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SKAIDULINĖMIS MEDŽIAGOMIS PAPILDYTI
GĖRIMAI
Aušra Šimonėlienė, Ernesta Trečiokienė
Kauno kolegija
Anotacija. Sparčiai didėjant funkcionalaus maisto paklausai visame pasaulyje, vis labiau stengiamasi praturtinti tradicinius maisto produktus vertingais bioaktyviais komponentais. Vieni iš plačiausiai vartojami bioaktyvūs komponentai yra
maistinės skaidulos. Maistines skaidulas pagal daromą medicininį-biologinį poveikį galima priskirti prie darančių įtaką
lipidų, angliavandenių, baltyminių ir kitų medžiagų ir junginių – mineralinių medžiagų, vitaminų ir t. t. apykaitai. Jos yra
atsparios virškinimui ir absorbcijai žmogaus plonojoje žarnoje bei pasižymi gydomuoju fiziologiniu efektu – sušvelnina
maistingų medžiagų absorbciją iš žarnų į kraują. Dėl šio poveikio pasisavinama mažiau suvirškintų riebalų, todėl kraujyje sumažėja cholesterolio, o kartu sumažėja ir pavojus susirgti širdies ligomis. Netirpios skaidulos stimuliuoja žarnyną,
nes, keliaudamos žarnomis natūraliu būdu, tarsi nugrando jų sieneles ir taip stimuliuoja peristaltiką. Tirpios skaidulos
geriau sulaiko vandenį, yra klampesnės ir palankesnės virškinimo sistemai, todėl tinka žmonėms, kurių žarnynas jautrus.
Skaidulinės medžiagos palengvina maisto judėjimą virškinimo traktu, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, sumažina cholesterolio koncentraciją ir gliukozės kiekį kraujyje po valgio. Šiuo metu labiau išprusę vartotojai siekia vartoti sveikatai
naudingus produktus. Todėl prekybos centruose auga paklausa minimaliai apdorotų arba natūralių maisto produktų, kurie priskiriami sveikesnių produktų grupei. Šiai grupei priklauso įvairių sulčių mišinių gėrimai ir pienas, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir skaidulomis. Tyrimo objektas – jogurtas ir obuolių-aronijos sultys. Tyrimo uždaviniai – nustatyti skaidulinių medžiagų įtaką gėrimų (jogurto ir sulčių) rūgštingumo ir sausų medžiagų kiekiui, įvertinti
skaidulinių medžiagų kiekio ir kilmės įtaką gėrimų reologinėms savybėms. Tyrimo metodai – buvo nustatytas obuoliųaronijos sulčių ir jogurto mėginių titruojamasis rūgštingumas, bendras sausųjų medžiagų kiekis, stabilumas ir reologinės
savybės. Rezultatai parodė, kad obuolių-aronijos sultys gali būti praturtintos citrusinėmis ir bulvių skaidulomis. Panaudojus skirtingas skaidulas esminiai obuolių-aronijų sulčių fizikiniai-cheminiai rodikliai skyrėsi nežymiai, tačiau sultys su
skaidulomis Citri-Fi 200 FG, kurių sudėtyje buvo guaro guma, buvo mažesnio rūgštingumo, nes rūgštį adsorbavo guaro
guma, esanti Citri-Fi 200 FG sudėtyje.
Jogurto mėginių tyrimo rezultatai parodė, kad maistinės skaidulos užtikrina jogurto stabilumą laikymo metu, nes sumažina išrūgų išsiskyrimą, sulaiko rūgštingumo didėjimą. Maistinių skaidulų kilmė ir kiekis neturėjo žymios įtakos jogurto
klampai. Geriausiai mėginių stabilumą užtikrino bambuko ir vaisių išspaudų skaidulos Citri-Fi 100.
Raktiniai žodžiai: skaidulinės medžiagos, sultys, jogurtas, klampa.

Įvadas
Skaidulinėmis medžiagomis (jos dar vadinamos
maistinėmis skaidulomis) vadinami angliavandeniai (polisacharidai), kurių yra augaliniuose produktuose ir kurių neskaldo žmogaus virškinimo fermentai. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą
teikimo vartotojams pateikiamas toks skaidulinių
medžiagų apibrėžimas: „Skaidulinė medžiaga – angliavandenių polimerai su trimis ar daugiau monomero grandžių, kurių žmogaus plonoji žarna nevirškina ir neįsisavina“. Maistines skaidulas pagal daromą medicininį-biologinį poveikį galima priskirti
prie darančių įtaką lipidų, angliavandenių, baltyminių ir kitų medžiagų ir junginių – mineralinių medžiagų, vitaminų ir t. t. apykaitai. Jos yra atsparios
virškinimui ir absorbcijai žmogaus plonojoje žarnoje bei pasižymi gydomuoju fiziologiniu efektu –
sušvelnina maistingų medžiagų absorbciją iš žarnų į kraują. Dėl šio poveikio pasisavinama mažiau
suvirškintų riebalų, todėl kraujyje sumažėja cholesterolio, o kartu sumažėja ir pavojus susirgti širdies ligomis. Netirpios skaidulos stimuliuoja žarnyną, nes, keliaudamos žarnomis natūraliu būdu, tarsi

nugrando jų sieneles ir taip stimuliuoja peristaltiką.
Tirpios skaidulos geriau sulaiko vandenį, yra klampesnės ir palankesnės virškinimo sistemai, todėl
tinka žmonėms, kurių žarnynas jautrus. Skaidulinės
medžiagos palengvina maisto judėjimą virškinimo
traktu, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, sumažina
cholesterolio koncentraciją ir gliukozės kiekį kraujyje po valgio (Granato, D.; ir kt., 2010, Ramage,
S.; ir kt., 2014). Respublikinio mitybos centro atliktų Lietuvos gyventojų faktinės mitybos tyrimų
duomenimis (2014). Lietuvos gyventojai su maistu gauna per mažai skaidulinių medžiagų (grūdinių
produktų kasdien valgo 72 proc. gyventojų), nepakankamai valgo tiek šviežių daržovių ir vaisių (40,4
proc. gyventojų). Žmogaus organizmui per parą reikia suvartoti 20-30 g, t.y. ne mažiau kaip 12 g ir ne
daugiau 32 g skaidulinių medžiagų per parą. Kiekvienam 1000 kcal gaunamų su maistu reikia gauti
10 g įvairių skaidulinių medžiagų.
Šiuo metu labiau išprusę vartotojai siekia vartoti sveikatai naudingus produktus. Todėl prekybos
centruose auga paklausa minimaliai apdorotų arba
natūralių maisto produktų, kurie priskiriami sveikesnių produktų grupei (Renuka, 2009). Šiai grupei
priklauso įvairių sulčių mišinių gėrimai ir pienas,
9

papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis
ir skaidulomis.
Pieno produktų kokybę charakterizuojantis
klampis yra vienas svarbiausių plastiškų maisto
produktų kokybės rodiklių. Šis rodiklis yra aktualus
visiems pieno produktams, bet ypač svarbus raugintiems (rūgpieniui, grietinei, kefyrui, jogurtui),
nes jų suvartojimas tarp Lietuvos gyventojų yra
vienas didžiausių. Per žemas šių produktų klampis tarp vartotojų gali asocijuotis su prasta produktų kokybe, menka produktų maistine verte bei iš esmės sumažinti šios kategorijos produktų paklausą
(Tamime, Y.A. ir Robinson, R.K., 2007). Pasaulio
pieno produktų gamintojų teigimu, gaminant raugintus pieno produktus yra prisilaikoma nuostatų
gamybos procese naudoti kuo mažiau maisto priedų, tačiau gamybos metu pridedant stabilizuojančių medžiagų (polisacharidų ar maistinių skaidulų)
pagerinama produktų tekstūra, išvaizda, sumažinama sinerezė (Hussein, 2011). Stabilizuojančios medžiagos jogurtuose priskiriamos hidrokoloidams ir
atlieka dvigubą vaidmenį – suriša vandenį ir pagerina tekstūrą.
Vystant naujų raugintų pieno produktų gamybą,
atliekama vis daugiau tyrimų apie produktų tekstūros, reologinių ir juslinių savybių gerinimą, keičiant
riebalų kiekį piene (Santo, 2012a, 2012b), didinant
maistinių skaidulų kiekį (Santo, 2013) bei papildant
produktus sausomis medžiagomis (Marafon, 2011).
Daugeliu atvejų raugintų pieno produktų vartotojiškoms savybėms, ypač jų klampiui, didelę įtaką daro sausųjų medžiagų kiekis, tarp jų itin reikšmingi
yra riebalai ir baltymai. Šios problemos aktualios
mažesnio riebumo raugintiems pieno produktams.
Produktų sudėtis, ypač sausų medžiagų, tarp jų riebalų bei ypač baltymų kiekis, sąlygoja rūgštinės
baltymų koaguliacijos greitį, apsprendžia sutraukos
tvirtumą. Praturtindami pieną sausomis pieno medžiagomis padidiname jame baltymų kiekį. Kadangi pieno baltymai yra azotinių junginių šaltinis, jie
pasižymi buferinėmis savybėmis. Padidindami sistemos buferingumą, baltymai sumažina inhibitorinį
pieno rūgšties veikimą naudojamo raugo mikroflorai. Todėl, siekiant pagerinti mažesnio riebumo raugintų pieno produktų reologines savybes ir konsistenciją, tikslinga pradinėse šių produktų receptūrose padidinti sausų medžiagų kiekį.
Maistinės skaidulos daugeliu atvejų pasižymi
vandens rišlumo geba, tirpumu, atsparumu kaitinimui, šaldymui, yra atsparios rūgštims, todėl tiek
inovatyvių maisto produktų technologijoms, tiek
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pačiai produktų sudėčiai, vartojant šias maistines
skaidulas, ypatingi reikalavimai nėra keliami. Kaip
funkcionalus priedas maistinės skaidulos tinka tiek
skystųjų, tiek kietųjų maisto produktų gamybai.
Pastaruoju metu vis labiau populiarėja natūralios maistinės skaidulos, ypatingai išgaunamos iš
citrusinių vaisių išspaudų, apelsinų sulčių gamybos
šalutinio produkto. Tokių skaidulų komercinis pavadinimas Citri-Fi. Gamybos proceso metu žaliavos yra išsprogdinamos, kas ir sąlygoja didelį vandens sugerinamumo kiekį. Citri-Fi skaidulos suriša vandenį iki 9 kartų. Citri-Fi nėra išgrynintos,
jų sudėtyje yra tirpių ir netirpių skaidulų, baltymų,
cukraus ir riebalų bei pasižymi padidintu vidinio
paviršiaus plotu. Šios skaidulos pasižymi funkcionaliosiomis sakybėmis – sumažina cholesterolio ir
gliukozės kiekį kraujyje. Atlikti tyrimai apie vaisių
išspaudų skaidulų pritaikymą valgomųjų ledų gamyboje (Crizel, 2013) parodė, kad tai labai pagerino ledų struktūrą.
Tyrimo tikslas – įvertinti skaidulinių medžiagų
įtaką cheminėms ir reologinėms gėrimų (jogurto ir
sulčių) savybėms.
Tyrimo objektas – jogurtas ir obuolių-aronijos
sultys
Tyrimo uždaviniai:
1. nustatyti skaidulinių medžiagų įtaką gėrimų
(jogurto ir sulčių) rūgštingumo ir sausų medžiagų kiekiui,
2. įvertinti skaidulinių medžiagų kiekio ir kilmės įtaką gėrimų reologinėms savybėms.
Tyrimo metodai – Obuolių-aronijos sulčių paruošimas
Šviežiai išspaustos obuolių ir aronijos sultys
buvo pasterizuotos 85 0C temperatūroje. Į 200 ml
pasterizuotų sulčių buvo pridedama 3 g skaidulų. Tyrimams buvo naudojamos skirtingos kilmės
skaidulos, tai bulvių skaidulos (Campus fiber 110),
apelsinų skaidulos (Citri-Fi 100). Tuomet sultys
buvo homogenizuojamos 10000 aps./min greičiu ir
24 valandas išlaikoma 4 °C temperatūroje.
Jogurto mėginių paruošimas
Jogurto mėginiai buvo ruošiami laboratorinėmis
sąlygomis. Paruošti keturi jogurtų mėginiai su skirtingomis skaidulinėmis medžiagomis. Skaidulų šaltiniu pasirinktos: cukranendrių skaidulos (JustFiber
SC 200), bambuko skaidulos (JustFiber BFC 40),
citrusinių vaisių išspaudų skaidulos (Citri-Fi 100).
Tyrimams buvo ruošiami lygiagretūs mėginiai, kuriuose skaidulų kiekis pasirinktas 0,5 % ir 1 % galutiniame produkte (lentelė nr. 1). Kiekvienas jogurto

mėginys buvo ruošiamas iš 500 ml homogenizuoto pieno, kuris pasterizuotas 85 °C temperatūroje 5 min ir atšaldytas iki užraugimo temperatūros.
Mėginiai buvo užraugiami jogurto kultūromis (YOMIX LYO DUC, Danisco, Vokietija) esant 42 °C
temperatūrai ir rauginama nuo 3 iki 5 valandų. Rauginimo pabaiga buvo nustatyta, pasiekus pH 4.5.
Tada rauginimo procesas buvo stabdomas, atšaldant mėginius iki 6 °C. Jogurtų mėginiai buvo laikomi šaldytuve esant 4 °C temperatūrai.
Titruojamasis rūgštingumas (titravimui naudotas 0,1 N NaOH, indikatorius fenolftaleinas) nustatytas pagal ISO/TS 11869:2013. Bendras sausųjų
medžiagų kiekis buvo nustatomas elektroniniu drėgmės analizatoriumi (KERN MLS 50-3). Mėginių

reologinės savybės buvo tirtos rotaciniu klampomačiu (Fungilab, Ispanija) užrašant tekėjimo kreives. Matavimai buvo atliekami 18 °C temperatūroje naudojant sukinius R3 (sultimis) ir R2 (jogurtui). Stabilumas buvo vertinamas pagal išsiskyrusių
išrūgų (jogurto mėginiams) arba nuosėdų (sulčių
mėginiams) kiekį, kuris nustatytas centrifugavimo
būdu 10 g mėginio centrifuguojant 1800 g greičiu
20 min esant 25 0C (Wu, 2013). Išrūgų arba nuosėdų kiekis apskaičiuojamas pagal išsiskyrusio skysčio/nuosėdų masės santykį su bandinio mase. Visi matavimai buvo atliekami tris kartus, įvertinant
kiekvieno mėginio standartinio nuokrypio aritmetinį vidurkį.
1 lentelė. Skaidulinių medžiagų rodikliai

