naudojama įtinklintose studijose, turi turėti publikuotų idėjų autorystės 
atskleidimo galimybę. Tačiau sprendimą atskleisti ar ne savo autorystę daro pats dalyvis. Pavyz-
džiui, gerai įvertintas idėjas ar sprendimus dalyvis gali norėti atskleisti, tuo tarpu blogai įvertin-
tas – ne. 
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5. Idėjos ĮTInKlInTame moKymesI

5. Idėjos įtinklintame mokymesi
 
4 pav. anoniminis dalyvis, nuo kurio veda žalia rodyklė, pateikia idėją, atitinkančią užduo-

ties reikalavimus, o anoniminiai dalyviai, nuo kurių veda rausvos rodyklės, vertina pasiūlytą idė-
ją. Idėjos yra teiginiai, faktai, hipotezės (apibendrintai – predikatai). Taip pat idėjomis gali būti 
klausimai, prašymai, pasiūlymai, rekomendacijos, didesnės apimties tekstai, tačiau pagrindinis 
keliamas reikalavimas – jos gali būti vienu ar kitu aspektu vienareikšmiškai įvertinamos. Jei tai 
būtų kelių puslapių tekstas, tai galima vertinti jo atlikimo kokybę, užduoties reikalavimų atitikimą 
ir kt. (žr. pavyzdį žemiau). Kitas atvejis, kai konsultacijų projekte idėja yra rekomendacija, kurią 
vienas dalyvis pateikė kitiems.

4 pav. Idėjos kaip pagrindiniai s-projektų elementai

Priklausomai nuo užduoties, kiekvienas dalyvis gali nepasiūlyti jokios idėjos arba siūlyti nu-
rodytą arba neribotą kiekį idėjų ir privalo (išskyrus konsultacijų projekte) vertinti visas kitų pasiū-
lytas idėjas.

Pirmojo tipo projekte užduotis („minčių lietaus“ projekte) turi būti formuluojama taip, kad 
susidarytų apie 20–30 originalių idėjų. Už pasikartojančias idėjas yra baudžiama (vertinama 0). 
Formuluoti idėjas gali ir ekspertas. Gali būti sąmoningai pateiktos klaidingos idėjos. Jos tarsi testo 
klausimai leidžia patikrinti dalyvių žinias. 
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5. Idėjos ĮTInKlInTame moKymesI

Ką reiškia pasikartojanti idėja? Kiek tokiame vertinime yra subjektyvumo? Jei mintis panaši, 
tačiau užrašyta kitais žodžiais? Tai nėra labai paprasti klausimai, todėl dabar juos tik paminėsime.

Egzaminai yra blogiausias būdas ĮMM tikrinti žinias. Jų galima iškart atsisakyti. Juk kaip 
patikrinti, ar studentas nepasikvietė pagalbininkų? 

Paprastai yra sudaroma konkurencija (konkursai) patekti į studijų procesą. Vieni tokią kon-
kurenciją vertina teigiamai, kiti – neigiamai. Vis dėlto studijų motyvai turėtų būti, pavyzdžiui, 
domėjimasis tam tikra sritimi, noras užimti statusą, kurti verslą, analizuoti reiškinius etc.

„Teaching Psychology: A Handbook Readings from Teaching of Psychology“ teigiama: „Dis-
advantage is that the British system strongly discourages older applicants, who may be highly 
motivated and have relevant experience, but have fallen short of the exam grades“ (p. 21).

Gali būti sudaromos grupės, kurios studijuoja tiesiogiai, bet jų kaina gali būti žymiai didesnė 
arba naudojama tam tikra studijų politika, kai geriausiai pasirodę dalyviai gali studijuoti individua-
liai nemokamai (elitinis klubas). 



26

6. s-projeKTų užduoTys

6. s-projektų užduotys
 
Užduotį formuluoja kurso organizatorius, pasitelkdamas ekspertus. Galima formuluoti tiek 

pavienę užduotį, tiek visą seriją arba, dar geriau, susidarius kurso planą (jei tik jo dar nebuvo), 
paruošti ir paskelbti visas užduotis, t. y. jos turi būti prieinamos jau kurso pradžioje. Užduotis gali 
būti laisva, kai konkretūs užduoties elementai įrašomi tada, kai atliekami prieš tai buvę projek-
tai. Užduotis turi būti taip suformuluota, kad pasibaigus s-projektui, nepriklausomai nuo dalyvių 
skaičiaus, atsirastų 20–30 originalių, nesikartojančių idėjų. Tai reiškia, kad užduotyje turi būti 
nurodytos labai aiškios idėjų lauko ribos. Patirtis rodo, kad tie dalyviai, kurie neįsiskaito į užduotį 
(ypač s-projektų naujokai), pateikia reikalavimų neatitinkančias idėjas ir gauna mažesnį balą, nei 

5 pav. S-projekto užduoties bruožai

jokių idėjų nepateikę dalyviai (dalyvių balsavimas vertinamas pagal nutolimą nuo ekspertų verti-
nimų, pvz., jei ekspertas konkrečią idėją įvertina teigiamai, o dalyvis neigiamai, tai dalyvio distan-
cija yra maksimali ir tai rodo jo žemą idėjos supratimą).

Pageidautina, kad užduotyje būtų nurodomi tikslai, kurie bus pasiekti pasibaigus s-projektui. 
Remiantis tikslais, kaip atskaitos sistema, galima atlikti išorinį įgytų kompetencijų patikrinimą ir 
palaikyti dalyko studijų kokybę.
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6. s-projeKTų užduoTys

Taip pat nurodoma, ką reikia įsiminti, o ką reikia suprasti s-projekto vykdymo metu. S-projektų 
vykdymo metu dalyviams leidžiama ir net skatinama naudotis bet kokia prieinama medžiaga. Būtent 
todėl nebereikia dalyvių papildomai kontroliuoti. Vienintelė išimtis yra įsiminimo s-projektai. 

Galima numanyti, jog studijuojantieji gali „samdyti“ žmones, kurie už juos atliktų s-projektų 
užduotis. Tačiau svs.lt aplinkoje yra įdiegtos priemonės, leidžiančios iš elgsenos modelių apytiks-
liai arba net tiksliai nustatyti s-projekto dalyvio charakteristiką (kognityvinį-psichologinį portretą). 
Jei charakteristika rodo daugialypį identitetą, gali būti individualiai tikrinamos dalyvio žinios. 

Kitų dalyvių vertinimai neturi būti matomi tol, kol nebus atlikta užduotis, kadangi tai gali 
klaidinti dalyvius. Užduoties metu reikia tik analizuoti, ar pateiktos idėjos atitinka užduoties rei-
kalavimus, teoriją, ir tinkamai vertinti bei komentuoti. 
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7. s-projeKTo laIKo grafIKas

7. s-projekto laiko grafikas

S-projektai gali trukti nuo keliolikos minučių iki kelių savaičių arba mėnesių (pavyzdžiui, 
konsultacijos s-projektas). Rezultatų apibendrinimo stadijoje ekspertai atlieka idėjų vertinimo su-
derinimą ir nustato dalyvių rezultatus. Taip pat apibendrinimo medžiaga naudojama tų pačių s-pro-
jektų, naudojamų kituose mokymuose, užduoties tobulinimui.

6 pav. S-projekto laiko grafiko sandara

Dalyviai gali nuolat matyti tam tikras idėjų charakteristikas (paprastai jos pasirodo tik tada, 
kai įvertinama idėja, kad nepaveiktų vertinimo kokybės). Taip pat tam tikrai dalyvių daliai įvertinus 
idėją gali būti matomi ir ekspertų vertinimai (jei jie yra svarbūs galutiniam dalyvių rezultatui).
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7. s-projeKTo laIKo grafIKas

savitikros klausimai:
1. Kas lemia s-projekto trukmę? 
2. Kodėl reikia palikti laiko vien tik balsavimui be naujų idėjų pateikimo?
3. Kada gali idėjų pateikimo laikas sutapti su balsavimo pabaigos laiku?
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8. s-projeKTo sTruKTūros Ir TurInIo dInamIKa

8. s-projekto struktūros ir turinio dinamika

S-projektas gali (bet neprivalo) būti susietas su prieš tai buvusiais s-projektais (paveldimo-
ji dalis) taip, kad jų rezultatai bus panaudojami vykdomame projekte, o šio rezultatai – po to 
einančiuose projektuose (paveldimos dalys). Tačiau patį s-projektą galime laikyti autonominiu 
nuo aplinkos nepriklausančiu dariniu, kurį vieną kartą sukūrus nuolat tobulinsime, papildysime 
ir adaptuosime priklausomai nuo dalyką studijuojančiųjų kontingento (išoriniai veiksniai), taip 
pat priklausomai nuo naujovių, atsiradusių nagrinėjamoje temoje, ir pokyčių studijų dalyke bei 

7 pav. S-projekto struktūra ir dinamika su grįžtamaisiais ryšiais

išaiškėjusių metodinių ir metodologinių trūkumų (vidiniai veiksniai). Gali būti, kad projektas evo-
liucionuos į visiškai naują s-projektą, sunkiai beatpažįstamą, lyginant su pirmąja versija, taip pat 
s-projektas gali skilti į kelis kitokius projektus ir gali net visiškai išnykti. Taigi s-projekto gyve-
nimas labai primena bet kokio gyvo organizmo gyvenimą, ir toks įtinklinto mokymosi darviniz-
mas neturėtų kelti nuostabos – išgyvena geriausieji, reikalingiausieji, stipriausieji s-projektai.

Tobulinama teorinė temos dalis, s-projekto užduotis (jei buvo per sunki arba per lengva), 
idė jų vertinimo principai ir taisyklės bei dalyvių vertinimo kriterijai. Taip pat gali būti kitaip or-
ganizuojamas s-projektas, pavyzdžiui, „minčių lietaus“ s-projektas keičiamas į mini s-komandų 
s-projektą.
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8. s-projeKTo sTruKTūros Ir TurInIo dInamIKa

Vykdant studijų dalyką gali išryškėti studijuojančiųjų įvairovė ir išryškėti jų grupelės pagal 
įvairias savybes, priklausančias nuo profesinės patirties ir veiklos srities, išsilavinimo, amžiaus, 
gal net lyties, todėl gali būti kelios autonominės studijų dalyko išdėstymo s-projektais versijos.

Jei yra būtinybė, s-projektas gali būti sujungiamas su kitais s-projektais arba visai panaiki-
namas. Taip yra optimizuojamas visas studijų dalykas siekiant aukščiausios dalyko medžiagos 
įsisavinimo kokybės per trumpiausią laiką. 

Remiantis ankstesnio s-projekto rezultatais:
• atnaujinama temos teorinė dalis;
• tobulinama užduoties formuluotė;
• kitaip organizuojamas s-projektas.

savitikros klausimai:
1. Kas labiausiai lemia s-projekto užduoties atnaujinamą? 
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9. sTudIjų dalyKo cIKlaI

9. studijų dalyko ciklai

Galutinis studijų dalyko įtinklinimas yra užbaigtas, kai visos mokymo proceso sudėtinės dalys 
perkeliamos į s-projektus. Susitikimai įtinklintame mokymesi galimi tik paskaitose, seminaruose, 
diskusijose, kuriuose dalyvavimas nėra privalomas ir jis nėra niekaip vertinamas. 

8 pav. Studijų dalyko proceso organizavimas ciklais

Šitaip organizavus studijų dalyko mokymosi procesą, vėliau galima pereiti prie ciklinio jo 
išdėstymo, kai ciklas yra trumpesnis nei vienas semestras. Pavyzdyje, kuris pateiktas 8 pav., pa-
vaizduoti vien tik temų s-projektai, tačiau neparodytos temų paskaitos, savikontrolės testai ir kt. 
Norime atkreipti dėmesį į tai, jog to paties studijų dalyko kitas ciklas vėl gali prasidėti, tarkime, 
praėjus tik mėnesiui nuo ankstesniojo pradžios ir dar jam nepasibaigus. Taigi įtinklintas mokymosi 
metodas leidžia kurso mokymąsi organizuoti dviem ar daugiau lygiagrečiai su nedideliu vėlavimu 
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9. sTudIjų dalyKo cIKlaI

vykstančiais s-projektų ciklais. Vėlesnio ciklo s-komandą sudarys tiek visiškai nauji dalyviai, tiek 
ir dėl įvairių priežasčių (dėl nesėkmingos mokymosi pradžios, suvokimo, kad dalyko studijoms 
trūksta prerekvizitų, noro ar reikalavimo pakartoti kursą ir t. t.) iš ankstesnių ciklų perėję dalyviai. 
Svarbu, kad būtų ne mažiau kaip 5–7 s-komandos dalyviai. Ekonomiškumo sumetimais geriau, 
kai komandoje yra bent 40–50 dalyvių, kurie sudaro visavertes komandas arba mini komandas. 
Maksimalus ciklo dalyvių skaičius neribojamas. 

To paties kurso antrasis ciklas gali prasidėti praėjus, tarkim, mėnesiui nuo pirmojo ciklo pra-
džios. Antrojo ciklo dalyviai gali būti dėl kokių nors priežasčių pavėlavę, iškritę ar savo noru 
pasitraukę (pavyzdžiui, norintys pagerinti medžiagos supratimą ir rezultatus) iš pirmojo ciklo. 
Jei s-projektuose nenaudojamas trukmės savireguliacijos mechanizmas12, antrasis ciklas gali vykti 
sparčiau, t. y. s-projektai gali būti trumpesni, kad abu ciklai baigtųsi panašiu laiku. Nors abu ciklai 
turės identiškai skambančias s-projektų užduotis, tačiau jų s-projektuose bus nagrinėjamos skirtin-
gos situacijos, atvejai, pateikiami kitokie užduočių pavyzdžiai ir t. t., nekalbant jau apie skirtingas 
dalyvių suformuluotas idėjas, teiginius, sprendimus. 

Taip pat tokia dalyko organizavimo schema leidžia pradėti naują ciklą tada, kai susirenka bent 
minimalus s-komandą sudarančių asmenų skaičius. Dėl to žymiai išauga studijų lankstumas, nes 
mokymąsi galima pradėti nelaukiant semestro pradžios. Taip didinamas mokymosi intensyvumas 
mažinant jo trukmę. Juk didele dalimi studijų trukmė išauga dėl to, kad studijos organizuojamos 
ne lanksčiai, bet pusmetiniais periodais. Žinoma, įtinklintas mokymosi metodas griauna semestrinį 
studijų pobūdį, tačiau tai yra labiau teigiama, nei neigiama ĮMM savybė. 

Kadangi naudojant ĮMM dalyvio s-projektuose surinkti balai kaupiasi, tai, pavyzdžiui, pusės 
kurso nebaigęs13 dalyvis gali būti grąžinamas jo kartoti (nesvarbu, iš kurio s-projekto) į vėliau pra-
sidėjusio ciklo tam tikrą s-projektą. Tačiau ši schema su atitinkamo automatizmo elementais taip 
pat turi būti realizuota ĮMM palaikančioje programinėje įrangoje, kad mokymo proceso organiza-
toriai nebūtų apkrauti nebūtinu pašaliniu darbu. Organizatorių, dėstytojų ir ekspertų pagrindinis 
uždavinys įtinklintame mokymesi yra kokybiškai formuluoti užduotis ir atlikti vertinimus, o ne 
kilnoti dalyvius iš vieno ciklo į kitą. Kaip matome, ĮMM naudojimo efektyvumas didele dalimi 
priklauso nuo metodą palaikančios programinės įrangos. Šiaip ar taip, įtinklinto dalyko mokymosi 
ciklinis organizavimas leidžia į mokymosi procesą įtraukti daugiau asmenų14 (besimokančiųjų ir 
ekspertų), mažinti kredito savikainą ir koncentruotis į kurso kokybę. 