Pavadinimas

Skaidulų kiekis, %

Pelenų kiekis, %

pH (10 % tirpale)

Cukranendrių skaidulos

99

0,5

5,0-7,5

Bambuko skaidulos

99

0,3

4,0-7,0

Citrusinių vaisių išspaudų
skaidulos (Citri – Fi)

68,2

2,65

5,0-7,0

Bulvių skaidulos (Campus)

72

3,0

5,0-7,0

Tyrimo „Skaidulinėmis medžiagomis papildyti
gėrimai“ rezultatų analizė
Obuolių-aronijos sulčių analizė
Pirmajame tyrimų etape obuolių-aronijų sultys buvo praturtintos skirtingos kilmės skaidulomis: sukranendrių, bambukų, apelsinų, bulvių. Juslinės
analizės metu buvo nustatyta, kad tik sultys su apelsinų (Citri-Fi) ir bulvių (Campus) skaidulomis pasižymėjo priimtinumu vartotojui.
Kiekybinis sausųjų medžiagų pokytis, panaudojus skirtingas skaidulas pateikiamas 2 lentelėje. Rezultatai parodė, kad obuolių-aronijų sultys su CitriFi skaidulomis turėjo didžiausią kiekį sausųjų medžiagų. Bulvių skaidulų priedas įtakojo mažiausią
sausųjų medžiagų kiekį obuolių-aronijos sultyse.
2 lentelė. Sausųjų medžiagų pokytis, naudojant skirtingos kilmės skaidulas
Sultys su skirtingomis
skaidulomis

Sausosios medžiagos, %

Citri - Fi M 40 0,5%

11,92

Citri - Fi 200 FG, 0,5%

12,27

Campus, 0,5%

11,02

Obuolių-aronijų sulčių rūgštingumas išreikštas
obuolių rūgštimi g/l. Manoma, kad skaidulos CitriFi 200 FG rūgštis adsorbuoja labiau nei kitos panaudotos skaidulinės medžiagos, nes Citri-Fi 200
FG sudėtyje yra ne tik citrusinės skaidulos, bet ir
guaro guma (pav. 1).

1 pav. Obuolių-aronijų sulčių rūgštingumas,
panaudojant skirtingas skaidulas

Nuosėdų kiekio rezultatai pateikti 2 paveiksle.
Rezultatai parodė, kad sulčių su bulvių skaidulomis
sedimentacija buvo didesnė nei panaudojus citrusines skaidulas.
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2 pav. Obuolių-aronijų sulčių su skirtingu skaidulų
priedu nuosėdų kiekis

Obuolių-aronijos sulčių klampumo priklausomybė nuo skaidulų rūšies pateikta 3 paveiksle.

Titruojamojo rūgštingumo rezultatai laikant jogurtus didėjo nežymiai – po 3 savaičių (21 dienos)
didžiausias rūgštingumas buvo jogurto mėginio su
bambuko skaidulomis 0,5 % – 96 0T ir cukranendrių
skaidulomis 0,5 % 90 0T (paveikslas 4). Iš kitos pusės, pridėjus į mėginius 1% skaidulų, rūgštingumas
kilo visai nežymiai.
Viena iš svarbiausių rauginto pieno gėrimų savybių – stabilumas laikant. Ją galima įvertinti pagal
susidariusių išrūgų kiekį (paveikslas 5). Rezultatai
parodė, kad 1 laikymo dieną stabilumui įtakos neturėjo nei skaidulų kiekis, nei kilmė. Po 3 savaičių
išlaikymo skaidulų įtaka buvo ryškesnė: mažiausias
išsiskyrusių išrūgų kiekis nustatytas mėginiuose su
bambuko skaidulomis 0,5 % – 35,38 % ir Citri-Fi
skaidulomis 0,5 % – 42,96 % atitinkamai. Tai galima sieti su skaidulų savybe surišti vandeninę fazę.
Bambuko ir Citri-Fi skaidulos 0,5 % koncentracijos
jogurtuose geriausiai sulaikė išrūgas ir mėginiai buvo stabiliausi laikymo metu.

3 pav. Obuolių-aronijos sulčių klampa, priklausomai
nuo panaudotos skaidulų rūšies

Jogurto analizė
Jogurto mėginių bendro sausųjų medžiagų kiekio rezultatai (lentelė 3) parodė, kad mėginiai su
cukranendrių skaidulomis turėjo didžiausią sausųjų
medžiagų kiekį. Jogurto mėginiai su citrusinių vaisių išspaudomis 1% pasižymėjo išskirtinai dideliu
(7,3%) sausųjų medžiagų kiekiu lyginant su 0,5%
skaidulų kiekiu.

4 pav. Jogurto mėginių titruojamojo rūgštingumo kitimas, priklausomai nuo skaidulų kiekio ir kilmės

3 lentelė. Jogurto bendro sausųjų medžiagų kiekio
priklausomybė nuo skaidulų kilmės ir kiekio
Jogurto mėginiai su skirtingomis skaidulomis
Cukranendrės 0,5%

Bendras sausųjų
medžiagų kiekis, %
13,47

Cukranendrės 1%

13,5

Bambukas 0,5%

12,07

Bambukas 1%

12,75

Vaisių išspaudos Citri-Fi 0,5%

12,31

Vaisių išspaudos Citri-Fi 1%

13,24
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5 pav. Jogurto mėginių išrūgų kiekio kitimas, priklausomai nuo skaidulų kiekio ir kilmės

Jogurto mėginių reologinės savybės buvo įvertintos pagal klampos tekėjimo kreives (paveikslas
6). Gauti rezultatai rodo, kad nepriklausomai nuo
skaidulų kiekio ir kilmės mėginių klampos pokyčiai buvo nežymūs laikymo metu.

6 pav. Jogurto mėginių klampos kitimo priklausomybė nuo skaidulų kiekio ir kilmės: a) jogurtas su cukranendrių
skaidulomis, b) jogurtas su bambuko skaidulomis, c) jogurtas su Citri-Fi skaidulomis.

Išvados
1. įvertinta skaidulinių medžiagų įtaka obuoliųaronijos sulčių ir jogurto rūgštingumo ir sausų
medžiagų kiekiui. Rezultatai parodė, kad obuolių-aronijos sultys gali būti praturtintos citrusinėmis ir bulvių skaidulomis. Panaudojus skirtingas skaidulas esminiai obuolių-aronijų sulčių
fizikiniai-cheminiai rodikliai skyrėsi nežymiai,
tačiau sultys su skaidulomis Citri-Fi 200 FG,
kurių sudėtyje buvo guaro guma, buvo mažesnio rūgštingumo, nes rūgštį adsorbavo guaro
guma, esanti Citri-Fi 200 FG sudėtyje. Jogurto
mėginių tyrimo rezultatai parodė, kad maistinės
skaidulos užtikrina jogurto stabilumą laikymo
metu, nes sumažina išrūgų išsiskyrimą, sulaiko
rūgštingumo didėjimą.
2. įvertinta skaidulinių medžiagų kiekio ir kilmės
įtaka obuolių-aronijos sulčių ir jogurto reologinėms savybėms. Gauti rezultatai parodė, kad
maistinių skaidulų kilmė ir kiekis neturėjo žymios įtakos jogurto klampai. Geriausiai mėginių

stabilumą užtikrino bambuko ir vaisių išspaudų
skaidulos Citri-Fi 100. Gauti rezultatai rodo,
kad obuolių-aronijos sultyse nepriklausomai
nuo skaidulų kiekio ir kilmės mėginių klampos
pokyčiai laikymo metu buvo nežymūs. Didesne
klampa pasižymėjo sultys, kurios buvo praturtintos bulvių skaidulomis Campus.
Padėka. Dėkojame UAB „Obuolių namai“ parėmusiai tyrimus obuolių sultimis ir UAB „Vijana“
bei UAB „Macorsus“, kurios suteikė paramą skaidulomis.
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DRINKS FORTIFICATED WITH DIETARY FIBERS
Summary
For the development of new fermented milks, the influence of modifications in the milk base on texture, rheology and
sensorial properties of products has been studied, concerning mainly the lipid content of milk (Santo et al., 2012a,
2012b), the total dietary fiber (DF) contents (Santo et al., 2013), and the addition of proteins to increase total solids (Marafon et al., 2011). Formulation of new food products with ingredients from fruit by-products rich in total DF has increased in recent years. Dietary fiber can be fractioned into two major groups of components, the water-insoluble and the
water-soluble fraction. While the insoluble fraction stimulates the intestinal peristalsis, the soluble one promotes the selective growth of the indigenous microbiota, acting as a prebiotic. Therefore it is healthier to consume the total dietetic
fiber, instead of just its prebiotic fraction.
A major concern of the yoghurt industry is the production and maintenance of a product with optimum consistency and
stability. Tamime and Robinson (2007) mentioned that factors known to improve consistency are increasing total solids, manipulation of processing variables and characteristics of starter culture. The addition of stabilizers (such as polysaccharides) improves body and texture, appearance and mouth feel and retards syneresis of yoghurts (Hussein et al.,
2011). The addition of polysaccharides as a stabilizer in the manufacture of yoghurt is a common practice. Stabilizers
are sometimes referred to as hydrocolloids and have two basic functions in yoghurt: the binding of water and improvements in texture.
Fruits, vegetables and grain all produce a complex carbohydrate known as fiber that plays an important role in overall
health. As fiber passes through gastrointestinal system, it isn’t absorbed or digested like protein or fat. Instead, it stays in
intestines to produce soft, formed stools that pass easily through body. Fiber also combines with fluid to create a gel-like
substance that helps lower the level of cholesterol and glucose in blood and dietary fiber intake on a daily basis to prevent
obesity, atherosclerosis, heart diseases, gut cancer and diabetes (Granato et al., 2010, Ramage et al., 2014).
High quantities of new minimally processed foods have appeared on the market in response to a growing demand for
natural products that are perceived by consumers as healthier. Among them are beverages based on a mixture of fruit juices and milk fortified with vitamins, minerals and fiber (Renuka, 2009). These beverages are the most widely consumed
functional foods. Today’s consumers who being more health conscious are seeking products with greater health benefits
and there is a great demand for “health foods”.
One of the promising fruit by-products is orange pulp fiber, which, in addition to its functional properties such as the reduction of cholesterol and glucose in blood serum. Moreover, orange pulp fiber enhanced the texture parameters of ice-
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cream (Crizel et al., 2013). Based on this background, the present study aimed to evaluate some important aspects of the
rheology, spontaneous whey separation, acidity of fruit juice beverages (apple-aronia juice) and yoghurts enriched with
different kinds of fiber.
Titratable acidity (using 0,1 N NaOH for titration and phenolphthalein as an indicator) was determinate according ISO/
TS 11869:2013. Total solids were measured by electronic moisture analyser (KERN MLS 50-3). The viscosity measurements were performed in triplicate at 18 °C in a rotational viscometer (Fungilab, Spain) with spindles R3 (juice) and R2
(yoghurt). The samples stability was performed as described (Wu et al., 2013). 10 g of samples were centrifuged at 1800
g for 20 min at 25 0C. The sedimentable/whey fraction was calculated by the ratio of the weight of sediment/whey to the
weight of the sample. All measurements were performed in triplicate.
The results showed that apple juice could be produced by using citrus and potatoes fiber. The essential physicochemical
parameters of apple-aronia juice depending on fiber kinds remained essentially unchanged, but juice with Citri-Fi 200
FG fiber which guar gum adsorbed more malic acid.
Enriching yoghurt with bamboo and orange pulp fiber offered a scaffold that strengthened the yoghurt’s structure, and
increased stability during storage. The experimental results have demonstrated that as a potential stabilizer, the orange
pulp fiber – Citri-Fi 100 has shown promise for the stabilising yoghurt system.

MILTINIŲ KONDITERIJOS GAMINIŲ MODELIAVIMAS,
SIEKIANT SUMAŽINTI JŲ ENERGINĘ VERTĘ
Ingrida Kraujutienė, Aldona Sugintienė
Kauno kolegija
Anotacija. Pastarųjų dešimtmečių žmonių nutukimo pokyčiai ir su tuo susijusias sveikatos problemos skatina imtis
veiksmų propaguojant visuomenės sveikesnę gyvenseną. Tai atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos politikos dokumentuose deklaruojamas pagrindines vertybes.
Šiandieniniai vartotojai maisto produktams taip pat kelia vis didesnius reikalavimus. Tai turi būti saugūs (sveikatai nepavojingi), neriebūs, didelės maistinės vertės, pageidautina be sintetinių maisto priedų produktai. Didėjantis geresnės
kokybės, sveikesnių, puikių juslinių savybių maisto produktų poreikis, skatina kurti naujus, didesnės pridėtinės vertės
produktus, nes maistas, be savo pagrindinės funkcijos, gali atlikti ir profilaktinę-gydomąją funkciją. Mažiau kaloringo
maisto paklausa kasmet pastebimai kyla.
Konditerijos pramonė susiduria su nauju iššūkiu, gaminant naujus, vartotojų poreikius tenkinančius, produktus bei atsižvelgiant į gaminio sudėties ir kainos santykį. Dauguma konditerijos gaminių yra kaloringi, pvz. keksai. Jų gamyboje naudojama per 50 – 65 proc. riebalų nuo bendro miltų kiekio, kurių sudėtyje didžiąją dalį sudaro sočiosios riebalų rūgštys,
todėl mitybos specialistai rekomenduoja šį maisto produktą vartoti saikingai. Tačiau gali būti taikoma alternatyva – galimybė sumažinti miltinės konditerijos gaminių energinę vertę, dalinai mažinant juose riebalų kiekį bei papildant skidulinėmis medžiagomis, kurios padeda išlaikyti gaminių struktūrines savybes. Maistinės skaidulos – tai nekrakmolingų polisacharidų junginių grupė, kuriems priskiriamos ir pektininės medžiagos. Pektinai yra augalinės kilmės angliavandeniai,
aptinkami daugelio augalų uogose, vaisiuose, gumbuose, stiebuose ir plačiai naudojami konditerijos, duonos, pieno pramonėje. Pektinas teigiamai įtakoja kepinių kokybę bei struktūrą, pasižymi drėgmę surišančiomis savybėmis, tad atsiranda galimybė taupyti žaliavas bei plėsti asortimentą. Be to naudojant pektiną, kepiniai praturtinami biologiškai aktyviais
komponentais.
Eksperimentui buvo sumodeliuotos keksų su pektininėmis medžiagomis ir sumažintu riebalų kiekiu receptūros, atlikti
bandomieji kepimai, įvertinti technologiniai parametrai, ištirti gaminių sudėties palyginamieji rodikliai (drėgmės kiekis
bei kaloringumas). Juslinėms savybėms apibūdinti atlikta vartotojų apklausa, įvertinant keksų išvaizdą, formą, paviršiaus spalvą, skonį, kvapą.
Raktiniai žodžiai: energinė vertė, keksai, nekrakmolingi polisacharidai, pektininės medžiagos.