12   Trukmės savireguliacijos mechanizmas leidžia dalyviams balsavimo būdu nuspręsti, kada pabaigti vieną s-projektą 
ir pradėti kitą. Pavyzdžiui, 70 proc. pasisakiusių už idėjų publikavimo pabaigimą, paliekamas nurodytas laiko tar-
pas pateikti ir vertinti idėjas (tarkim, viena para) ir tuo projektas baigiasi. Tai gali būti reguliuojama, jei per anksti 
norintys užbaigti projektą dalyviai būtų baudžiami, kai po jų pasisakymų už projekto baigimą pasirodė ekspertų 
gerai įvertintų idėjų (tarkime, ne mažiau kaip dvi). Tie dalyviai, kurie nepasisakė už projekto pabaigimą, tačiau ir 
nepateikė jokių idėjų, taip pat „baudžiami“, nes mažino s-projekto intensyvumą. 

13   Tai reiškia, kad dalyvis surinko neigiamą balą ir per likusius projektus nepavyks gauti suminio teigiamo balo net ir 
tuo atveju, jei visi kaupiamieji balai būtų maksimalūs.

14   Kaip matysime kituose skyriuose, mokymosi kokybė didėjant s-komandos narių skaičiui gali tik didėti.
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9. sTudIjų dalyKo cIKlaI

savitikros klausimai:
1. Išvardykite bent tris požymius, kada galima organizuoti studijų dalyką ciklais.
2. Iš kur kitame cikle atsiranda dalyvių?
3. Ar galima viename cikle sukauptus dalyvio balus perkelti į vėliau prasidedantį ciklą?
4. Nuo ko priklauso, po kiek laiko geriausia pradėti kitą ciklą?
5. Ar gali skirtinguose lygiagrečiai vykstančiuose cikluose dalyvauti tie patys ekspertai?
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10. s-projektų kategorijos ir tipai

S-projektus galima suskirstyti į dvi kategorijas (Nuomonių s-projektai ir Žinių ir gebėjimų 
s-projektai) ir į tris tipus.

Gali atrodyti, kad jei nuomonių kategorijai priklausantys s-projektai nėra skirti žinių ir gebė-
jimų vystymui bei jų tikrinimui, tai nepriklauso ir įtinklinto mokymosi metodui. Iš tiesų nuomonių 
kategorijos projektų paskirtis yra labiau mokymosi proceso organizavimas ir palaikymas, todėl 
jie yra pagalbiniai ir eina tarsi „šalia“ įtinklinto mokymosi. Šie s-projektai nėra atskirai vertina-
mi ekspertų, todėl jų rezultatai nekaupiami ir neturi jokios įtakos galutiniam dalyvio įvertinimui. 
Nuomonių s-projektai būna I tipo, t. y. „minčių lietaus“ s-projektai, todėl dalyviai gali savanoriškai 
informuoti kitus s-komandos narius apie idėjų autorystę. 

9 pav. S-projektų kategorijos

Nuomonių s-projektus taip pat galima laikyti visiškai anonimiškais mums įprasta prasme, t. y. 
ne kvazianonimiškais, nes duomenys panaudojami tik reitingų ir kitų charakteristikų apskaičiavi-
mui, jei tai yra svarbu kurso organizatoriams. 
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Nuomonių projektą galima naudoti tada, kai norima nustatyti susitikimų laiką, vietą, truk-
mę, pobūdį ir t. t. Taip pat šios kategorijos projektai naudojami tada, kai dalyviai turi išsirinkti 
sritį ar sritis, kurioms vėliau taikys temų teorines konstrukcijas. Paprastai tokiuose projektuose 
nugali pasiūlymas, gavęs didžiausią reitingą ir turintis didžiausią vieningumą bei mažiausią 
neutra lumą. 

Viena iš pagrindinių nuomonių s-projektų panaudojimo sričių yra konsultacijos. Konsulta-
cijoms skirtame s-projekte visi studijų dalyko ar kito forumo dalyviai gali rašyti klausimus, susi-
jusius su dalyku, būsimais arba vykstančiais s-projektais, taip pat pasiūlymus, pastebėjimus ir t. t. 
Į juos gali atsakyti bet kuris dalyvis – besimokantysis, dėstytojas, organizatorius, ekspertas, stebė-
tojas ir t. t. Svarbu, kad atsakymas būtų kompetentingas ir neklaidintų dalyvių (ištrynimo galimy-
bės nėra). Geriausia, jei į klausimus atsakytų žinovas, tačiau dažniausiai į klausimus atsako patys 
besimokantieji. Atsakant svarbu nurodyti klausimo numerį ir patartina klausimą pakartoti (ypač jei 
jo nesimato tame pačiame ekrano lauke), pavyzdžiui, „Atsakymas į 584512 klausimą (Kodėl reikia 
daryti taip ir taip?): Atsakymo tekstas“. 

Konsultacijų projekte tiek klausimai (ir visa kita), tiek atsakymai yra vertinami dalyvių, be to, 
norėdamas pateikti savo klausimą (pastabą, pasiūlymą etc.), dalyvis turi įvertinti prieš tai buvusius 
klausimus ir pateiktus atsakymus. Toks „prievartinis“ idėjų vertinimas (kito komunikavimo kana-
lo, jei patys dalyviai neįkuria, nėra) leidžia išvengti klausimų dubliavimosi ir dalyvių trikdymo, 
nes idėjų nebūna daug ir jas įvertinti prieš užduodant savo klausimą neužima daug laiko. Be to, tai 
yra geras būdas sužinoti klausimų vertę ir atsakymų kokybę.

Konsultacijų s-projekte sukauptą medžiagą tikslinga kuo greičiau panaudoti „dažnai užduo-
damų klausimų“ (DUK) formavimui dalyko portale15 ir / arba s-projektų medžiagos ir sandaros 
tobulinimui, užduočių tikslinimui. Taip pat svarbu sekti, kad patikslintos užduotys nesudarytų 
skirtingų sąlygų jau įvertinusiems publikuotas idėjas dalyviams ir dar nevertinusiems.

Registracijos į studijų dalyką laikotarpyje, kuris būtinas prieš pradedant naują ciklą, visada 
verta aktyvuoti tiek konsultacijų projektą, tiek ir kitą patrauklų, su dalyku nesusijusį arba silpnai 
susijusį motyvuojantį nuomonių projektą, kuriame laukdami dalyko pradžios dalyviai galėtų išsa-
kyti savo nuomonę jiems aktuliais klausimais.

Dažniausiai į konsultacijų projektą įsitraukia apie trečdalis dalyvių. Tai nėra privalomas pro-
jektas, ir jei kurso dalyviui viskas aišku arba paaiškėja iš DUK ir pokyčių turinyje bei užduotyje, 
nėra jokios būtinybės vertinti konsultacijų projekte pateiktas idėjas. 

Nuomonių kategorijai priklausantys s-projektai gali būti naudojami ir pasitarimuose orga-
nizaciniais klausimais. Dažnai studijuojantiesiems tenka tarpusavyje ir su dalyko organizatoriais 
tartis apie mokymąsi atostogų ar švenčių dienomis (pavyzdžiui, ar stabdomas s-projektas, ar ne), 
apie susitikimų laiką ir vietą ir kt. Tam organizuojamas s-projektas iš anksto nutarus, kokias sąly-
gas turi atitikti pasiūlymas nugalėtojas. Dažniausiai tai būna didžiausią reitingą turintis pasiūly-
mas, tačiau gali būti ir kitaip. Taip pat tartis galima studijuojant dalyką ir pasirenkant temą ar sritį, 
kurioje vėliau bus taikoma dalyko metodika (kuriamas verslo planas, nagrinėjama subalansuotų 
rodiklių sistema ir t. t.).

15   Apie dalyko portalą bus kalbama atskirai, čia tik paminėsim, jog iš jo turi būti galimybė patekti į bet kurį aktyvų ir 
pasibaigusį s-projektą.  
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Nuomonių projektą galima naudoti ir apklausai, kai norima sužinoti dalyvių nuomonę. Ga-
lima pradėti patarimų projektą, kuris dalyviams naudingas metodologiškai. Jis gali būti bendras 
visiems kurso projektams ir vykdomas kaupiamuoju principu. Jame dalyviai dalijasi ir vertina pa-
tarimus, tuo siekdami išsiaiškinti svarbius užduoties klausimus. Šis projektas gali patekti į konsul-
tacijų projektą. Patarimų projektas gali iškreipti balsavimo eigą, todėl jį reikėtų apdairiai naudoti. 
Nors jis yra anonimiškas ir nėra aišku, geri ar blogi patarimai dalijami, dėstytojas negali kištis į jį, 
identifikuodamas save.

Patarimai studijuojančiajam. Pirmiau parašyk ant popieriaus formulę, gerai patikrink, nes 
redaguoti paskelbtos formulės nebus galima, ir tik tada publikuok. Ilgai nedelsk, kad kiti neap-
lenktų. Jei blogai atliksi tik vieną užduotį, tai turėsi kartoti s-projektą, o jei kelis kartus kažką ne 
taip padarysi, būsi išmestas. Kai kurie dalyviai gali būti „gelbėtojais“, t. y. mokytojais, kurie gali 
padėti pereiti s-projektą, nors pagal rezultatus to nereikėtų daryti. Tokiam asmeniui gali būti suma-
žinamas arba panaikinimas mokestis už mokslą arba net mokama stipendija. 

Apie tris žinių ir gebėjimų kategorijos tipus bus kalbama atskirai. Trumpai apie juos galima 
tik pasakyti, kad pirmasis tipas yra „minčių lietaus“ projektas, kai visi dalyviai nuo pat pradžių 
iki pabaigos dalyvauja visiškai simetriškame idėjų siūlymo ir jų vertinimo procese. Antrasis tipas 
susideda iš keturių etapų: pirmasis yra individualių užduočių etapas, kuriame kiekvienas dalyvis 
atlieka individualią užduotį (0,5–2 psl.). Antrajame etape individualūs darbai nagrinėjami automa-
tiškai sudarytose mini komandose (3–7 nariai). Šis etapas yra atliekamas naudojant pirmojo tipo 
projektus, kai gautas individualus darbas yra analizuojamas siūlant idėjas ir jas vertinant. Trečia-
jame etape darbas su analizės medžiaga grąžinamas autoriui, kuris atsižvelgęs į pastabas pataiso 
(arba nepataiso) darbą. Ketvirtajame etape vėl sudaromos mini komandos ir darbai vėl vertinami. 

Kaip matome, antrojo tipo projektai skirti individualiam darbui, kuris paremiamas komandi-
niu nagrinėjimu. Jame galima pasimokyti iš kitų atliktų individualių darbų, nes kiekvienas dalyvis 
dalyvauja 3–7 skirtingose mini komandose. Šio tipo projektai labai efektyvūs mokymosi prasme, 
nes leidžia gana greitai keistis patirtimi.

Trečiojo tipo projektuose atsitiktinai sudaryta mini komanda ruošia uždavinius kitai mini ko-
mandai. Uždavinių ruošimas, ypač matematikoje, yra ne mažiau sudėtingas procesas, nei užda-
vinių sprendimas. Ypač tai pasireiškia matematikos, informatikos, fizikos, ekonomikos ir kituose 
moksluose. 
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savitikros klausimai:
1.  Paaiškinkite, kodėl pirmosios kategorijos projektus galima priskirti įtinklinto mokymosi 

metodui?
2. Ar konsultacijų projekte galima aiškinti, kaip vertinti vieną ar kitą idėją?
3. Kuo konsultacijų projektas yra pranašesnis už forumą ar susirašinėjimą elektroniniu paštu?
4. Ar to paties studijų dalyko (kurso) konsultacijų projektas tinka visiems ciklams?
5. Kokie be minimų trijų antros kategorijos projektų tipų dar galimi kokybiškai skirtingi tipai?
6. Ką daryti, jei užduotis daugumai per sunki?
7. Sudaroma galimybė naudotis bet kokia medžiaga.



39

11. pIrmasIs s-projeKTų TIpas

11. pirmasis s-projektų tipas

Pirmąjį tipą galima laikyti pagrindiniu viso įtinklinto mokymosi metodo s-projektų tipu. Jis 
labiausiai žinomas kaip „minčių lietus“ (angl. brainstorm), tačiau jo realizacija skiriasi nuo kla-
sikinio „minčių lietaus“ arba kitų panašių (pavyzdžiui, Delfi) metodų. Vienas iš išskirtinių šio 
tipo projektų bruožų yra galimybė vertinti idėjas nuo pat jų pasirodymo pradžios. Tačiau tai ilgai 
užtrunka, nes niekas iš anksto nežino, kada pasirodys nauja idėja. Kad būtų išvengta nehomo-
geniškumo dėl to, jog skirtingu laiku prisijungę dalyviai gali matyti skirtingą skaičių idėjų, o tai 
gali padaryti įtaką kiekvienos iš jų vertinimui, visos publikuotos idėjos rodomos ne iš karto, bet 
chronologiškai po vieną. 

10 pav. S-projektų I tipas. Bazinė konstrukcija

Šio tipo projektai atliekami per vieną etapą, kuris gali trukti nuo kelių dešimčių minučių iki 
kelių savaičių. Paprastai idėjų publikavimas baigiasi anksčiau ir paliekama dar laiko vien tik verti-
nimui. Per tą laiką įvertinę visas idėjas dalyviai gali būti ramūs, nes naujų idėjų nebeatsiras dėl to, 
kad jų nebeleidžiama publikuoti. 
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Vidutiniška rekomenduojama trukmė, kuri labiausiai pasiteisina, yra viena savaitė, pavyz-
džiui, nuo pirmadienio iki pirmadienio, arba nuo trečiadienio iki trečiadienio. Svarbu, kad patektų 
bent vienas savaitgalis, nes kai kam tai yra patogesnis laikas mokytis. Pirmadienio variantas yra 
patogus tuo, kad galima idėjų publikavimą pabaigti šeštadienį, o vertinimą – pirmadienį. Tie, kurie 
gali mokytis tik savaitgaliais, suspės parašyti idėjų ir kartu pabaigs vertinti jas. Labiausiai šis tipas 
tinka socialiniams ir humanitariniams mokslams, tačiau netinka tiksliesiems (žr. II ir III tipą.). 

Naudojant šį tipą skatinama išmokti formuluoti užduotis. Dalyviams reikia rašyti ir vertinti 
idėjas. Taip pat leidžiama formuluoti provokatyvias idėjas, kurios akivaizdžiai yra neteisingos. 
Tačiau taip elgtis patartina tik tada, kai yra pakankamai daug dalyvių ir tarp jų atsiras atpažįstan-
čių neteisingas idėjas. Kartais, naudojant „minčių lietaus“ tipą, gali reikėti stimuliuoti projekto 
pradžią. Projekto metu reikia kuo greičiau pakomentuoti ir sureaguoti į netikslumus. Pasibaigus 
projektui būtina rezultatus išnagrinėti. Jei yra komentarų, tai juos išdėstyti.
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12. antrasis s-projektų tipas

Antrasis s-projektų tipas tinka bet kokios srities mokslų studijoms. Tinkamiausias metas jį 
panaudoti tada, kai atliktas bent vienas „minčių lietaus“ (I tipo) s-projektas, o dar geriau – tuose 
studijuojamo dalyko etapuose, kai sukaupta pakankamai daug medžiagos, kurią galėtų apibendrin-
ti kiekvienas dalyvis individualiame darbe. Šio tipo s-projekte yra du etapai – individualaus darbo 
ir komandinio darbo. Atlikus individualią užduotį ji perduodama mini komandai, kurią sudaro 
5–7 nariai. Mini komandai tai yra I tipo s-projektas, kuriame turi būti analizuojamas individualus 
darbas. Kiekvienas dalyvis dalyvauja 5–7 skirtingos sudėties mini komandose. Viena mini koman-
da nuo kitos gali skirtis bent vienu nariu. 

11 pav. Antrojo tipo s-projektų bendra veikimo schema

Analizuojant individualų darbą nurodoma, kas jame yra gerai ir kas yra blogai, t. y. darbas yra 
kritiškai nagrinėjamas ir vertinamas. Bet kuris mini komandos dalyvis gali pateikti savo pastabas 
ir kiekvienas turi jas įvertinti – procesas lygiai toks pat, kaip ir I tipo didžiuosiuose s-projektuose, 
tik pastaruosiuose veikia ne mini komanda, bet visi, studijuojantys dalyką. 
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12 pav. Asmens veikimas antrojo tipo s-projektuose

dalyvavimo mini s-komandose privalumai

Kadangi s-projektas yra baigtinės trukmės, kiekvienas dalyvis priverstas 
nuolatos teikti pastabas ir / arba vertinti kitų pateiktas pastabas; 

taip skatinamas dalyvių aktyvumas.

Dalyvis turi galimybę viename s-projekte sužinotas „tiesas“ panaudoti 
kituose s-projektuose kaip savo idėjas; taip skatinamas 

medžiagos įsisavinimas ir gerų idėjų sklaida.
 

Autorius gauna pateikto darbo svarstymo rezultatus, kuriuose nurodomos 
klaidos. Ištaisęs klaidas autorius darbą vėl atiduoda (kitoms) s-komandoms.
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Kadangi kiekvienas dalyvis patenka į 5–7 skirtingas mini komandas, kurios nagrinėja skir-
tingus individualius darbus, mokymasis iš kolegų yra maksimalus. Šis tipas yra puiki priemonė, 
padedanti pasklisti geriems sprendimams, esantiems individualiuose darbuose, taip pat mokytis iš 
kitų pasiekimų ir klaidų.

Šio tipo dar vienas etapas gali būti mini komandoje išnagrinėto darbo grąžinimas autoriui, 
kuris atsižvelgęs į pastabas turi pataisyti savo darbą ir atiduoti jį tai pačiai arba kitai galutinį spren-
dimą priimsiančiai komandai. Jei darbas atiduodamas kitai mini komandai, tai ji gali pradžioje 
arba pabaigoje matyti arba visai nematyti prieš tai nagrinėjusios mini komandos pastabas. Kuris 
variantas geresnis – ar kai mato, ar kai nemato, nėra aišku. 

Užduoties pavyzdys.
Remiantis medžiaga, kiekvienas dalyvis turi parašyti ne mažiau kaip dviejų puslapių referatą, 

kuriame būtų nemažiau kaip trys schemos. Atlikimo terminas – viena savaitė. Vertina mini ko-
manda. Darbas grąžinamas pataisyti. Ekspertai nagrinėja darbus, kurie turi mažai idėjų, ir kitus 
atvejus. Automatinis algoritmas A521 (nuoroda į jį).
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13. Trečiasis s-projektų tipas

Trečiojo tipo projektai įvesti siekiant mokymosi procese sudaryti galimybes patiems besi-
mokantiesiems formuluoti uždavinius. Uždavinių formulavimas mokymosi procese yra viena iš 
svarbiausių pasiekimus gerinančių priemonių. Iš patirties žinome, kad išspręsti uždavinį naudojant 
standartinę schemą yra žymiai lengviau, nei suformuluoti jį. Uždavinio sukūrimui reikia daugiau 
teorinių žinių, vaizduotės ir kūrybiškumo, patirties, taip pat reikia sugebėti ir spręsti konstruo-
jamus uždavinius. Nors kalbėdami apie uždavinių formulavimą lengviausiai galime įsivaizduoti 
matematinių dalykų uždavinius, tačiau tas pats tinka beveik visiems taikomiesiems mokslams. 

Geriausiai šį projektą taikyti ne pavieniams kursų dalyviams, bet mini komandoms, nes ko-
lektyvinis intelektas yra geras pagalbininkas tiek ruošiant uždavinius, tiek juos sprendžiant.

13 pav. Asmens veikimas trečiojo tipo s-projektuose
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Šio tipo užduotys atliekamos trimis etapais. Pirmasis etapas skirtas mini komandai modi-
fikuotuose „minčių lietaus“ projektuose siūlyti uždavinio formuluotes, jas plėsti, koreguoti ir, 
patvirtinus paruoštą variantą, antrajame etape atiduoti kitai mini komandai jį spręsti. Uždavinio 
sprendimas vyksta naudojant I tipo projektą, t. y. atliekant „minčių lietaus“ tipo projektą. Užda-
vinių ruošimas yra ne mažiau sudėtingas procesas, nei uždavinių sprendimas. Ypač tai pasireiškia 
matematikos, informatikos, fizikos, ekonomikos ir kituose moksluose.
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14. mini komandų sudarymas
 
Mini komandų (toliau vadinkime jas tiesiog komandomis) sudarymas turi būti ĮMM reali-

zuojančios programinės įrangos atliekamas automatiškai, nurodžius preliminarų komandos dydį. 
Jei kurse studijuoja pakankamai daug asmenų, be programos tai atlikti būtų labai sudėtinga, nes 
prireiktų daug laiko.

Komandos dydis turi būti toks, kad, viena vertus, nebūtų per mažai narių (taip gali kilti grės-
mė kolektyvinės išminties efekto pasireiškimui (mini komanda taip pat turi išlikti ir sinergetinė 
komanda), kita vertus – narių negali būti per daug, kad pačių mini komandų kurse nebūtų per 
mažai. 

14 pav. Trečiojo tipo projektų m-komandos sudarymo atskiras pavyzdys
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Taip pat dalyviai negali būti įtraukti į tas komandas, kurios analizuoja jų pačių darbus – to sie-
kiame labiau pragmatizmo nei etikos sumetimais. Juk iš antrojo tipo projekto organizavimo apra-
šymo žinome, jog jame yra etapas, skirtas individualaus darbo taisymui, atsižvelgiant į komandos 
analizės rezultatus. Turi būti užtikrintos vienodos visų komandos narių mokymosi veiklos sąlygos, 
tuo tarpu savo paties darbo analizė sugriautų simetriją ir sukurtų sunkiai numatomus pašalinius 
efektus.

15 pav. Trečiojo tipo projektų m-komandos sudarymo atskiras pavyzdys

Mini komandų paskirtis yra analizuoti kitų kurso dalyvių individualius (antrojo tipo projek-
tuose) darbus, konstruoti uždavinius bei spręsti kitų komandų sukonstruotus uždavinius, siekiant 
praktiškai pritaikyti savo žinias ir dalytis jomis „minčių lietaus“ (I tipo) s-projektuose ir tokiu 
būdu efektyviau mokytis. Šalutinis mini komandos veiklos rezultatas – pasireiškus kolektyvinės 
išminties fenomenui gerokai efektyviau įgyjamos naujos ir papildomos žinios, gebėjimai, prakti-
niai įgūdžiai ir kt.
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Panagrinėkime du III tipo s-projektų komandų sudarymo būdus. 14 pav. pavaizduotas ko-
mandų sudarymo būdas paremtas jų pastovumu uždavinio formulavimo ir jo atlikimo etapuose. 
Šis mini komandų sudarymo būdas nėra geras dėl to, kad dėl tokio komandų pastovumo uždavinio 
formulavimo ir jo sprendimo etapuose sunku iš tų pačių komandos narių išmokti kažko naujo. 
Jau uždavinio sudarymo etape pasireiškia komandos narių žinios ir gebėjimai, ir jei tik yra bent 
vienas narys, kurį galima būtų pavadinti anoniminiu lyderiu, jis pasireikš ir užduoties sprendime, 
o tai jau bus praradimas kitai komandai. Todėl šis komandų formavimo būdas dėl per mažo narių 
maišymosi skirtinguose etapuose nerekomenduojamas.

15 pav. pavaizduotas komandų sudarymo būdas mokymosi prasme duoda žymiai geresnių 
rezultatų, nes skirtinguose etapuose suburiamos skirtingos komandos su skirtingomis patirtimis. 
Antrojo tipo s-projektuose gali būti pasiekiamas maksimalus narių maišymas, jei tik yra pakanka-
mai daug komandų, t. y. kurso dalyvių skaičius yra pakankamai didelis.
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15. rezultatų ekspertinio vertinimo principai

Atliekant projektus turėtų būti vertinami ne visi duomenys, kurių gali būti tūkstančiai. Pavyz-
džiui, jei yra 30 idėjų ir 100 dalyvių, turėsime 30 000 vertinimų. Visų jų peržiūrėti neįmanoma, 
todėl atliekama automatinė duomenų analizė. Išrenkami tik tie dalyviai, kurie rašė idėjas, ir juos 
ekspertai įvertina. Lyginama, kaip dalyviai vertino vienas kito vertinimus. Nustatomi geriausiai 
įvertinti dalyviai ir su jų vertinimais lyginami likę dalyviai.
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VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMA

I. ALGORITMŲ TEORIJA

Tikslai – algoritmizavimo pagrindų įvaldymas (pagrindinės programavimo konstrukcijos, 
algoritmai, grafikos metodai) ir jų taikymas konkrečių verslo dalykinių sprendimų realizavimui. 
Algoritmų projektavimo principų, metodų ir realizavimo būdų taikymas. Baigęs šį kursą studentas 
gebės projektuoti ir programuoti nesudėtingų algoritmų (taikomų toliau sudėtingesnėse verslo 
informacinio aprūpinimo sistemose) uždavinius, gerai supras algoritmų sprendimo strategijas ir jų 
realizavimo būdus, darbą nesudėtingose duomenų struktūrose ir mokės kurti algoritmus bei juos 
perteiks kompiuterinėse programose pasirinkta programavimo kalba.

Numatomi rezultatai / siekiniai – mokėti taikyti įgytas teorines algoritmų sudarymo prin
cipų, metodų ir būdų žinias praktikoje, sudaryti nesudėtingų uždavinių realizavimo strategijas, 
jas perteikti algoritmų struktūrose ir realizuoti šiuos algoritmus programavimo kalboje. Dėmesys 
skiriamas paprastų duomenų struktūrų kompiuterinio apdorojimo algoritmams ir žaidybinių verslo 
taikomųjų uždavinių algoritmams. 

Studijų 
programos
siekiniai

Studijų 
dalyko 
numatomi 
rezultatai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
kriterijai

Studijų 
metodai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
būdai

1 2 3 4 5
S1. Baigę studijų 
procesą studentai turi 
gebėti tai kyti bazines 
aukš tosios matematikos 
žinias. Studentai turi 
gebėti pasirinkti ir 
taikyti skaičia vimo būdų, 
ma te matikos kon cepcijų 
ir principų, diskre
tinio, diferen cialinio 
skaičiavimo, skaitinės 
analizės, statistikos, 
algo ritmų sudarymo 
žinias verslo valdymo 
sistemų programavimo 
ir informacinių 
technologijų vertinimo 
darbuose
S4. Baigę studijų 
pro cesą studentai 
tu ri gebėti taikyti 
algo ritmizavimo ir 
progra mavimo žinias 
sprendžiant konkrečias 
verslo problemas

1.  Analizuoti algoritmus 
pagal kelis skirtingų 
autorių šaltinius

2.  Gebėti suprasti pil no ir 
dalinio algoritmo savybes 
ir jas per teik ti kuriant 
algo ritmus

3.  Analizuoti papras tus ir 
struktūrinius duomenų 
tipus ir jų savybes bei 
išdės tymo gali mybes 
kompiu terio atmintyje

4.  Mokėti schema tiš kai 
aprašyti ir projek tuoti 
tiesinius, ciklinius, 
šako tuosius algo ritmus 
paprastų duomenų 
struktūrų apdo rojimui 
pagal pateiktas sąlygas 

5.  Sudaryti tiesinius, 
ciklinius, šakotus 
algoritmus

6.  Suprojektuoti skirtin gas 
algoritmų struk tū ras 
reikiamų duomenų 

  Sudaryto 
algoritmo 
teisingumas 
ir rezultato 
pasiekimas, 
būtinų algo
ritmo sąlygų 
išpildymas

  Originalių 
algoritmo 
realizavimo 
strategijų 
parinkimas 
ir realiza
vimas, tin
kamas suda
ryto algo
ritmo valida
vimas ir 
testavimas, 
grupinio 
darbo 
lyderio 
funkcijų 
verti nimas

Mišrūs:
pas kaitos 
derinamos 
su nuo
tolinės 
aplinkos 
nau do jimo 
galimy
bėmis, 
praktiniais 
darbais 
kom piu
terinėse 
klasėse, 
semi
narų metų 
atvejų 
analizė ir 
pavyz dinių 
sprendimo 
variantų 
pri sta ty
mas, nuo 
to linėse 
grupėse 

Dalyko 
stu dijos už
baigia mos 
egza minu. 
Ver tinant 
studentų 
žinias, nau
do jamas 
kaupia ma
sis balas: 
studentų 
žinios ir 
gebėjimai 
vertinami 
kompiu te
rinių prak
tinių darbų 
atsiskai
tymų, 
nuoto linės 
aplinkos 
panau
dojimo, 
indivi dualių 
ir grupinių 
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1 2 3 4 5
S5. Baigę studijų 
programą studentai 
turi gebėti parinkti ir 
kompiuterinėse sistemose 
realizuoti duomenų 
struktūras, pasirinkti 
tinkamas duomenų 
struktūrų realizavimo 
aplinkas ir jas pasitelkti 
projektuojant verslo 
informacines sistemas
S9. Baigę studijų procesą 
studentai turi gebėti 
projektuoti žmogaus ir 
kompiuterio sąveikos 
priemones (interface), 
kurti elektroninių 
paslaugų architektūras ir 
pateiktis internetinėje ir 
intranetinėje aplinkose

 paieškai tiesinėse – 
paprastose ir sudė
tingesnėse duomenų 
struktūrose (sąrašuose, 
eilėse, aibėse, matri cose 
ir pan.) atlikti

7.  Kurti duomenų struk
tūrų rikiavimo ir rū
šia vimo strategijas, jų 
algoritmų apra  šymus ir 
jas realizuoti pasirinkta 
programavimo kalba

8.  Gebėti suprojektuoti 
įvairius ciklo atlikimo 
variantus ir juos taikyti 
verslo dalykinių žaidimų 
realizavime

9.  Išmokti realizuoti 
algo ritmus ir jų kompo
nentus nesudėtingose 
pasirinktos procedūrinės 
programavimo kalbos 
konstrukcijose

  Duomenų 
apdorojimo 
problemų 
spren dimas 
praktinių 
užsiėmimų 
kompiuterių 
klasėse metu, 
jų vertinimas

  Atskirų tipų 
algoritmų 
analoginių 
pavyzdžių 
realizacija ir 
realizacijos 
vertinimas 

dis kusijos 
ir pasikei 
timas 
žiniomis, 
lite ratūros 
šaltinių 
anali tiniai 
verti nimai

algo ritmų 
projekta
vimo darbų 
metu, 
kotrolinių 
dar bų, 
kolok viumų 
metu, atsi
skaitant 
už atliktus 
savaran kiš
kus dar bus. 
Galutinį 
įverti nimą 
sudaro:
kaupia
masis balas 
už studento 
darbą 
semestro 
metu (40 
proc.) ir 
egza mino 
įverti nimas 
(60 proc.)