Įvadas
Temos aktualumas: Vienas pagrindinių faktorių,
įtakojančių gyvenimo trukmę bei kokybę yra maistas. Per pastaruosius dešimtmečius, suvartojant vis
daugiau maisto bei mažiau fiziškai judant, sukėlė
žmonių nutukimo pokyčius ir su tuo susijusias sveikatos problemas: diabetą, aukštą kraujospūdį, insultą, artritą, širdies ir kraujagyslių bei onkologines ligas ir kt. (Danilčenko H.; Jarienė E., 2011). Daugelio valstybių bei tarptautinių organizacijų vadovybės
imasi veiksmų dėl žmonių sveikos gyvensenos propagavimo, maisto produktų kokybės bei saugos gerinimo. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos gyventojai su maistu suvartoja pernelyg daug cukraus, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cholesterolio. Maiste
nepakanka daržovių, įvairių grūdinių produktų, todėl
stinga sudėtinių angliavandenių ir maistinių skaidulų
(Danilčenko H.; Jarienė E., 2011).
Kyla ir pačių vartotojų sąmoningumas, jie maisto produktams kelia didesnius reikalavimus, pageidauja naujesnio asortimento. Vartotojai pageidauja
sveikatai nepavojingų, neriebių, be sintetinių maisto priedų, didelės maistinės vertės puikiomis kokybės ir juslinėmis savybėmis pasižyminčių produktų.
Tokių savybių (ypač mažiau kaloringo) maisto pro16

duktų paklausa kasmet pastebimai kyla, todėl gamintojai skatinami kurti naujus, didesnės pridėtinės
vertės produktus, nes maistas, be savo pagrindinės
funkcijos, gali atlikti ir profilaktinę-gydomąją funkciją.
Siekiant pagaminti funkcionalius, profilaktinėsgydomosios paskirties miltinius konditerijos kepinius, dažniausiai panaudojama augalinės kilmės žaliava, praturtinanti produktus baltyminėmis ir mineralinėmis medžiagomis, vitaminais, netradiciniais
riebalais, sudėtingais angliavandeniais. Tam galima panaudoti gamtinę žaliavą ar iš jos pagamintus
priedus. Plačiausiai iš funkcionaliųjų komponentų
naudojamos maistinės skaidulos, kurios yra nepakeičiamas maisto ingredientas, žmogaus organizmą
fiziologiškai įtakojantis komponentas. Maistinės
skaidulos skatina žarnyno peristaltiką, savo paviršiuje absorbuoja toksinus, ligas sukeliančias bakterijas, sujungia laisvas tulžies rūgštis, amoniaką,
kuris susidaro storosios žarnos sienelėse, ir pašalina juos iš organizmo, taip pat sudaro palankią terpę žarnyno mikrofloros vystymuisi (Gruzdienė D.,
2005). Todėl ligų profilaktikai jos vaidina svarbų
vaidmenį.
Terminas maistinės skaidulos apima platų organizmų neįsisavinamų sudėtingų polisacharidų jun-

ginių ratą. Plačiausiai ištirtiems nekrakmolingiems
polisacharidams priskiriami: pektininės medžiagos,
alginatai, karaginanai, chitozanai ir pan.
Pektininės medžiagos – labiausiai paplitęs
gamtinis polimeras, augalinės kilmės stambiamolekuliniai junginiai, sudaryti iš galakturono rūgšties, galaktozės, arabinozės ir kitų monosacharidų
(Сокол Н. В.; Храмова Н. С. 2011). Priskiriamas
nekrakmolingiems hetropolisacharidams ir aptinkamas daugelio augalų uogose, vaisiuose, gumbuose, stiebuose ir šaknyse. Augalų ląstelių sienelėse pektinas atlieka struktūrinio agento funkcijas,
suteikdamas ląstelėms plastiškumą. O dėl koloidinių savybių išbrinkdamas, jis reguliuoja vandens
apykaitą – tuo užtikrindamas augalų gyvybines
funkcijas (Гeйдapи М.И.; Нaзариан A.Н., 2008).
Pektino gavimo šaltinis – raudonųjų serbentų,
agrastų bei šaltalankių uogos, obuoliai, burokai,
saulėgrąžų graižai. Dažniausiai pektinas gaminamas iš obuolių išspaudų.
Pektininės medžiagos į maisto produktus dedamos:
• dėl jų funkcinės sveikatinančios paskirties,
• dėl technologinio funkcionalumo – leidžia sumažinti riebalų kiekį, įtakoja struktūrines gaminių savybes, suriša drėgmę, suteikia galimybę keisti gaminių asortimentą (Juodeikienė G.; Bašinskienė L.; Repečkienė A., 2009).
Naujos kartos maisto produktų technologijos pagrįstos maistinių bei biologiškai aktyvių priedų panaudojimu. Pektininės medžiagos priskiriamos šiai
grupei, nes pasižymi organizmą detoksikuojančiomis bei radioprotektorinėmis savybėmis, naudojamos gydant virškinimo bei mitybos sutrikimus. Pačių pektinų virškinimo fermentai nesuskaido, juos
metabolizuoja žarnyno mikroflora. Taigi pektinai
yra kaip prebiotikai – maistinė bakterijų medžiaga.
Pektino biologinis aktyvumas ir jo funkcionalumas
priklauso nuo organizmo būklės, medžiagų apykaitos, bet didžiąja dalimi turi įtakos pačių pektinų sudėtis ir jų savybės: molekulinė masė, eterifikacijos
laipsnis, kompleksų sudarymas, pH ir kt. (Сокол Н.
В.; Храмова Н.С., 2011).
PSO pektiną pripažįsta absoliučiai saugiu produktu. Jis pasižymi plačiu fiziologinio aktyvumo
spektru: imuninės sistemos stiprinimu, gastroprotektiniu, antikoaguliaciniu, enterosorbciniu, antivirusiniu poveikiu. Dėl savo cheminės sudėties pektinas naudojamas, gydant aterosklerozę, diabetą ir kt.
Pektinas naudojamas medicinoje netgi kaip kokybinės matricos komponentas, pernešant biologiškai