Studijų dalyko turinys

1 tema. Algoritmų projektavimo pagrindiniai principai

Intuityvi algoritmo sąvoka. Įvairioje literatūroje aptinkami algoritmo apibrėžimai. Reikalavi
mų formulavimo algoritmo darbui užrašymo būdai. Informacija, entropija, algoritmai. Algoritmų 
projektavimas. Signatūros, vienareikšmė išraiškų samprata.

2 tema. Algoritmų sudarymo pagrindai

Indeksinių duomenų struktūrų sudarymas. Studentai mokomi susieti programų kūrimui 
svarbias matematines ir duomenų struktūras aprašančias išraiškos priemones su algoritmais ir 
programavimo konstrukcijomis. (Studentai, nesusipažinę su programavimo pagrindais vidurinėse 
mokyklose, konsultuojami programavimo klausimais).

3 tema. Paprastieji duomenų tipai ir struktūros
 

Pagrindiniai duomenų struktūrų objektai: skaitmeninis, loginis, tekstinis duomenų tipas. 
Operacijos ir jų algoritmų aprašymas paprastose duomenų struktūrose. Pagrindiniai uždaviniai 
ir jų realizavimo algoritmai duomenų struktūrose. Paprastieji ir struktūriniai duomenų tipai ir jų 
aprašymo konstrukcijos programavimo kalboje. 
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4 tema. Duomenų struktūrų sudarymas kompiuteryje ir jų apdorojimo algoritmai

Duomenų struktūros, paprastieji duomenų tipai. Išdėstymas kompiuterio atmintyje. Rodyk lės, 
kintamieji, atminties išdėstymo būdai. Konstantos, jų vardai. Duomenų vaizdavimas atmintyje. 
Konstantos, kintamieji, išraiškos, operacijos, veiksmai. 

5 tema. Nuo algoritmo prie programų konstrukcijų

Struktūrinio programavimo principai. Nuo algoritmo prie programų konstrukcijų. Procedūri
nio programavimo principai. Įvedimo, išvedimo, priskyrimo, sąlygos sakiniai.

6 tema. Algoritmų struktūrogramos ir programavimo priemonės

Duomenų įvesties ir išvesties, priskyrimo, sąlygos nustatymo, pasikartojimo konstrukcijos 
struktūrogramose. Algoritmo perteikimas pasirinkta programavimo kalba.

7 tema. Tiesiniai ir šakotieji algoritmai

Tiesinių ir šakotųjų algoritmų perteikimas. Kelių sąlygų nustatymas ir grįžtamieji ryšiai. 
Algoritmo užbaigimo sąlygos.

8 tema. Cikliniai algoritmai

Indeksinės duomenų struktūros. Vienmačiai masyvai. Ciklinio algoritmo organizavimas. 
Ciklo parametrai, ciklo sąlygos, išeities iš ciklo tikrinimas. Ciklo užbaigimo tikslus formulavimas. 
Cikli nių uždavinių pavyzdžiai taikomuosiuose žaidybiniuose verslo pavyzdžiuose. Ciklo 
organizavimas programavimo pasirinktos kalbos konstrukcijose, paprogramėse, procedūrose ir 
programose.

9 tema. Vienmačių masyvų rikiavimo algoritmai

Rikiavimo strategijos samprata. Perrinkimo organizavimas vienmačiuose masyvuose. Ri
kiavimo strategijos ir algoritmai. Rikiavimo išraiškos priemonės procedūrinėse kalbose. Vienma
čio skaičių masyvo rikiavimas, taikant papildomas atminties struktūras. Rikiavimo strategija bur
bulo, tiesioginio išrinkimo, sukeitimo metodais ir jų realizavimas programų konstrukcijose.

10 tema. Didžiausio ir mažiausio nario paieška vienmačiuose masyvuose

Paieškos strategijos. Sulyginimo ir duomenų keitimo uždaviniai. Minimumo ir maksimumo 
radimas išrikiuotose ir nerikiuotose duomenų struktūrose. Uždavinio algoritmo sudėtingumo 
įvertinimas.

11 tema. Daugiamačių masyvų ir didesnių duomenų struktūrų samprata

Dvimačiai masyvai. Daugiamačiai masyvai ir jų samprata. Sudėtinės duomenų struktūros 
apdorojimas. Didžiausio ir mažiausio nario paieška daugiamačiuose masyvuose. Taikomieji 
uždaviniai versle.
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S-PROJEKTAI

I s-projektas

1. Pavadinimas – „Algoritmų projektavimo pagrindiniai principai“.
2. Teorija – žr. http://daledz.home.mruni.eu/?page_id=52.
3. Užduotis:

A.  Trumpas aprašymas – apibūdinkite ir sistemos komentarų lange nusakykite (užrašykite) 
žinomas ir kompiuterijos srityje populiarias algoritmo sampratas.

B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių), apibūdinančias, 
kokiais požymiais ir savybėmis pasižymi kompiuterinių programų algoritmai. Vienu kartu 
siųsti tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba.

4. Pavyzdys:
Algoritmas – tai baigtinių žingsnių (veiksmų) seka tam tikram rezultatui pasiekti.

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
 Prieš pateikdami savo idėją duotai užduočiai, turite įvertinti kitų jau išsakytas mintis apie 
komentuojamą algoritmo sampratą. 
 Prašome įvertinti pateiktas idėjas balais (nuo –5 iki +5), priklausomai nuo teiginio formulavimo 
teisingumo.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) įvertinkite pateiktas idėjas, kurioms pritariate. Kuo išsamiau ir 

tiksliau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B.  Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
C.  Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D.  Privalomas vertinimą pagrindžiantis komentaras.

6. Dalyvio uždarbis 
A. Tik vertinus idėjas – 0,5 balo.
B. Ir vertinus, ir rašius idėjas – 1 balas.
C. Tik rašius idėjas – 0,5 balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 2.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 

II s-projektas

1. Pavadinimas – „Reikalavimų formulavimo algoritmo darbui užrašymo būdai“.
2. Teorija – žr. http://daledz.home.mruni.eu/?page_id=52.
3. Užduotis:

A.  Trumpas aprašymas – nusakykite ir užrašykite pagrindinius reikalavimus, kuriuos privalo 
tenkinti algoritmas.

B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių), kurios apibū
din tų reikalavimų rinkinį pilno ir dalinio algoritmo sąlygoms išpildyti. Vienu kartu siųsti 
tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba.

4. Pavyzdys: 
 Algoritmas turi būti baigtinis, t. y. privalo baigti darbą per baigtinį žingsnių skaičių, neuž
siciklinti.

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
 Prieš pateikdami savo idėją duotai užduočiai, turite įvertinti kitų jau išsakytas mintis apie 
komentuojamus algoritmo reikalavimus.
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 Prašome įvertinti pateiktas idėjas balais (nuo –5 iki +5), priklausomai nuo teiginio formu la
vimo teisingumo.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) įvertinkite pateiktas idėjas, kurioms pritariate. Kuo išsamiau ir 

tiksliau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B.  Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Privalomas vertinimą pagrindžiantis komentaras.

6. Dalyvio uždarbis 
A. Tik vertinus idėjas – 0,5 balo.
B. Ir vertinus, ir rašius idėjas – 1 balas.
C. Tik rašius idėjas – 0,5 balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 2.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 

III s-projektas

1. Pavadinimas – „Paprasti duomenų tipai ir jų struktūros“.
2. Teorija – http://daledz.home.mruni.eu/?page_id=52.
3. Užduotis:

A.  Trumpas aprašymas – rašyti paprastų duomenų tipų pavyzdžius ir apibūdinti, kam jie nau
dojami kompiuterinėse sistemose.

B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių). Vienu kartu siųs ti 
tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba.

4. Pavyzdys: 
 Loginis duomenų tipas turi 2 reikšmes – Taip ir Ne. Taikomas sąlygos įvertis dviem gali moms 
alternatyvoms išreikšti. 

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
 Prašome įvertinti pateiktas idėjas balais (nuo –5 iki +5), priklausomai nuo teiginio formulavimo 
teisingumo.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) įvertinkite pateiktas idėjas, kurioms pritariate. Kuo išsamiau ir 

tiksliau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Privalomas vertinimą pagrindžiantis komentaras.

6. Dalyvio uždarbis 
A. Tik vertinus idėjas – 0,5 balo.
B. Ir vertinus, ir rašius idėjas – 1 balas.
C. Tik rašius idėjas – 0,5 balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 2.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 
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Rekomenduojama pagrindinė literatūra

Eil.
Nr.

Leid.
metai

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla

Egzempliorių skaičius
MRU 

bibliotekoje
metodiniuose 
kabinetuose

kitose 
bibliotekose

1. 2000 Aho A., Hopkroft J., 
Ulman J. Data struc
tures and algorithms

AddisonWes
ley

1 1 1

2. 2006 Juozapavičius A. 
Duomenų struk tū ros 
ir algoritmai

Vilnius: VU 
leidykla

VU 
internetinė 

svetainė

1 5 (VU)

3. 2003 Skiena S. S., 
Revi   la M. A. Pro g
ram ming challenges

Springer 1 1 0

4. 2001 Cormen Th. H., 
Leiserson Ch. E., 
R. L., Stein C. In
tro duction to Algo
rithms. 2nd Editon

Mit Press 0 1 0

6. 2006 Dičiūnas V. Algo
ritmų analizės 
pagrindai

Vilnius: VU 
leidykla

1 2 VU

7. 2006 The Stony Brook 
Algorithm Repo
sitory. Prieiga per 
internetą: http://
www.cs.sunysb.
edu/~algorith

Šaltinis 
internete

1 1

8 2004 Dzemydienė D., 
Nau jikienė R. 
In for macinės sis
te mos. Duomenų 
struktūros ir val
dymas. Vadovėlis

Vilnius: MRU 
Lei dybos 
Centras

45 2 LNB1

9. 2008 Grigas G. Progra
mavimas Paskaliu. 
Vadovėlis internete

Vilnius: MII Šaltinis 
internete

1

10 2000 Grigas G. Duomenų 
tipai

Vilnius: MII 1 MII

Rekomenduojama papildoma literatūra

1.  Prieiga per internetą: http://mif.vu.lt/cs2/lt/kursai/algoritm/files/dstruct.pdf.
2.  Algorithm Theory – SWAT 2006. 10th Scandinavian Workshop on Algorithm Theory, Riga, Latvia, 

Proceedings. Series: LNCS, Vol. 4059. Sublibrary: Theoretical Computer Science and General Is
sues Arge, Lars; Freivalds, Rusins (Eds.) 2006, XII, 436 p., Softcover. ISBN: 9783540357537.

1  LNB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
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II. DISKREČIOSIOS STRUKTŪROS 

Diskrečiosios struktūros yra įvadinis kursas, kurio tikslas – supažindinti studentus su dis
krečiosios matematikos pagrindais.

Numatomi rezultatai – išklausę diskrečiųjų struktūrų kursą studentai gebės suformuluoti 
užduotis ir pritaikyti įgytas žinias loginių uždavinių sprendimuose ir programų kūrime, studentai 
įgis aiškų šios mokslo šakos struktūros suvokimą ir galės savarankiškai toliau gilintis į šiame kur
se nagrinėjamas temas.

Studijų 
programos
siekiniai

Studijų 
dalyko 
numatomi 
rezultatai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
kriterijai

Studijų 
metodai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
būdai

1 2 3 4 5
S1. Baigę studijų 
procesą studentai 
turi gebėti taikyti 
bazines aukštosios 
matematikos žinias. 
Studentai turi 
gebėti pasirinkti ir 
taikyti skaičiavimo 
būdų, matematikos 
koncepcijų 
ir principų, 
diskretinio, 
diferencialinio 
skaičiavimo, 
skaitinės analizės, 
statistikos, 
algoritmų sudarymo 
žinias verslo 
valdymo sistemų 
programavimo 
ir informacinių 
technologijų 
vertinimo darbuose

Gebėti atpažinti ir tinkamai 
naudoti diskrečiąsias 
struktūras algoritmuose, 
socialinių bei ekonominių 
reiškinių modeliuose

Sudaryti atitinkamų 
duomenų lenteles 
pagal praktinio 
turinio sąlygas, 
jas matematiškai 
apdoroti

Įtinklintas 
studijų 
metodas,
paskaitos, 
pratybos, 
semi narai, 
labora
toriniai 
darbai, 
demon
stravimas, 
diskusijos, 
grupinis 
darbas, 
projek tinis 
darbas

Kontro
linis 
darbas,
rašto 
darbas,
labora
torinis 
darbas,
kolok
viumas,
egza minas

Gebėti taikyti diskre čių 
jų  struktūrų kurso žinias, 
sudarant algo ritmus, prog
ramas, naudo jamas verslo 
valdymo sistemose

Kombinatorikos 
elementų, funkcijų, 
diskretinių tikimybių 
naudojimas 
algoritmuose

Gebėti projektuoti ir vykdyti 
modeliavimo ir analitinius 
darbus, susijusius su IKT, 
verslo administravimo ir 
valdymo funkcijomis

Atlikti praktinių si
tua cijų modeliavimo 
užduotis, aprašant 
jų matematinius 
modelius

Gebėti atskleisti diskrečio 
sios matematikos są vokų 
ryšį su socialiniais ir tech
no loginiais reiš ki niais, su
prasti diskre čiosios mate
matikos api ben drinimus, 
būdingus stu dijuojamo 
dalyko mokslinei lite ra tūrai

Pagal reiškinio 
matematinio 
modelio rezultatus 
atlikti reikiamas 
prognozes, numatyti 
ir įvertinti socialines 
ir ekonomines 
pasekmes

S5. Baigę studijų 
programą studentai 
turi gebėti parinkti 
ir kompiuterinėse 
sistemose realizuoti 
duomenų struktūras, 
pasirinkti tinkamas 

Gebėti parinkti tinkamus 
modeliavimo ir analitinius 
metodus

Individualios 
refleksijos užduočių 
analizėje

Gebėti matematiškai apdoro
ti ir interpretuoti duomenis, 
gautus iš stebėjimų ir mata
vi mų duomenų struktūrų 
realizavimo aplinkas

Atlikti individualią 
ir grupinę duomenų 
apdorojimo užduotį
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1 2 3 4 5
ir jas pasitelkti 
projektuojant 
verslo informacines 
sistemas

Gebėti bendradarbiauti, 
dirbti grupėje, ieškoti 
informacijos

Cituoti literatūrą 
gimtąja ir užsienio 
kalbomis, ypač 
anglų kalba

Studijų dalyko turinys

1 tema. Pagrindinės aibių teorijos sąvokos. Veiksmai su aibėmis
(1–2 paskaitos, 1–2 praktiniai užsiėmimai)

Aibės ir poaibio sąvoka. Elementarūs veiksmai su aibėmis: aibių sąjunga, sankirta, skirtumas, 
simetrinis skirtumas, papildinys ir Dekarto sandauga. Aibės ir visų jos poaibių aibės galia. Dualumo 
principas aibėms. Įdėties ir pašalinimo principas. 

2 tema. Sąryšiai. Ekvivalentumo ir tvarkos sąryšiai
(3–4 paskaitos, 3–4 praktiniai užsiėmimai)

Baigtinės, skaičiosios aibės ir jų savybės. Aibių ekvivalentumo požymis. Kontinuumo galios 
aibės.

Sąryšio sąvoka. Sąryšių klasifikacija. Veiksmai su sąryšiais. Ekvivalentumo sąryšis ir jo 
savybės. Tvarkos sąryšis ir jo savybės.

3 tema. Funkcijos
(5 paskaita, 5–6 praktiniai užsiėmimai)

Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritys. Funkcijos klasifikacija: injekcija, 
siurjekci ja ir bijekcija.

4 tema. Kombinatorikos pagrindai
(6–7 paskaitos, 7–9 praktiniai užsiėmimai)

Baigtinių aibių ir jų elementų kombinacijos. Perstatos ir jų sandauga. Kombinatoriniai 
principai. 

Deriniai, kėliniai, gretiniai su pasikartojimais ir be jų.

5 tema. Pagrindinės grafų teorijos sąvokos
(7–10 paskaitos, 10–11 praktiniai užsiėmimai)

Grafo sąvoka. Pagrindinės operacijos su grafais. Gretimumo ir incidentumo matricos. Grafo 
ciklai. Grafo metrinės charakteristikos ir ciklomatinis skaičius. Hamiltono grafai. Grafo jungumo 
komponentės ir skaidumas. Grafų izomorfizmai. Orientuotieji grafai. Medžiai.

6 tema. Grafų teorijos taikymai
(11–16 paskaitos, 10–16 praktiniai užsiėmimai)

Kraskalio algoritmas. Trumpiausio kelio uždavinys. Paštininko uždavinys. Keliaujančio 
pirklio uždavinys. Darbų paskirstymo uždavinys. Tvarkaraščio sudarymo uždavinys. Sandėliavimo 
uždavinys.
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S-PROJEKTAI

I s-projektas

1. Pavadinimas – „Funkcijos apibrėžimo sritis“.
2. Teorija:

 Apynis A., Stankus E. Matematika. Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Vilnius: TEV, 
2001. II skyrius, 21–35 p.
 Rumšas P. Trumpas aukštosios matematikos kursas. Vilnius: Mokslas, 1976. XIII skyrius, 
195–222 p.
Funkcijos apibrėžimo sritis 
a)  

b)  

c)  

d) 
 

3. Užduotis:
A.  Šiame projekte turite sugalvoti ir spręsti uždavinį, kuriame reikia nustatyti funkcijos 

apibrėžimo sritį. Taip pat reikia vertinti kitų projekto dalyvių sugalvotus uždavinius ir 
sprendimus.

B. Ką siųsti?
•  Sugalvokite uždavinį, kuriame, norint rasti funkcijos apibrėžimo sritį, reikia naudoti kelis 

reikalavimus funkcijų apibrėžimo sričiai.
•   Raskite sugalvotos funkcijos apibrėžimo sritį (sprendimą reikia pateikti).
Ko nesiųsti?
•   Nekartokite anksčiau atsiųstų idėjų.
•  Nesiųskite neteisingos informacijos.

4. Pavyzdys: 

Raskite funkcijos
 

 apibrėžimo sritį.

Sprendimas:

Atsakymas: 

5. Kaip vertinti dalyvių pateiktus uždavinius?
Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateiktas uždavinys ir sprendimas teisingi ir pateikti 

pagal reikalavimus.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei uždavinys teisingas ir pateiktas pagal reikalavimus. 

Kuo sprendime mažiau klaidų, tuo didesniu balu vertinkite.
B.  Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei uždavinys yra neteisingas arba pateiktas ne pagal 

reikalavimus.
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C. Nulis rašomas tik tada, kai uždavinys neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Jūsų uždarbis:
A. Kokybiškai įvertinus visus siuntinius galima uždirbti iki 1 balo.
B.  Atsiuntus vieną reikalavimus atitinkantį uždavinį ir jo sprendimą galima papildomai 

uždirbti iki 1 balo.
C. Jei idėja formuluojama nesilaikant reikalavimų, tada gali būti skiriama iki 1 baudos balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 2 savaitės.

II s-projektas

1. Pavadinimas – „Kombinatorika“.
2. Teorija: 

 Bačinskas A., Janulionis V., Jokimaitis A. Tikimybių teorijos ir statistikos praktikumas. Mo
komoji knyga. Kaunas: Technologija, 2001. I skyrius, 7–27 p.
 Mockus V., Jocaitė A. Kombinatorikos, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos prad
me  nys.Trumpa teorinė medžiaga, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, užduotys savikontrolei. 
Šiauliai: Šiau  lių universiteto leidykla, 1999. I skyrius, 6–70 p.

3. Užduotis:
A.  Labai trumpas aprašymas – šiame projekte turite parašyti referatą, kuriame reikia pateik

ti sugalvotus ir išspręstus kombinatorikos uždavinius. Taip pat reikia vertinti kitų projekto 
dalyvių referatus.

B.  Detalesnis paaiškinimas – kiekvienas kursų dalyvis, pasinaudodamas teorine medžiaga ir 
ankstesnių sprojektų rezultatais, per pirmąją sprojekto savaitę turi parašyti referatą, ku
riame sukurtų bent 12 kombinatorikos uždavinių ir juos išspręstų (uždavinių sprendimuose 
turi būti taikoma kombinatorinė sudėties taisyklė, kombinatorinė daugybos taisyklė, de ri
niai, gretiniai, kėliniai su pasikartojimais ir be jų). Per antrąją ir trečiąją sprojekto savaites 
referatai turi būti išnagrinėti atsitiktinai sudarytose mini skomandose ir grąžinti autoriams 
pataisyti. Darbus pataisyti reikia per 3 dienas. Tos pačios mini skomandos pataisytą darbą 
turi įvertinti per 2 dienas.

4.  Pavyzdys. Iš 32 kortų malkos atsitiktinai ištraukiama 11 kortų. Kiek yra skirtingų būdų, kad 
tarp tų 11 kortų būtų 5 būgnai, 3 širdys, 2 vynai ir 1 kryžius?

 Sprendimas. Kadangi minėtoje kortų malkoje yra po 8 kiekvienos rūšies kortas, tai 5 būgnai į tas 
11 kortų gali patekti  būdais, 3 širdys  būdais, 2 vynai  būdais ir 1 kryžius  būdais. Pagal 
kombinatorinę daugybos taisyklę tas 11 kortų galima parinkti  būdais.

Atsakymas: 702 464 būdais.
5. Kaip vertinti dalyvių pateiktus referatus?

 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateiktas referatas parašytas pagal užduotį. Kuo 
mažiau dalykinių klaidų, tuo didesniu balu vertinkite.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai atlikta 50 ir daugiau procentų užduoties. 

Kuo didesnė užduoties dalis atlikta, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei teisingai atlikta mažiau nei 50 proc. užduoties.
C. Nulis rašomas tik tada, kai referatas neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Jūsų uždarbis:
 Kiekviena teisinga uždavinio formuluotė ir teisingas sprendimas vertinami 1 balu. Už užda
vinių formuluočių ir sprendimų teisingą vertinimą galima surinkti iki 12 balų. Maksimaliai už 
sprojektą galima surinkti 24 balus, kurie atitinka 1 balą galutiniame semestro pažymyje.
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7. Maksimalus referatų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 4 savaitės.

III s-projektas

1. Pavadinimas – „Diskrečiųjų struktūrų taikymas“.
2. Teorija: 

 Plukas K., Mačikėnas E., Jarašiūnienė B., Mikuckienė I. Taikomoji diskrečioji matematika: va
dovėlis. Kaunas: Technologija, 2003.
 Bondy J. A., Murty U. S. R. Graph theory with applications. NorthHolland, 1982. Prieiga per 
internetą: http://www.ecp6.jussieu.fr/pageperso/bondy/books/gtwa/pdf/GTWA.pdf.
Rosen K. H. Discrete Mathematics and its applications. Random House inc., N. Y., 1988.

3. Užduotis:
A.  Trumpas aprašymas – šiame projekte turite parašyti referatą apie diskrečiųjų struktūrų 

taikymą ir vertinti kitų projektų dalyvių referatus.
B.  Detalesnis paaiškinimas – kiekvienas kursų dalyvis, pasinaudodamas teorine medžiaga 

ir ankstesnių sprojektų rezultatais, kai išeitas beveik visas diskrečiųjų struktūrų kursas, 
per pirmąją sprojekto savaitę turi parašyti referatą, pasirinkta diskrečiųjų struktūrų daly ko 
mokytasi tema, kuriame aprašytų tos temos taikymą (apie 3 A4 formato lapai). Per antrą
ją ir trečiąją sprojekto savaitę užduotys turi būti išnagrinėtos atsitiktinai sudarytose mini 
komandose ir grąžintos autoriams pataisyti. Darbus pataisyti reikia per 3 dienas. Tos pačios 
mini komandos pataisytą darbą turi įvertinti per 2 dienas.

4. Kaip vertinti dalyvių pateiktus referatus?
 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateiktas referatas parašytas pagal užduotį. Kuo 
ma žiau klaidų, tuo didesniu balu vertinkite.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai atlikta 50 ir daugiau procentų užduoties. 

Kuo didesnė užduoties dalis atlikta, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei teisingai atlikta mažiau nei 50 proc. užduoties.
C. Nulis rašomas tik tada, kai referatas neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

5. Jūsų uždarbis:
 Daugiausia už sprojektą galima surinkti 1 galutinio semestro pažymio balą: 0,5 balo už refe
ratą, 0,5 už referatų vertinimą.

6. Maksimalus referatų kiekis vienam dalyviui – 1.
7. S-projekto trukmė – 4 savaitės.

IV s-projektas

1. Pavadinimas – „Diskrečioji ir tolydžioji matematika“.
2. Teorija:

Dičiūnas V., Skersys G. Diskrečioji matematika. Mokymo priemonė. Vilnius, 2003.
Krylovas A. Diskrečioji matematika. Vilnius: Technika, 2009.

3. Užduotis:
A.  Trumpas aprašymas – šiame projekte turite parašyti referatą tema „Diskrečioji ir tolydžio

ji matematika“ ir vertinti kitų projektų dalyvių referatus.
B.  Detalesnis paaiškinimas – kiekvienas kursų dalyvis, pasinaudodamas diskrečiųjų struk  tū

rų  teorine medžiaga ir ankstesnių sprojektų rezultatais, ankstesnėmis žiniomis apie toly
džią ją matematiką (aukštoji matematika, matematinė analizė, diferencialinis ir integralinis 
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skaičiavimas), kai išeitas beveik visas diskrečiųjų struktūrų kursas, per pirmąją sprojekto 
savaitę turi parašyti referatą tema „Diskrečioji ir tolydžioji matematika“ (apie 3 A4 formato 
lapai). Per antrąją ir trečiąją savaitę referatai turi būti išnagrinėti atsitiktinai sudarytose mini 
skomandose ir grąžinti autoriams pataisyti. Darbus pataisyti reikia per 3 dienas. Tos pačios 
mini skomandos pataisytą darbą turi įvertinti per 2 dienas.

4. Kaip vertinti dalyvių pateiktus referatus?
 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateiktas referatas parašytas pagal užduotį. Kuo 
mažiau faktinių klaidų, tuo didesniu balu vertinkite.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai atlikta 50 ir daugiau procentų užduoties. 

Kuo didesnė užduoties dalis atlikta, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei teisingai atlikta mažiau nei 50 proc. užduoties.
C. Nulis rašomas tik tada, kai referatas neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

5. Jūsų uždarbis:
 Daugiausia už sprojektą galima surinkti 1 galutinio semestro pažymio balą: 0,5 balo už refe
ratą, 0,5 už referatų vertinimą.

6. Maksimalus referatų kiekis vienam dalyviui – 1.
7. S-projekto trukmė – 4 savaitės.

V s-projektas

1. Pavadinimas – „Veiksmai su aibėmis“.
2. Teorija: 

 Apynis A., Stankus E. Matematika. Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Vilnius: 
TEV, 2001. II skyrius, 21–24 p.
 Rumšas P. Trumpas aukštosios matematikos kursas. Vilnius: Mokslas, 1976. XIII skyrius, 
195–198 p.

3. Užduotis:
A.  Trumpas aprašymas – šiame projekte bus kuriami ir sprendžiami veiksmų su aibėmis 

užda viniai.
B.  Detalesnis paaiškinimas – atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine 

medžiaga ir pavyzdžiais literatūroje, turi per 4 dienas paruošti 10 sudėtingesnių, ne
standartinių užduočių kitoms mini komandoms. Užduotyse turi būti panaudoti visi šie 
veiksmai su aibėmis: aibių sąjunga, sankirta, skirtumas, simetrinis skirtumas, papildinys 
ir Dekarto sandauga. Per savaitę atsitiktinai sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas 
užduotis. Per 2 dienas užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti sprendimus.

4. Pavyzdys. Raskite trijų aibių  Dekarto sandaugą.
Sprendimas:

5. Kaip vertinti mini komandos pateiktus uždavinių sprendimus?
 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateikti uždavinių sprendimai yra teisingi. Vertinimas 
turi būti tiesiogiai proporcingas išspręstų uždavinių skaičiui (kuo daugiau teisingai išspręstų 
uždavinių, tuo didesnis įvertinimas).
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai išspręsta 50 ir daugiau procentų 

uždavinių.
B. Neigiamu balu vertinkite, jei nėra išspręsta 50 proc. uždavinių.
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C. Nulis rašomas tik tada, kai uždaviniai neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Jūsų uždarbis:
Už projektą daugiausia galima gauti 0,5 balo galutinio semestro pažymio. 

7. Maksimalus mini komandos sugalvotų uždavinių kiekis – 10.
8. S-projekto trukmė – 2 savaitės.

VI s-projektas

1. Pavadinimas – „Funkcijos reikšmių sritis“.
2. Teorija:

 Apynis A., Stankus E. Matematika. Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Vilnius: 
TEV, 2001. II skyrius, 24–35 p.
 Rumšas P. Trumpas aukštosios matematikos kursas. Vilnius: Mokslas, 1976. XIII skyrius, 
195–222 p.

3. Užduotis:
A.  Trumpas aprašymas – šiame projekte bus kuriami ir sprendžiami uždaviniai, kuriuose 

reikia rasti funkcijų reikšmių sritis.
B.  Detalesnis paaiškinimas – atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine 

medžiaga ir pavyzdžiais literatūroje, per pirmąją savaitę turi paruošti 7 sudėtingesnius, 
nestandartinius uždavinius kitoms mini komandoms. Visose užduotyse turi reikėti rasti 
funkcijų reikšmių sritis. Per antrąją savaitę atsitiktinai sudarytos mini komandos turi 
išspręsti gautas užduotis. Per 3 dienas užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti 
sprendimus.

4. Pavyzdys. Nustatykite funkcijos  reikšmių sritį.

Sprendimas:  esant bet kokiai reikšmei, todėl 

Lygtis turės sprendinių, kai 
Atsakymas: [1;1].
5. Kaip vertinti mini komandos pateiktus uždavinių sprendimus?

 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateikti uždavinių sprendimai yra teisingi. Vertinimas 
turi būti tiesiogiai proporcingas išspręstų uždavinių skaičiui (kuo daugiau teisingai išspręstų 
uždavinių, tuo didesnis įvertinimas).
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai išspręsta 50 ir daugiau procentų 

uždavinių.
B. Neigiamu balu vertinkite, jei nėra išspręsta 50 proc. uždavinių.
C. Nulis rašomas tik tada, kai uždaviniai neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Jūsų uždarbis:
Už projektą daugiausia galima gauti 0,5 balo galutinio semestro pažymio.

7. Maksimalus mini komandos sugalvotų uždavinių kiekis – 7.
8. S-projekto trukmė – 2,5 savaitės.



64

II. DISKREČIOSIOS STRUKTŪROS 

VII s-projektas

1. Pavadinimas – „Ekvivalentumo ir tvarkos sąryšiai“.
2. Teorija:

 Krylovas A., Olga S. Diskrečiosios matematikos uždaviniai ir sprendimai. Uždavinynas. Vil
nius: Technika, 2006.
Krylovas A. Diskrečioji matematika. Vilnius: Technika, 2009, IV skyrius, 130–135 p.