aktyvius komponentus ar vaistus (Гeйдapи М. И.;
Нaзариан A.Н., 2008).
Maisto technologijose labiausiai vertinamas ir
pritaikomas pektinų gelių susidarymo procesas. Šie
pektino pokyčiai apibūdinami terminu „cukraus–
rūgščių“ želatinavimasis ir vyksta terpėje, esant 55
proc. sausųjų medžiagų koncentracijai bei рН = 3,0.
Būtent dėl šių savybių pektinas plačiai naudojamas
marmelado, džemo, zefyrų žele saldainių ir kitų
konditerijos kepinių gamyboje.
Pektininės medžiagos, kaip ir kiti augalinės kilmės polisacharidai (želatina, krakmolas, celiuliozė,
hemiceliuliozė) gali keisti maisto produktų fizikines ir chemines savybes ir struktūrą, išliekančią net
po terminio apdorojimo. Pektinų poveikis paaiškinamas jo sąveika su glitimo baltymais, susidarant
sudėtingam baltymų-polisacharidų kompleksui. Jie
gali būti naudojami kaip atskiri ingredientai arba jų
mišiniai. Pektinas įtakoja svarbią funkciją, lemiančią kepinių kokybę bei konsistenciją, tankumą,
klampumą, lipnumą, pojūtį burnoje, gelių sudarymą. Tik dėl polisacharidų susidaro maisto produkto struktūra – minkšta ar grubi, išbrinkusi ar želinė
(Матвеева Т. В.; Корячкина С. Я., 2012).
Pektinai, kaip ir fruktozė, sorbitas ir kt., pasižymi savybe sulaikyti bei surišti drėgmę. Tad jų panaudojimas miltinių konditerijos kepinių gamyboje, leidžia sumažinti miltų, cukraus bei riebalų kiekius, tuo pačiu ir sumažinti gaminio energinę vertę
(Матвеева Т. В.; Корячкина С. Я., 2012).
Miltiniai konditerijos gaminiai – keksai – populiarūs, tradiciniai ir svarbūs masinio vartojimo maisto
produktai. Jie taip pat delikatesiniai ypač vaikų mėgiami saldumynai. Tačiau tai kaloringi kepiniai, nes
jų gamybai receptūrose numatyta per 50 – 65 proc.
riebalų nuo bendro miltų kiekio. Sviesto, margarino
ar konditerinių riebalų sudėtyje didžiąją dalį sudaro
sočiosios riebalų rūgštys, todėl mitybos specialistai
rekomenduoja keksus vartoti saikingai (Piličiauskienė O., 2008). Tačiau dalinai eliminuojant riebalus bei
praturtinant skaidulinėmis medžiagomis – pektinais,
kurie padeda išlaikyti gaminių struktūrines, kokybines bei juslines savybes, atsiranda galimybė sumažinti keksų energinę vertę. Praturtinti biologiškai aktyviais komponentais, kepiniai tampa dietiniais netgi profilaktiniais (Liutkevičius A.; Kulikauskienė M.;
Sekmokienė D., 2008).
Pektininių medžiagų panaudojimas maisto produktuose – labai plati ir perspektyvi sritis tiek sveikatinančiu, tiek technologiniu aspektu, todėl rekomenduotinas jų platesnis pritaikymas, modeliuojant
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taikomas tradicines technologijas, kas įgalintų įmones plėsti kepinių asortimentą, mažinti gaminių savikainą.
Tyrimo tikslas: sumodeliuoti miltinės konditerijos kepinių – keksų – receptūras, praturtinant
juos pektininėmis medžiagomis bei dalinai eliminuojant riebalus, kurie esminiai keičia gaminių
energinę vertę.
Tyrimo objektas: tyrimo objektu buvo pasirinkti – mažesnės energinės vertės keksai.
Uždaviniai:
1. numatyti ingredientus, įgalinančius sumažinti energinę vertę, išanalizuojant jų technologinį
bei sveikatinantį funkcionalumą;
2. parinkti keksų tradicinę receptūrą, kuri naudojama kontrolinio bandinio kepimui bei sumodeliuoti naujas, numatant optimalius ingredientų panaudojimo/eliminavimo kiekius;
3. atlikti bandomuosius kepimus;
4. ištirti ir palyginti kepinių technologinius,
kokybinius ir juslinius rodiklius bei energinę vertę.
Tyrimo metodai:
• informacinių šaltinių apžvalga: parenkant
keksų receptūrų ingredientų sudėtį, numatant reikalingų žaliavų sąnaudas, atsižvelgiant į technologinėje literatūroje pateikiamas rekomendacijas. Naudotasi laboratorinės įrangos darbo instrukcijomis bei
įvertintos teisės norminių dokumentų nuostatos;
• atlikti bandomieji kepimai;
• analizuoti kokybiniai jusliniai rodikliai, nustatyta kepinių energinė vertė.
Analizė
Tyrimas atliktas keliais etapais:
1. Parinkta tradicinė bei sumodeliuotos keksų,
praturtintų pektininėmis medžiagomis bei sumažinus riebalų kiekius, gamybinės receptūros;
2. Atlikti bandomieji kepimai;
3. Įvertinti gaminių kokybiniai rodikliai ir
energinė vertė.
Eksperimentas buvo atliekamas Kauno kolegijos technologijų ir kraštotvarkos fakulteto duonos
technologijos ir maisto kokybės tyrimo laboratorijose. Skoninės savybės tirtos juslinės analizės laboratorijoje, kurioje įrengtos 8 individualios bei
10 vietų grupinio vertinimo darbo vietos. Parinkta
tradicinė keksų gamybos receptūra (1 lentelė), pagal kurią buvo kepami kontroliniai keksų bandiniai (Piličiauskienė O. 2008).
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1 lentelė. Kontrolinių keksų receptūra
Žaliavos pavadinimas

Kiekis, g

Kvietiniai miltai 550D

0,160

Krakmolas*

0,096

Cukrus

0,206

Sviestas

0,168

Kiaušiniai

0,215

Kiaušinių tryniai

0,303

*Pastaba: krakmolo kiekis eksperimentiniuose kepiniuose
keičiamas pektinu.

Kadangi keksai yra kaloringi miltiniai konditerijos gaminiai, jų paruošimui naudojama daug
sviesto. Siekiant sumažinti kepinių kaloringumą,
nuspręsta receptūrą modeliuoti, mažinant arba eliminuojant riebalus. Paruošti trys keksų receptūrų
variantai:
• I-ąjame bandinyje naudojamas kontrolinėje
receptūroje numatytas riebalų kiekis,
• II-ąjame bandinyje sumažinamas 50 proc.
riebalų kiekis,
• III-ąjame bandinyje visiškai eliminuojamas
riebalų kiekis.
Siekiant užtikrinti ar net pagerinti keksų kokybines ir juslines savybes, keksų receptūros praturtintos pektinais (naudoti obuolių pektino milteliai),
kurie pakeičia krakmolą.
Eksperimentiniai bandiniai ruošiami pagal tradiciniams keksams taikomą technologiją. Pradžioje kiaušiniai ir kiaušinių tryniai plakami su cukrumi
inde, patalpintame 50–60 ºC temperatūros vandens
vonelėje, kol masės tūris padidėja 2–3 kartus. Išplakta masė vėsinama iki 22–23 ºC temperatūros, į
ją pilami persijoti kvietiniai miltai 550D, sumaišyti su krakmolu ar pektinu. Galiausiai maišant, palaipsniui supilamas ištirpintas atvėsintas sviestas ir
paruošta masė supilama į riebalais išteptas formas.
Keksai kepami 20 minučių krosnyje 180 ºC temperatūroje.
Kepinių kokybinių rodiklių ir energinės vertės
įvertinimui, parinkta drėgnio, kaloringumo ir juslinių savybių analizė, kuri atlikta, praėjus 24 valandoms po iškepimo.
Bandomieji kepimai ir jų analizė kartota 3 kartus.
Juslinės savybės vertintos, remiantis reikalavimais, pateiktais LST 1809:2003 “Miltiniai konditerijos kepiniai. Bendrieji reikalavimai” (2 lentelė).
Tyrime dalyvavo 24 asmenų (studentų - dėstytojų)
vartotojų grupė: įvertinta keksų išvaizda, forma, paviršiaus spalva, skonis, kvapas.