3. Užduotis:
A.  Trumpas aprašymas – šiame projekte bus kuriami ir sprendžiami uždaviniai, susiję su 

ekvivalentumo ir tvarkos sąryšiais ir jų savybėmis.
B.  Detalesnis paaiškinimas – atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine 

medžiaga apie ekvivalentumo ir tvarkos sąryšius ir jų savybes ir pavyzdžiais literatū roje, 
per pirmąją sprojekto savaitę turi paruošti 7 sudėtingesnes, nestandartines užduotis kitoms 
mini komandoms. Visos užduotys turi būti kuo įvairesnės ir susijusios su ekvivalentumo ir 
tvarkos sąryšiais ir jų savybėmis. Per antrąją savaitę atsitiktinai sudarytos mini komandos 
turi išspręsti gautas užduotis. Per 3 dienas užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti 
sprendimus.

4. Kaip vertinti mini komandos pateiktus uždavinių sprendimus?
 Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5), ar pateikti uždavinių sprendimai yra teisingi. Vertini
mas turi būti tiesiogiai proporcingas išspręstų uždavinių skaičiui (kuo daugiau teisingai 
išspręstų uždavinių, tuo didesnis įvertinimas).
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite, jei teisingai išspręsta 50 ir daugiau procentų 

uždavinių.
B. Neigiamu balu vertinkite, jei nėra išspręsta 50 proc. uždavinių.
C. Nulis rašomas tik tada, kai uždaviniai neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

5. Jūsų uždarbis:
Už projektą daugiausia galima gauti 0,5 balo galutinio semestro pažymio.

6. Maksimalus mini komandos sugalvotų uždavinių kiekis – 7.
7. S-projekto trukmė – 2,5 savaitės.

Projektų aprašymai

1. (II synnet projektų tipas). Kiekvienas kursų dalyvis, pasinaudodamas teorine medžiaga 
ir ankstesnių sprojektų rezultatais, kai išeitas visas diskrečiųjų struktūrų kursas, iki 20111206 
turi parašyti referatą, pasirinkta diskrečiųjų struktūrų dalyko tema. Referate reikia aprašyti tos 
temos taikymą (ne daugiau kaip 10 puslapių teksto). Iki 20111213 užduotys turi būti išnagrinėtos 
atsitiktinai sudarytose mini komandose ir grąžintos autoriams pataisyti. Darbų taisymas turi būti 
atliktas iki 20111215. Tos pačios mini komandos pataisytą darbą turi įvertinti iki 20111216.

2. (II synnet projektų tipas). Kiekvienas kursų dalyvis, pasinaudodamas teorine medžiaga 
ir ankstesnių sprojektų rezultatais, ankstesnėmis žiniomis apie tolydžiąją matematiką (aukštoji 
matematika, matematinė analizė, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas), kai išeitas visas 
diskrečiųjų struktūrų kursas, iki 20111206 turi parašyti referatą tema „Diskrečioji ir tolydžioji 
matematika“ (ne mažiau kaip 10 puslapių teksto). Iki 20111213 užduotys turi būti išnagrinė tos 
atsitiktinai sudarytose mini komandose ir grąžintos autoriams pataisyti. Darbų taisymas turi būti 
atliktas iki 20111215. Tos pačios mini komandos pataisytą darbą turi įvertinti iki 20111216.
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3. (III synnet projektų tipas). Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine me
džiaga ir pateiktais pavyzdžiais, turi iki 20111115 paruošti 10 sudėtingesnių, nestandartinių už
duočių kitoms mini komandoms. Užduotyse turi būti panaudoti visi šie veiksmai su aibėmis: aibių 
sąjunga, sankirta, skirtumas, simetrinis skirtumas, papildinys ir Dekarto sandauga. Iki 20111118 atsi
tiktinai sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas užduotis. Iki 20111121 užduotis paruošusios 
mini komandos turi įvertinti sprendimus.

4. (III synnet projektų tipas). Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine 
medžiaga ir pateiktais pavyzdžiais, turi iki 20111115 paruošti 20 sudėtingesnių, nestandartinių 
užduočių kitoms mini komandoms. Visose užduotyse turi reikėti rasti funkcijų reikšmių sritis. Iki 
20111118 atsitiktinai sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas užduotis. Iki 20111121 
užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti sprendimus.

5. (III synnet projektų tipas). Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine 
medžiaga apie ekvivalentumo ir tvarkos sąryšius ir jų savybes ir pateiktais pavyzdžiais, turi iki 
20111115 paruošti 15 sudėtingesnių, nestandartinių užduočių kitoms mini komandoms. Visos 
užduotys turi būti kuo įvairesnės ir susijusios su ekvivalentumo ir tvarkos sąryšiais ir jų savybėmis. 
Iki 20111118 atsitiktinai sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas užduotis. Iki 20111121 
užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti sprendimus.

Rekomenduojama pagrindinė literatūra

Eil. 
Nr.

Leid.
metai

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla

Egzempliorių skaičius
MRU

bibliotekoje
metodiniuose 
kabinetuose

kitose 
bibliotekose

1 2 3 4 5 6 7
1. 2003 Dičiūnas V., Skersys G. 

Diskrečioji matematika. 
Mokymo priemonė

Vilnius

2. 2009 Krylovas A. Diskrečioji 
matematika

Vilnius: 
Technika

30 1 (NMMB)

3. 2006 Krylovas A., Olga S. 
Diskrečiosios matema
tikos uždaviniai ir spren
dimai. Uždavinynas

Vilnius: 
Technika

5 1 (NMMB)
6 (LTB)

4. 1999 Lassaigne R., 
De Rou gemont M. 
Logika ir algoritmų 
sudėtingumas

Vilnius: Žara 4 (NMMB)
5 (LTB)

5. 1996 Lassaigne R., De Rou
gemont M. Logika ir 
informatikos pagrindai

Vilnius: 
Žodynas

3 5 (NMMB)
4 (LTB)

6. 1998 Morkeliūnas A. J. 
Binarieji sąryšiai, grafai 
ir operacijų tyrimas: 
mokomoji ir metodikos 
knygelė

Vilnius: VU 
(Baltijos 
kopija)

2 (NMMB)
1 (LTB) 
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7. 2003 Plukas K., Mačikė
nas E., Jarašiūnienė B., 
Mikuckienė I. 
Taikomoji diskrečioji 
matematika: vadovėlis

Kaunas: 
Technologija

2 (NMMB)
4 (LTB)

8. 2007 Stakėnas V. Kodai ir 
šifrai

Vilnius 1 (NMMB)

9. 1982 Bondy J. A., 
Murty U. S. R. 
Graph theory with 
applications

NorthHolland http://
www.ecp6.
jussieu.fr/
pageperso/

bondy/books/
gtwa/pdf/
GTWA.pdf

10. 2003 Fomičev V. M. Diskret
naja mate matika i krip
tologija. Kurs lekcij

M: DIALOG
MIFI

11. 2000 Novikov F. A. Diskret
naja matematika dlia 
programmistov

Sankt
Peterburg: 

Piter

Rekomenduojama papildoma literatūra

Eil. 
Nr.

Leid.
metai

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla

Egzempliorių skaičius
MRU

bibliotekoje
metodiniuose 
kabinetuose

kitose 
bibliotekose

1. 1988 Althoen S. C., Bumcrat 
R. J. Introduction to 
Discrete Mathematics

Boston 1 (NMMB)

2. 1986 Roman S. An Intro
duction to Discrete 
mathematics

N. Y. 1 (NMMB)

3. 1988 Rosen K. H. Discrete 
Mathematics and its 
applications

N.Y.: Random 
House inc.

4. 1991 Stant D. F. Discrete 
Mathematics in 
Computer Science

Berlin: 
Springer Verlag
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III. MATEMATINĖ STATISTIKA

Studijų dalyko tikslai – supažindinti studentus su matematinės statistikos pagrindais ir iš
mokyti naudoti matematinės statistikos metodus tyrinėjant, aprašant ir modeliuojant verslo veiklos 
procesus ir reiškinius. Perteikti statistikos metodų taikymo metodologiją ir suteikti praktinę šių 
metodų taikymo patirtį.

Numatomi rezultatai / siekiniai – baigę studijų programą studentai turėtų gebėti rinkti, sis
teminti, vizualizuoti empirinius duomenis, taikyti matematinės statistikos metodus analizuojant 
verslo valdymo reiškinius, taikyti specializuotą statistinės analizės programinę įrangą, pateikti 
pagrįstas išvadas ir prognozes.

Studijų 
programos 
siekiniai

Studijų dalyko numatomi 
rezultatai

Studentų pasiekimų
vertinimo kriterijai

Studijų 
metodai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
būdai

S1. Baigę 
studijų pro
cesą studentai 
turi gebėti 
taikyti bazines 
aukštosios 
mate matikos 
žinias. 
Studentai 
turi gebėti 
pasirinkti ir 
taikyti skaičia
vimo būdų, 
matematikos 
koncepcijų 
ir principų, 
diskretinio, 
diferen cialinio 
skaičiavimo, 
skaitinės 
analizės, 
statis tikos, 
algo ritmų 
sudarymo 
žinias verslo 
valdymo 
sistemų 
progra
mavimo ir 
informacinių 
technologijų 
vertinimo 
darbuose

Įsisavinti pagrindines 
matematinės statistikos 
sąvokas

Gebėti taikyti matematinės 
statistikos metodus realioje 
situacijoje, modeliuojant 
verslo veiklos reiškinius

Parinkti statistinės analizės 
priemones problemų 
sprendimui

Atlikti aktualios 
informacijos paiešką

Taikyti specializuotą 
statistinės analizės 
programinę įrangą

Gebėti dirbti komandoje

Atskleisti matematinės 
statistikos sąvokų ryšį su 
analizuojamais verslo 
valdymo reiškiniais

Apibendrinti gautus rezul
tatus. Pateikti pagrįstas 
išvadas ir / arba prognozes

Sisteminti, grupuoti, 
vizualizuoti empirinius 
duomenis.
Tinkamai taikyti 
matematinės statistikos 
sąvokas

Teisingai parinkti 
formalius statistinius 
modelius, taikyti tinkamus 
kriterijus

Priimti sprendimus, tinkan
čius konkrečioje situacijoje

Savarankiškai dirbti 
su moksline literatūra 
ir žiniatinklyje esančia 
informacija

Atlikti komandinių 
projektų užduotis

Taikyti matematinės 
statistikos metodus, 
sprendžiant dalyko 
programoje aprašytus 
ir kitus verslo veiklos 
modelinius pavyzdžius

Savarankiškai atlikti 
tiriamąjį darbą ir jį 
pristatyti

Įtinklintas 
studijų 
metodas, 
paskaitos, 
praktiniai 
užsiėmi
mai, labo
ra toriniai 
darbai 
prie 
kompiu
terio, 
savaran
kiškas 
darbas, 
rašto 
darbų 
prista
tymas

Rašto 
darbai, 
labora
toriniai 
darbai, 
kontro liniai 
darbai, 
egza minas
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Studijų dalyko turinys (paskaitos)

Eil. 
Nr. Temų ir potemių pavadinimai ir trumpas turinio apibūdinimas

Apimtis 
valandomis
(auditorinis 

darbas)

1.

TIKIMYBIŲ TEORIJOS ELEMENTAI
Elementariųjų įvykių erdvė, atsitiktinis įvykis, tikimybė. Sąlyginė 
tikimybė, priklausomi ir nepriklausomi įvykiai. Bajeso ir pilnosios 
tikimybės formulės. Atsitiktinis dydis, pasiskirstymo funkcija.

4 val.

2.

DISKRETIEJI ATSITIKTINIAI DYDžIAI IR JŲ SKAITINėS 
chARAKTERISTIKOS
Diskretieji atsitiktiniai dydžiai, jų skirstiniai (binominis, Puasono ir 
kiti), skaitinės charakteristikos: vidurkis, dispersija, momentai.

2 val.

3.

TOLYDIEJI ATSITIKTINIAI DYDžIAI IR JŲ SKAITINėS 
chARAKTERISTIKOS
Tolydieji atsitiktiniai dydžiai, pasiskirstymo ir tankio funkcijos, 
veiksmai su atsitiktiniais dydžiais, skirstiniai (tolygusis, normalusis ir 
kiti), jų skaitinės charakteristikos: vidurkis, dispersija, momentai. 

2 val.

4.

MATEMATINėS STATISTIKOS pAgRINDAI
Populiacija, atsitiktinė imtis, imčių sudarymo būdai. Kintamųjų 
matavimo skalės. Imties skaitinės charakteristikos. Empirinis skirstinys. 
Empirinių duomenų vizualizavimas. Histograma.
Statistinės analizės sistema SPSS. SPSS struktūra, duomenų tipai, 
kintamojo parametrai. SPSS vartotojo įrankiai. SPSS duomenų analizės 
ir grafinio vaizdavimo procedūros. 

4 val.

5.

pARAMETRŲ TAŠKINIAI IR INTERVALINIAI ĮVERČIAI
Statistikos sąvoka. Taškiniai įverčiai, jų klasifikacija. Pasikliautinieji 
intervalai. Normaliojo skirstinio parametrų taškiniai ir intervaliniai 
įverčiai. Binominio skirstinio tikimybės taškiniai ir intervaliniai įverčiai.

4 val.

6.

STATISTINėS hIpOTEZėS
Statistinės hipotezės tikrinimo etapai. Kritinė sritis. Reikšmingumo 
lygmuo ir preikšmė. Hipotezių tikrinimo klaidos. 
Parametrinės hipotezės. Hipotezių apie vidurkį ir dispersiją tikrinimas 
vienai imčiai. Hipotezių apie vidurkį ir dispersiją tikrinimas dviems 
imtims. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. 
Neparametrinės hipotezės. Suderinamumo hipotezių tikrinimas. 
Chi kva drato ir KolmogorovoSmirnovo kriterijai. 

6 val.

7.

STATISTINIAI RYŠIAI
Pirsono koreliacijos koeficientas. Spirmeno ranginės koreliacijos koe
ficientas. Hipotezių apie koreliacijos koeficiento reikšmingumą tikri
nimas. Tiesinės regresijos lygties sudarymas. Mažiausių kvadratų 
metodas. Regresijos lygties parametrų įverčiai. 

4 val.
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Studijų dalyko turinys (pratybos ir laboratoriniai darbai)

Eil. 
Nr. Temų ir potemių pavadinimai ir trumpas turinio apibūdinimas

Apimtis 
valandomis
(auditorinis 

darbas)

1.

TIKIMYBIŲ TEORIJOS ELEMENTAI
Atsitiktiniai įvykiai, jų suma ir sandauga. Tikimybių skaičiavimas. 
Sąlyginė tikimybė, priklausomi ir nepriklausomi įvykiai. Bajeso ir 
pilnosios tikimybės formulių naudojimas tikimybėms skaičiuoti.

4 val. pratybų

2.

DISKRETIEJI ATSITIKTINIAI DYDžIAI IR JŲ SKAITINėS 
chARAKTERISTIKOS
Diskrečiųjų atsitiktinių dydžių pasiskirstymo funkcijų skaičiavimas ir 
jų grafinis vaizdavimas. Skaitinių charakteristikų: vidurkių, dispersijų, 
momentų, skaičiavimas.

4 val. pratybų

3.

TOLYDIEJI ATSITIKTINIAI DYDžIAI IR JŲ SKAITINėS 
chARAKTERISTIKOS
Tolydžiųjų atsitiktinių dydžių, pasiskirstymo ir tankio funkcijų skaičia
vimas ir jų grafinis vaizdavimas. Skaitinių charakteristikų: vidurkių, 
dispersijų, momentų, skaičiavimas.

4 val. pratybų

4.

MATEMATINėS STATISTIKOS pAgRINDAI
Imties skaitinės charakteristikos. Empirinis skirstinys. Empirinių 
duomenų vizualizavimas. Histograma.
Statistinės analizės sistema SPSS. SPSS struktūra, duomenų tipai, 
kintamojo parametrai. SPSS vartotojo įrankiai. SPSS duomenų 
analizės ir grafinio vaizdavimo procedūros. Įvairių duomenų pjūvių 
formavimas, naujų kintamųjų kūrimas ir jų reikšmių skaičiavimas. 
Imties ir populiacijos skaitinių charakteristikų skaičiavimas.

2 val. pratybų,
4 val. labora
torinių darbų

5.

pARAMETRŲ TAŠKINIAI IR INTERVALINIAI ĮVERČIAI
Normaliojo skirstinio parametrų taškiniai ir intervaliniai įverčiai. 
Binominio skirstinio tikimybės taškiniai ir intervaliniai įverčiai. 
Pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas SPSS.

4 val. pratybų,
2 val. labora
torinių darbų

6.

STATISTINėS hIpOTEZėS
Hipotezių apie vidurkį ir dispersiją tikrinimas vienai imčiai. Hipotezių 
apie vidurkį ir dispersiją tikrinimas dviems imtims. Hipotezių apie pro
porcijas tikrinimas. 
Suderinamumo hipotezių tikrinimas. Chi kvadrato ir Kolmogo rovoSmir
novo kriterijai. Statistinių hipotezių tikrinimas SPSS.

6 val. pratybų,
6 val. labora
torinių darbų

7.

STATISTINIAI RYŠIAI
Koreliacinė ir regresinė analizė SPSS. Pirsono koreliacijos ir Spirmeno 
ranginės koreliacijos koeficientų skaičiavimas. Hipotezių apie korelia
cijos koeficiento reikšmingumą tikrinimas. Tiesinės regresijos lygties 
sudarymas. Regresijos lygties parametrų įverčių skaičiavimas. 

4 val. pratybų,
2 val. labora
torinių darbų



70

III. MATEMATINĖ STATISTIKA

S-PROJEKTAI

I tipo synnet projektai:

Pavyzdys Nr. 1. Išvardykite visus statistinės hipotezės tikrinimo etapus. 
Pavyzdys Nr. 2. Rašykite teiginius apie tai, kokia veiksmų seka turi būti atliekamas nežinomo 

populiacijos parametro pasikliautinojo intervalo sudarymas.

II tipo synnet projektai:

Pavyzdys Nr. 3. Pasinaudodami teorine medžiaga ir ankstesnių sprojektų rezultatais iki 
20121015 atlikite neparametrinių statistinių kriterijų apžvalga, nurodydami, kokiais atvejais ir 
kokiems duomenims tinka tam tikras neparametrinis kriterijus. Kiekvienam iš kriterijų pateikite 
užduočių pavyzdžius iš verslo valdymo srities (iš viso ne daugiau kaip 3 puslapiai teksto). Iki 
20121027 užduotys turi būti išnagrinėtos atsitiktinai sudarytose mini komandose ir grąžintos 
autoriams pataisyti. Darbas turi būti pataisytas iki 20121029. Tos pačios mini komandos pa
taisytą darbą turi įvertinti iki 20121030.

Pavyzdys Nr. 4. Pasinaudodami teorine medžiaga ir ankstesnių sprojektų rezultatais iki 
20121115 aprašykite imčių sudarymo būdus ir atlikite duomenų matavimo skalių apžvalgą. 
Pateikite įvairių tipų duomenų pavyzdžių iš verslo valdymo srities (iš viso ne daugiau kaip 2 pus
lapiai teksto). Iki 20121127 užduotys turi būti išnagrinėtos atsitiktinai sudarytose mini komandose 
ir grąžintos autoriams pataisyti. Darbas turi būti pataisytas iki 20121129. Tos pačios mini komandos 
pataisytą darbą turi įvertinti iki 20121130.

III tipo synnet projektai:

Pavyzdys Nr. 5. Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine medžiaga ir pa
teiktais pavyzdžiais, turi iki 20121001 paruošti po penkias užduotis kitoms mini komandoms. 
Užduotys turi apimti binominį, Puasono arba hipergeometrinį atsitiktinių dydžių tikimybių skai
čiavimą, pasiskirstymo daugiakampio ir pasiskirstymo funkcijos grafinį vaizdavimą, vidurkio ir 
di sper sijos skaičiavimą. Iki 20121007 atsitiktinai sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas 
užduotis. Iki 20121021 užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti sprendimus.

Pavyzdys Nr. 6. Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine medžiaga ir pa
teiktais pavyzdžiais, iki 20121001 turi paruošti po penkias užduotis kitoms mini komandoms. 
Užduotys turi apimti atsitiktinio dydžio, turinčio normalųjį skirstinį su duotais vidurkiu ir dispersi ja, 
patekimo į intervalus tikimybių skaičiavimą, pateikto atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcijos ir 
tankio funkcijos formulių pateikimą ir šių funkcijų grafinį vaizdavimą. Iki 20121007 atsitikti nai 
sudarytos mini komandos turi išspręsti gautas užduotis. Iki 20121014 užduotis paruošusios mi ni 
komandos turi įvertinti sprendimus.

Pavyzdys Nr. 7. Atsitiktinai sudaryta mini komanda, pasinaudodama teorine medžiaga ir pateik
tais pavyzdžiais, turi iki 20121001 paruošti po penkias užduotis kitoms mini komandoms. Užduo
tys turi apimti dviejų priklausomų atsitiktinių dydžių X ir Y imties duomenų iš verslo valdymo sri ties 
pateikimą lentelėje. Imtis turi būti iš populiacijų, turinčių normalųjį skirstinį. Paskaičiuokite atsitikti
nių dydžių X ir Y empirinį koreliacijos koeficientą ir patikrinkite hipotezę apie jo reikšmingumą su 
tam tikru reikšmingumo lygmeniu. Iki 20121007 atsitiktinai sudarytos mini komandos turi išspręs ti 
gautas užduotis. Iki 20121014 užduotis paruošusios mini komandos turi įvertinti sprendimus.
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Rekomenduojama pagrindinė literatūra 

Eil. 
Nr.

Leid.
metai

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla

Egzempliorių skaičius
MRU

bibliotekoje
metodiniuose 
kabinetuose

kitose 
bibliotekose

1. 2001 Apynis A., Stankus E. 
Matematika. Vado vėlis 
su taikymo ekono mi
koje pavyzdžiais

Vilnius: TEV 5 LNB,
LTB

2. 2008 Janušauskaitė S., 
Mar čiu kaitienė A., 
Prašmatnienė D., 
Rat kienė N. 
Diferencialinės lygtys 
ir tikimybių teorija

Kaunas: 
Technologija

1 LNB,
LTB

3. 2004 Čekanavičius V., 
Murauskas G. Sta tis
tika ir jos taikymai I–II 

Vilnius: TEV 70 1 LNB,
LTB

4. 2006 Leonavičienė T. 
SPSS programų paketo 
taiky mas statistiniuose 
tyrimuose

Vilnius: VPU 
leidykla

15 LNB,
LTB

5. 2004 Bačinskas A., Jani
lionis V., Jokimaitis A. 
Tikimybių teorijos ir 
statistikos praktikumas. 
Mokomoji knyga

Kaunas: 
Technologija

LNB,
LTB

6. 2008 McClave J. T. Statistics 
for business and 
economics

Upper Saddle 
River: Pearson 
Prentice Hall.

1 LNB

Rekomenduojama papildoma literatūra 

Eil. 
Nr.

Leid.
metai Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla

1. 2007 Pincevičius A., Domarkas A., Pakenienė V. 
Matematikos taikomieji darbai. Mokomoji priemonė Vilnius

2. 2007 Wagner III, William E. 
Using SPSS for social statistics and research methods

Thousand Oaks: 
Pine Forge Press

3. 2004 Gmurman V. E. Rukovodstvo k rešeniju zadač po teorii 
verojatnostej i matematičeskoj statistike

Moskva: Visšaja 
škola

4. 2008 Brink D. Statistics BookBoon
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IV. SKAITINIAI METODAI

Tikslas – parengti specialistus, kurie suprastų skaitinius metodus ir šių metodų taikymo 
prin cipus.

Numatomi rezultatai / siekiniai – studentas turi gebėti taikyti bazines aukštosios matema
ti kos žinias. Studentas turi gebėti pasirinkti ir taikyti skaičiavimo būdų, matematikos koncepcijų 
ir principų, diskretinio, diferencialinio skaičiavimo, skaitinės analizės, statistikos, algoritmų su
darymo žinias verslo valdymo sistemų programavimo ir informacinių technologijų vertinimo 
darbuose.

Studijų 
programos 
siekiniai

Studijų dalyko 
numatomi 
rezultatai

Studentų 
pasiekimų
vertinimo 
kriterijai

Studijų 
metodai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
būdai

S1. Baigę 
studijų procesą 
studentai turi 
gebėti taikyti 
bazines aukš
tosios matema
tikos žinias. 
Studentai turi 
gebėti pasirinkti 
ir taikyti skai
čiavimo būdų, 
matematikos 
koncepcijų 
ir principų, 
dis kretinio, 
diferencialinio 
skaičiavimo, 
skaitinės ana
lizės, statistikos, 
algoritmų 
suda rymo 
žinias verslo 
valdymo sistemų 
programavimo 
ir informacinių 
technologijų 
vertinimo 
darbuose

Studentas gali paaiš
kinti pagrindines skai
čiavimo mate matikos 
sąvokas

Studentas supranta 
klasikinę skaitinių 
metodų teoriją

Studentas gali išspręsti 
tipinius skaitinių 
metodų uždavinius

Studentas gali išspręsti 
sudėtingus skaičiavimo 
metodų uždavinius 
naudodamasis kompiu
teriniais matematiniais 
paketais 

Studentas gali atpa
žinti ir išspręsti versle 
esantį skaitinių metodų 
uždavinį 

Studentas gali sufor
muluoti ir išspręsti 
skaitinių metodų užda
vinį, aktualų biologijos, 
chemijos ar medicinos 
mokslų atstovams

Studentas suformuluoja 
ir paaiškina pagrin
dines skaičiavimo 
matematikos sąvokas 

Studentas paaiškina 
konkrečią teoremą

Studentas paaiškina, kur 
ir kodėl taikė pasirinktą 
teoremą

Studentas išsprendžia 
jam pateiktą uždavinį 
naudodamasis kompiu te
riu ir prideda apra šymą, 
kur paaiškina, ko kius 
metodus ir kodėl taikė

Studentas modifikuoja 
žinomą verslo ir kitų 
socialinių reiškinių 
matematinį modelį, 
atlikdamas įvairių 
atskirų atvejų 
analizę, taikydamas 
skaitinius metodus ir 
paaiškindamas, kokius 
metodus ir kodėl taikė

Semestro metu sprendžia 
jam suformuluotą 
tarpdisciplininį uždavinį

Įtinklintas 
studijų 
metodas

Kontro liniai 
darbai, 
kolok viu
mas, rašto 
darbai ir 
jų gynimai, 
labora
toriniai 
darbai, 
egza minas
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Studijų dalyko turinys

1 tema. Veiksmai su apytiksliais skaičiais

Kompiuterinė aritmetika. Apytiksliai skaičiai ir paklaidos. Supratimas apie algoritmo stabi
lumą. Paklaidų šaltiniai ir įvertinimas.

2 tema. Netiesinių lygčių ir sistemų sprendimo metodai

Polinomų šaknys. Šaknų atskyrimas. Pusiaukirtos metodas. Paprastųjų iteracijų metodas. 
Kon vergavimo sąlygos. Stygų (kirstinių) metodas. Niutono metodas. 

3 tema. Funkcijų aproksimavimas ir interpoliavimas

Funkcijų aproksimavimas ir interpoliavimas. Niutono ir Lagranžo interpoliacinės formulės. 
Formulių paklaidos. Atvirkštinis interpoliavimas. Splainai. Mažiausių kvadratų metodas.

4 tema. Skaitinis diferencijavimas ir integravimas

Skaitinio diferencijavimo formulės. Stačiakampių, trapecijų, Simpsono formulės. Gauso for
mu lės. Paklaidos įvertinimas.

5 tema. Tiesinių lygčių sprendimo metodai

Tiesioginiai sprendimo metodai: Gauso, Žordano, kvadratinės šaknies metodai. Iteraciniai 
spren dimo metodai: paprastųjų iteracijų, Zeidelio, greičiausio nusileidimo. 

6 tema. Tikrinių reikšmių uždavinys

Charakteringojo polinomo šaknų koeficientų apskaičiavimas. Tikrinių reikšmių radimo me
todai. Tikrinių vektorių tiesioginiai ir iteraciniai radimo metodai.

7 tema. Paprastųjų diferencialinių lygčių sprendimas

Teiloro formulės taikymas. Rungės ir Kutos metodai. Koši uždavinio skirtuminiai sprendimo 
metodai.

Praktinių užsiėmimų turinys

Eil. 
Nr. Temų pavadinimai
1. Veiksmai su apytiksliais skaičiais. Algoritmų stabilumo sąvoka
2. Polinomų šaknų atskyrimas
3. Netiesinių lygčių sprendimas iteraciniais metodais
4. Netiesinių sistemų sprendimas
5. Funkcijų aproksimavimas
6. Funkcijų interpoliavimas
7. Skaitinis diferencijavimas
8. Skaitinis integravimas
9. Gauso ir Žordano metodai tiesinių lygčių sistemoms spręsti
10. Iteraciniai tiesinių lygčių sprendimo metodai
11. Tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimas
12. Paprastųjų diferencialinių lygčių sprendimo metodai



74

IV. SKAITINIAI METODAI

Laboratorinių darbų turinys

Eil. 
Nr. Temų pavadinimai

1. Netiesinių lygčių sprendimas iteraciniais metodais
2. Funkcijų aproksimavimas ir interpoliavimas
3. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas. Tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimas
4. Paprastųjų diferencialinių lygčių sprendimas

Rašto darbai

Eil. 
Nr. Temų pavadinimai

1. Matematinio modeliavimo uždavinių sprendimo metodai
2. Kai kurių diferencialinėmis lygtimis aprašomų matematinių modelių skaitinis tyrimas

S-PROJEKTAI

I s-projektas

1. Pavadinimas – „Tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai“.
2. Teorija – žr. Čiegis R., Būda V. Skaičiuojamoji matematika. 221 p. 
3. Užduotis:

A. Šiame „minčių lietaus“ projekte sudarysime tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodų sąrašą.
B.  Ką siųsti?

•  Prašome aprašyti konkretų metodą: kokios yra metodo stipriosios pusės, kokio sudėtingumo 
metodą aprašantis algoritmas. 

•  Rašykite lietuviškai, taisyklinga kalba.
•  Prašome nurodyti būtinas sąlygas, norint taikyti metodą.
•  Būtinai įkelkite nuo vieno iki trijų pavyzdžių.
•  Galima nesiųsti nieko, tik vertinti kitų atsiųstas idėjas.

Ko nesiųsti?
•  Nesiųskite kelių metodų viename siuntinyje.
•  Nekartokite anksčiau atsiųstų idėjų.

Primename:
•  Kiekvienas dalyvis turi aprašyti ne daugiau kaip po vieną metodą.
•  Įkeliami tik metodų pavadinimai, nuorodos į aprašymą ir pavyzdžius.

4. Pavyzdys:
Gauso metodas tiesinių lygčių sistemoms spręsti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Seidel_method.