2 lentelė. Bendrieji jusliniai reikalavimai keksams
Forma

Paviršius

N u m a t y t a Nesudegęs
receptūroje,
gali būti įvairi

Minkštimas

Spalva

Akytas nelip- Būdinga tos
nus, vienodas rūšies gamspalvos in- iniui
tensyvumas

Vertinimui sudaryta 5 balų skalė, kurioje kiekvienas balas atitinka skirtingą kokybės lygį:
5 balai – puiki kokybė (nėra jokių defektų);
4 balai – gera kokybė (menki defektai);
3 balai – vidutinė kokybė (matomi defektai ar
trūkumai);
2 balai – bloga kokybė (matomi trūkumai ir
defektai, kurie neatitinka ND pateiktų reikalavimų);
1 balas – labai bloga kokybė (dideli defektai ir
trūkumai) (Bašinskienė L. 2011).
Kepinių drėgnis nustatytas, vadovaujantis LST
1611:2000 „Konditerijos gaminiai. Drėgmės ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymo metodai“ reikalavimais. Metodas pagrįstas mėginio džiovinimu
130±2 ºC temperatūroje 45 minutes džiovinimo
krosnelėje, rezultatus paskaičiuojant masės procentais.
Kepinių energinės vertės nustatytos „kalorimetrinės bombos“ metodu pusiau automatine įranga
„IKA C200“, naudojantis įrangos darbo instrukcija
Rezultatai
Atlikus bandomuosius kepimus, nustatyta, jog pektino priedas kepimo trukmės neįtakojo: visų variantų keksai po 20 minučių kepimo, buvo švelniai rudo atspalvio.

Pagal 1 paveiksle pateiktus analizės rezultatus,
matyti, kad keksų drėgmės kiekis padidėjo kepiniuose su 50 proc. sumažintu riebalų kiekiu ir riebalus visiškai eliminavus. Šiuos pokyčius įtakojo
pektino priedas, nes šis komponentas pasižymi tirpumu karštame vandenyje, gelių bei klampumo sudarymu (greito stingimo kieti geliai ir lėto stingimo
minkšti geliai), vandens surišimu (Гeйдapи М.И.;
Нaзариан A.Н. 2008).
Mažiausias kalorijų kiekis nustatytas keksuose
su pektino priedu ir eliminavus riebalus (2 pav.).
Riebalų sumažėjimas keksuose tendencingai mažino ir bendrą kalorijų kiekį. Keksuose be riebalų kalorijų kiekis buvo sumažintas 719,5 kJ/100 g, lyginant su kontroliniu bandiniu.
Keksų, praturtintų pektininėmis medžiagomis,
be ir su riebalais gaminių išvaizda pateikta 3–6 paveiksluose. Kontrolinio mėginio keksai buvo trapiausi ir paviršiuje neturėjo blizgios plėvelės, kuri
susidarė panaudojus pektiną visuose eksperimentiniuose variantuose.
Atlikus juslinių rodiklių vartotojų apklausą,
įvertinta keksų išvaizda, forma, paviršiaus spalva,
skonis, kvapas – rezultatai pateikti 7 paveiksle. Vartotojai palankiausiai įvertino keksus su pektinu ir
50 proc. sumažintu riebalų kiekiu. Kepiniai su eliminuotu riebalų kiekiu vertintojų netenkino: keksuose jautėsi parūgštėjęs skonis, jų konsistencija
buvo kieta, kramtant jautėsi neįprastas lipnumas,
slidumas. Gaminių išvaizda buvo taip pat nepriimtina – neiškili forma.

1 pav. Drėgmės kiekis keksuose, proc.
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2 pav. Keksų kaloringumo rodiklis, kJ/ 100 g

3 pav. Kontrolė

4 pav. Su pektinu, 100 proc.
riebalų

5 pav. Su pektinu, 50 proc. 6 pav. Su pektinu be riebalų
riebalų

7 pav. Keksų, praturtintų pektininėmis medžiagomis, juslinė analizė
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Išvados

Literatūra

1. Sumodeliuotos miltinės konditerijos kepinių mažesnės energinės vertės keksų - receptūros,
praturtinant juos pektininėmis medžiagomis bei
dalinai eliminuojant riebalus. Atlikti bandomieji
kepimai ir nustatyti gaminių kokybiniai, jusliniai rodikliai ir energinė vertė.
2. Juslinės analizės rezultatai įrodė, jog keksų paviršiaus spalvai ir kvapui priedų įdėjimas/ sumažinimas didelės įtakos neturėjo. Tačiau kepinių,
eliminavus juose riebalus, ženkliai pablogėjo
struktūrinės bei skoninės savybės, neigiamai
pasikeitė jų forma. Atlikta apklausa nustatė, jog
labiausiai priimtini keksai su pektino priedu ir
sumažintu 50 proc. riebalų kiekiu.
3. Atlikta drėgmės analizė patvirtino apie pektino
sugebėjimą sulaikyti drėgmę ir išlaikyti kepinių struktūrines savybes. Didžiausias drėgmės
kiekis (28,5 proc.) nustatytas keksuose su visiškai eliminuotu riebalų kiekiu – tai net 7,5 proc.
daugiau, lyginant su kontrole. Tačiau keksuose,
pridėtas pektinas nesugebėjo išlaikyti priimtinos
gaminių konsistencijos, kramtant jautėsi nebūdingi pojūčiai.
4. Energinės vertės tyrimai patvirtino faktą, kad
kaloringiausi keksai yra su pridėtu pektino
priedu ir 100 proc. riebalų – 1820,2 kJ/ 100 g.
Pektino priedas gaminio kaloringumą padidino
87,5 kJ/ 100 g.
5. Tyrimų rezultatai įrodė, kad galima paruošti
keksus su sumažinta energine verte, sumažinant
riebalų kiekius, bet visiškai eliminavus riebalus,
kepinių kokybė suprastėja. Tačiau receptūras
praturtinant pektininėmis medžiagomis, įmanoma sumodeliuoti tokius miltinius konditerijos
gaminius, kurių rodikliai tenkintų vartotojų lūkesčius, o įmonės galėtų sutaupyti žaliavas bei
plėsti asortimentą funkcionaliomis savybėmis
pasižyminčiais gaminiais.
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MODELLING OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS IN ORDER TO REDUCE THEIR ENERGY VALUE
Summary
In recent decades changes in human obesity and the related health problems encourage the promotion of healthier lifestyle in society. This corresponds to the fundamental values declared in the health policy documents of the Republic of
Lithuania.
The present day consumers also have their higher expectations for food products. Food products have to be safe (not health hazardous), low-fat, of high nutritional value, and preferably without artificial additives. The growing demand for
better quality and healthier food products, having excellent sensual characteristics, stimulates the development of new,
the higher added value products, because food besides its main function may fulfil the preventive-curative function too.
The demand for low calorie food is significantly increasing every year. The confectionery industry is faced with a new
challenge in producing new products that meet the needs of consumers, taking into account the ratio between composition and price of the product. Most confectionery products are high in calories, e.g. muffins. In their production over
50 – 65 per cent of fat are used on the total amount of flour, containing a major proportion of saturated fatty acids, so
nutritionists recommend to consume this food product in moderation. However, there may be an alternative – the possibility of reducing the energy value of flour confectionery products, partially by reducing the amount of fat in them and
adding fibrous substances, which help to maintain the structural properties of the products. Nutritional fiber is a group
of non-starchy polysaccharide compounds, which includes pectic substances. Pectin is vegetal carbohydrate, found in
many berries, fruits, tubers, stems and widely used in confectionery, bakery, and dairy industry. Pectin positively affects
the quality and structure of the baked products, and having moisture binding characteristics, makes it possible to economize on raw materials and to expand the range of products. Also while using pectin, the baked products are enriched
with biologically active components.
During the experiment the recipes of muffins with pectin substances and reduced fat content were modelled, the testcooking was done, technological parameters were evaluated, the comparable indicators (moisture content and calorific
value) of the product composition were explored. A survey of users was carried out to define the sensual characteristics,
taking into account the look, shape, surface color, taste, and smell of the muffins.
Keywords: energy value, muffins, non-starchy polysaccharides, pectic substances.