5. Kaip vertinti dalyvių pateiktus pavyzdžius?
Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5) pateiktus pavyzdžius.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite realų metodą. Kuo didesnę sistemą metodas gali 

išspręsti per trumpa laiką, tuo daugiau taškų skirkite. 
B.  Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei manote, kad tai nėra geras metodas. Didesnis nei

giamas balas reiškia, kad metodas skirtas egzistavimo uždavinių nagrinėjimui, o ne rea
liems uždaviniams spręsti. 

C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.
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6. Jūsų uždarbis:
A. Kokybiškai įvertinus visus pavyzdžius galima uždirbti iki 1 balo. 
B. Atsiuntus vieną reikalavimus atitinkantį pavyzdį galima papildomai uždirbti iki 1 balo. 
C. Jei idėja formuluojama nesilaikant reikalavimų, tada gali būti skiriama iki 1 baudos balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 2 savaitės.

Rekomenduojama pagrindinė literatūra

Eil. 
Nr.

Leid.
metai

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla

Egzempliorių skaičius
MRU

bibliotekoje
metodiniuose 
kabinetuose

kitose 
bibliotekose

1. 2000 Plukas K. Skaitiniai 
metodai ir algoritmai

Kaunas: 
Naujasis laukas

3 1 LNB,
LTB

2. 1997 Čiegis R., Būda V. 
Skaičiuojamoji 
matematika. 

Vilnius: TEV – 1 LNB,
LTB

3. 1974 Kvedaras B., 
Sapagovas M. 
Skaičiavimo metodai

Vilnius: Mintis – 1 LNB,
LTB

4. 2000 Dosinas G., Matiu
kienė I., Rimas J. 
Skaitiniai metodai: 
mokomoji knyga

Kaunas: 
Technologija

1 – LNB,
LTB

5. 2010 Listopadskis N. 
Taikomoji matematika. 
Statybos inžinerijos 
studijoms

Kaunas: 
Technologija

10 – LNB,
LTB

Rekomenduojama papildoma literatūra

Eil. 
Nr.

Leid.
metai Leidinio autoriai ir pavadinimas

1. 1998 Dalziel S. Numerical Methods. University of Cambridge. Prieiga per internetą: 
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/fdl/people/sd103/lectures/

2. 2002 Deturck D., Wilf H. S. Lectures on Numerical Analysis. University of Pennsylvania. 
Prieiga per internetą: http://www.math.upenn.edu/~wilf/DeturckWilf.pdf.
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V. DUOMENŲ STRUKTŪROS IR ALGORITMAI

Tikslai – suteikti žinių apie duomenų struktūrines formas, algoritmų bei sisteminių ir taiko
mųjų programų kūrimą, taikant matematines ir kitas programavimui svarbias duomenų struktūras, 
apdorojimo funkcijas ir išraiškos priemones. Supažindinti su algoritmų sudarymo strategijo mis 
ir išmokyti jas taikyti algoritmuose bei programavimo kalbose, pasitelkiant paprastų ir sudėtingų 
duomenų struktūrų apdorojimo galimybes.

Numatomi rezultatai / siekiniai – studentas turi gebėti savarankiškai analizuoti duomenų 
struk tūras ir jų sandarą kompiuterinėse sistemose ir mokėti rengti algoritmus duomenų struktūrų 
apdorojimui.

Studijų 
programos 
siekiniai

Studijų 
dalyko 
numatomi 
rezultatai

Studentų 
pasiekimų
vertinimo 
kriterijai

Studijų 
metodai

Studentų 
pasiekimų 
vertinimo 
būdai

S5. Baigę studijų 
programą stu
dentai turi gebė ti 
parinkti ir kompiu
terinėse sistemose 
realizuoti duo
menų struktūras, 
pasirinkti tinkamas 
duomenų struktūrų 
realizavimo aplin
kas ir jas pasitelkti 
projektuojant 
verslo infor ma
cines sistemas

  Sugeba panaudoti 
žinias, paaiškinti 
pagrindines duo
menų struktūrų ir 
algoritmų sąvokas 
bei ypatumus

  Sugeba pateikti 
esminius duomenų 
struktūrų projek
tavimo etapus

  Sugeba panaudoti 
žinias, paaiškinti 
projektavimo 
pro cesą, kuriant 
duomenų 
struktūras

  Sugeba pateikti 
paieškos algoritmą

  Sugeba operuoti 
sąvokomis ir ilius
truoja duomenų 
struktūrų ir 
algoritmų taikymo 
versle pavyzdžiais

  Sukuria duomenų 
įvedimo struk
tūras, įterpiant 
komandas, nau
dojant progra
mavimo kalbas, 
ir pateikia 
ataskaitas

  Demonstruoja 
atliktą paiešką 
ir aiškina jos 
algoritmus

Paskaitos, pra
tybos, kursiniai 
projektai, sava
rankiškas darbas 
bei pasirengimas 
egzaminams vyks
ta tiek tradicinėje, 
tiek įtinklintoje 
aplinkoje, deri
nant tradicinius 
auditorinio 
darbo principus 
su įtinklintu 
studijų metodu 
(teorinė medžiaga, 
skaitiniai, papil
domi skaitiniai, 
paskaitų me
džiaga, teorinių 
paskaitų vaizdo 
įrašai skelbiami 
įtinklintoje aplin
koje, vykdomi 
komandiniai pro
jektai įtinklin toje 
aplinkoje etc.), 
siekiant geriausių 
rezultatų

Kontrolinis 
darbas, 
kolok viumas, 
egzaminas

S9. Baigę studi jų 
procesą studen
tai turi gebėti 
projektuoti žmo
gaus ir kompiu
terio sąveikos 
priemones 
(interface), kurti 
elektroninių 
paslaugų 
architektūras 
ir pateiktis 
internetinėje ir 
intranetinėje 
aplinkose

  Projektuoja 
ir modeliuoja 
matematinę 
užduotį, 
realizuojant 
užduoties 
algoritmą

  Panaudoja 
žinias, priimant 
sprendimus, 
paaiškinant 
procesus

  Demonstruoja 
duomenų 
struktūromis 
priemonėmis 
sprendžiamus 
verslo problemų 
pavyzdžius bei 
algoritmus
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Studijų dalyko turinys

1 tema. Duomenų struktūrų sandara ir algoritmų projektavimas

Duomenų struktūrų sandaros pagrindai perteikiami per programavimo (kintamojo, rodyklės, 
atminties adreso ir pan.) sąvokas. 

Nuo paprastų struktūrų formuojami gebėjimai konstruoti sudėtingesnes duomenų struktūras 
ir jų aprašus: eilės, steko, dėklo ir pan. Duomenų struktūrų apdorojimo algoritmai ir programų 
konstrukcijos.

2 tema. Abstraktūs duomenų tipai

Abstrakčių duomenų tipų samprata, supažindinama su duomenų klasėmis. Paprastieji ir struk
tūriniai duomenų tipai. Sąrašinės struktūros. Masyvai. Dinaminiai sąrašai. 

3 tema. Algoritmų konstravimo strategijos

Duomenų apdorojimo strategijų parinkimo būdai. Strategijos žingsnių perteikimas algo rit
muose. Algoritmų realizacija programavimo konstrukcijose. 

 
4 tema. Sudėtingų duomenų struktūrų apdorojimo algoritmai

Sudėtingos duomenų konstrukcijos. Automatai. Aibės ir masyvai. Dekarto sandaugos ryšiai, 
sąrašinės struktūros, medžiai, tinklai, matricos, duomenų blokai ir jų apdorojimo algoritmai. 

5 tema. Rūšiavimo algoritmai

Rūšiavimo metodai. Rūšiavimo algoritmai: vidinis rūšiavimas naudojant palyginimus. Išrin 
kimo algoritmas. Išorinis rūšiavimas. Priklausomybė nuo duomenų. Duomenų apdorojimo algo rit
mai. Paieškos algoritmai, rekursija, rodyklės.

6 tema. Paieškos algoritmai

Paieškos metodai. Subalansuoti medžiai. Nuosekli, dvejetainė paieška, skaitmeniniai paieš
kos indeksai – nuosekli indeksinė paieška.

7 tema. Algoritmai grafų tipo duomenų struktūrose

Grafai ir medžiai. Vienaskilčiai, dviskilčiai ir daugiaskilčiai grafai. Grafų algoritmai. Trum
piausio kelio algoritmai. Šaltinio problema: Dijkstros algoritmas. Stabilumas duomenų perdavi
mo tinkluose. Keliaujančio pardavėjo (komivojažerio) problema ir kelio radimo optimizavimas 
pa gal keletą kriterijų.

8 tema. Verslo uždavinių pavyzdžiai perteikiami duomenų struktūromis ir algoritmais

Verslo taikomų duomenų struktūros masyvų, aibių, eilių, grafų konstrukcijos. Verslo uždavi
nių pavyzdžiai. Prekių transportavimo, tvarkaraščių sudarymo, keliaujančio pardavėjo uždaviniai 
ir jų perteikimas matematinių duomenų struktūrų pagrindu.
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9 tema. Tiesinio programavimo pagrindai

Tiesinio programavimo pagrindų perteikimas. Jų sprendimo būdai pasitelkiant programavimo 
konstrukcijas ir skaičiuoklių funkcines galimybes. Sukiniai skaičiuoklėse, duomenų masyvų 
sudarymo pagrindai ir formulių bei funkcijų taikymas.

10 tema. Loginės, laiko, sąlyginės funkcijos

Atkarpos, laiko momentai, intervalai ir jų išraiškos priemonės. Loginių, laiko ir sąlyginių funk
cijų taikymas sąrašinėse ir dinaminėse duomenų apdorojimo struktūrose.

11 tema. Sudėtingų algoritmų užrašymo pavyzdžiai

Trumpiausio maršruto ir tvarkaraščių sudarymo uždaviniai. Lošimų algoritmai. Genetiniai 
algo ritmai. Genetinių algoritmų realizavimas ir atitinkamų duomenų struktūrų analizė.

S-PROJEKTAI

I s-projektas

1. Pavadinimas – „Tiesinės duomenų struktūros“.
2.  Teorija. Vykdant operacijas reikia į kompiuterio atmintį įrašyti ar ištrinti duomenis. Tai daryti 

tenka daug kartų, kol vykdoma programa. Masyvai šiuo atžvilgiu nėra patogūs, nes jiems iš anksto 
reikia numatyti maksimalų elementų skaičių. Tiesiniai sąrašai yra tam tikras duomenų įrašy mo 
atmintyje būdas. Į atmintį įrašomi ne tik duomenys, bet ir nuorodos į kitus elementus. Ši nuoro dų 
seka surašoma taip, kad, įsivaizduodami šiuos duomenis, galėtume iš eilės sekdami pagal nuoro
das gauti eilę duomenų. Plačiau žr. http://www.csse.monash.edu.au/~lloyd/tildeAlgDS/.

3. Užduotis:
A.  Labai trumpas aprašymas – pateikite populiariausių tiesinių duomenų struktūrų 

naudojimo pavyzdžius.
B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių). Vienu kartu 

siųsti tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba. 
4. Pavyzdys:

 Vienpusiai sąrašai yra tokie tiesiniai sąrašai, kai prie atitinkamo duomens atmintyje tuo pačiu 
adresu užrašoma nuoroda į kitą atminties vietą, kurioje užrašytas kitas duomuo. Taip gaunama 
įsivaizduojama į atmintį surašyta eilutė.

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5) idėjas, atitinkančias reikalavimus.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite idėjas, kurios atitinka reikalavimus. Kuo išsamiau ir 

tiksliau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Dalyvio uždarbis: 
A. Kokybiškai įvertinus visas idėjas galima uždirbti iki 1 balo. 
B. Atsiuntus vieną reikalavimus atitinkančią idėją galima papildomai uždirbti iki 1 balo. 
C. Jei idėja formuluojama nesilaikant reikalavimų, tada gali būti skiriama iki 1 baudos balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 
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II s-projektas

1. Pavadinimas – „Netiesinės duomenų struktūros“.
2.  Teorija. Netiesiniai sąrašai yra tam tikras duomenų įrašymo atmintyje būdas. Į atmintį įrašomi 

ne tik duomenys, bet ir nuorodos į kitus elementus. Nereikalaujama daugiau jokių apribojimų 
nuorodų sekai. Plačiau žr. http://www.csse.monash.edu.au/~lloyd/tildeAlgDS/.

3. Užduotis:
A.  Labai trumpas aprašymas – pateikite populiariausių netiesinių duomenų struktūrų 

naudojimo pavyzdžius.
B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių). Vienu kartu 

siųsti tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba. 
4. Pavyzdys:

 Grafo duomenų surašymas yra netiesinė struktūra. Grafus galime efektyviai realizuoti tik 
nau dodami netiesines duomenų struktūras.

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5) idėjas, atitinkančias reikalavimus.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite pateiktas idėjas, atitinkančias reikalavimus. Kuo išsa

miau ir tiksliau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Dalyvio uždarbis: 
A. Kokybiškai įvertinus visas idėjas galima uždirbti iki 1 balo. 
B. Atsiuntus vieną reikalavimus atitinkančią idėją galima papildomai uždirbti iki 1 balo. 
C. Jei idėja formuluojama nesilaikant reikalavimų, tada gali būti skiriama iki 1 baudos balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 

III s-projektas

1. Pavadinimas – „Duomenų struktūros ir algoritmo sąveika“.
2.  Teorija. Realizuojant algoritmus, tokius kaip duomenų rikiavimas ar rūšiavimas, tiesinės duo

menų struktūros leidžia pasiekti efektyvių rezultatų. Realizuojant algoritmus, susijusius su 
greičiausio kelio paieška ar panašius, efektyviai veikia netiesinės duomenų struktūros. Pla
čiau žr. http://www.csse.monash.edu.au/~lloyd/tildeAlgDS/.

3. Užduotis:
A.  Labai trumpas aprašymas – pateikti paieškos algoritmų vykdymo greičių skirtumų pri

klausomai nuo duomenų struktūros analizę.
B.  Detalesnis paaiškinimas – rašyti originalias idėjas (nekartoti ankstesnių). Vienu kartu 

siųs  ti tik vieną pasiūlymą. Rašyti taisyklinga lietuvių arba anglų kalba. 
4. Pavyzdys:

 Vykdant pilnos galios paiešką (brute force search) masyve, norint elementą įrašyti į pradžią ar 
pabaigą, reikia pernumeruoti visus elementus. Naudojant tiesines duomenų struktūras tą patį 
galima padaryti atlikus pora operacijų.

5. Pateiktų idėjų vertinimo kriterijai: 
Prašome įvertinti balais (nuo –5 iki +5) idėjas, atitinkančias reikalavimus.
A.  Teigiamu balu (nuo 1 iki 5) vertinkite idėjas, atitinkančias reikalavimus. Kuo išsamiau ir 

tiks liau pateikta idėja, tuo didesniu balu vertinkite.
B. Neigiamu balu vertinkite tuo atveju, jei nepritariate pateiktai idėjai.
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C. Nulis rašomas tik tada, kai formuluotė neatitinka reikalavimų.
D. Komentaras, pagrindžiantis vertinimą, yra privalomas.

6. Dalyvio uždarbis: 
A. Kokybiškai įvertinus visas pateiktas idėjas galima uždirbti iki 1 balo. 
B. Atsiuntus vieną reikalavimus atitinkančią idėją galima papildomai uždirbti iki 1 balo. 
C. Jei idėja formuluojama nesilaikant reikalavimų, tada gali būti skiriama iki 1 baudos balo.

7. Maksimalus idėjų kiekis vienam dalyviui – 1.
8. S-projekto trukmė – 1 savaitė. 
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