ROBOTIZUOTOS SISTEMOS VALDYMO IR
MONITORINGO PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
MODELIS
Remigijus Pečiulis, Danielius Adomaitis, Igor Šajev, Mindaugas Aikas
Kauno kolegija
Anotacija. Sparčiai plečiantis robotizuotų sistemų taikymo sričių spektrui, jų atliekamų funkcijų valdymui vis labiau
pasitelkiamos bevielės technologijos, kurių dėka išvystomas didesnis tokių sistemų mobilumas. Nežiūrint šių technologijų teikiamų privalumų, efektyvesniam sistemų valdymui bevieliu ryšiu būtina atlikti eilę eksperimentinių tyrimų, leidžiančių nustatyti nuotolinio valdymo galimybes ir tuo pačiu optimizuoti sistemų atskirų funkcijų vykdymo tikslumą.
Straipsnyje apžvelgiama kuriamos informacinės roboto valdymo ir monitoringo sistemos struktūra, jos atliekamos funkcijos ir veikimo principai, bevielio ryšio technologijų taikymas sukurto realaus sistemos modelio valdymui ir jo specialių funkcijų vykdymo kontrolei.
Raktiniai žodžiai: Informacinė sistema, bevielis ryšys, veikimo ribos, valdymo sistemos funkcionalumas, neigiamų
faktorių įtaka.

Įvadas
Šiuolaikinės informacinės sistemos leidžia valdyti
bei stebėti net ir labai sudėtingus pramoninius procesus realiu laiku. Daugeliu atveju atskirų sistemos
objektų valdymui pasitelkiamas bevielis ryšys, kurio veikimo ribas sąlyginai įtakoja tokie faktoriai
kaip pvz., nepakankama ryšio kokybė dėl pastatų
konstrukcinių ypatumų, bevielio ryšio stotelių išdėstymo, pačio tinklo struktūroje naudojamos techninės ir programinės įrangos.
Siekiant aukštesnio tokio tipo sistemų efektyvumo lygio yra taikomi sudėtingas ryšio funkcijas apjungiantys algoritmai ir jų pagrindų sudaryti programiniai kodai, kuriuose akcentuojamos tik pačios
svarbiausios sistemos atliekamos operacijos. Tokiu
būdu suderinami sistemos valdymui taikomi techniniai ir programiniai sprendimai (Faudzi, Kuzman,
Azman, Ismail, 2012), leidžiantys pasiekti pakankamą atliekamų veiksmų spartą ir tikslumą.
Straipsnyje nagrinėjama robotizuotų sistemų
valdymo bevieliu ryšiu problematika, kurios pagrindą sudaro nepakankama duomenų perdavimo
sparta, įtakojama bevielio tinklo taikomos struktūros ir atitinkamai būtinos tokių sistemų funkcijų valdymui ryšio kokybės. Patikimam ir saugiam
robotizuotos sistemos valdymui (Han J., Chang R.,
2011; Mehdi H., Boubaker O., 2012) bevieliu ryšiu
būtina parengti informacines sistemas, leisiančias
įvertinti valdomos sistemos įrenginių būseną realiu
laiku, modelį. Taip pat, atlikti bevielio tinklo ryšio
tyrimus eksperimentinėje patalpoje valdymo galimybių nustatymui.
Tyrimo objektas – robotizuotos sistemos val-

dymo ir monitoringo procesų informacinė sistema.
Tyrimo tikslas – sukurti informacinės sistemos
modelį ir pirminį valdymo programos algoritmą,
leisiantį įvertinti valdomos sistemos įrenginių būseną realiu laiku.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti srities mokslinių-praktinių tyrimų nagrinėjama tematika, analizę.
2. Sudaryti nagrinėjamos informacinės (techninė ir programinė įranga) sistemos koncepcinį modelį, išskiriant esamų bevieliu būdu valdomų sistemų trūkumus.
3. Atlikti bevielio ryšio tinklo eksperimentinį
tyrimą ir įvertinti nuotolinio robotizuotos sistemos
valdymo galimybes eksperimentinėse patalpose.
4. Įvertinti kuriamos informacinės sistemos, leisiančios pasiekti robotizuotos sistemos valdymo
aukštesnį efektyvumą, modelio privalumus ir trūkumus.
Tyrimo metodai – srities mokslininkų naujausių tyrimų apžvalga; parametrų palyginimo, eksperimento, rezultatų apibendrinimo bei grafinio modeliavimo metodai.
Bevielės technologijos ir įtolinto valdymo prin
cipai
Kuriant informacines sistemas ir jų pagrindu diegiant įtolintą autonominių sistemų valdymą, dar bevielio tinklo projektavimo metu būtina iš anksto numatyti alternatyvaus ryšio galimybes. Šiam tikslui
gali būti pasitelkiama techninė įranga, palaikanti
skirtingas bevielio ryšio technologijas ir standartus,
kad pasiekti reikalingą duomenų perdavimo spartą
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bei užtikrinti patikimą ir saugų ryšį su atskirais valdomos sistemos moduliais (Yusoff, Ibrahim, Hamzah, Kadir, 2012; Yusoffa, Samin, Ibrahimc, 2012).
Bevielio ryšio tinklais valdant specialios paskirties autonomines sistemas ar objektus yra naudojama signalų stiprinimo aparatūra, taip išlaikant pakankama vykdomiems duomenų mainams reikalingą ryšio kokybę. Papildomai nepriekaištingam
sistemų valdymui kuriami algoritmai, leidžiantys
išgauti aukštesnį valdymo sistemų veikimo efektyvumą ir funkcionalumą.
Bevielio ryšio (angl. Wi-Fi) technologija leidžia realizuoti duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais naudojantis plačiajuosčiu radijo ryšiu.
Ji paremta DSSS (angl. Direct Sequence Spread
Spectrum) ir OFDM (angl. Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) signalų moduliacijų technologijomis. Taip valdomi įrenginiai gali būti apjungiami į vietinį tinklą, o per prieigos taškus siųsti/
gauti konkrečiai sistemai ar jos moduliui reikalingus duomenis.
Nežiūrint to, aprėpiama patikimo bevielio ryšio zona tarp atskirų tinklo įrenginių labai priklauso nuo naudojamos įrangos techninių parametrų
ir aplinkos sąlygų. Šiuo metu plačiai naudojami
802.11 bevielio ryšio standartai, kurių kiekvienas
apibrėžia veikimo nuotolį ir perduodamų duomenų
spartą.
Tarkime, 802.11b standartu apibrėžtas įrenginys
teoriškai gali palaikyti iki 11 Mbps, o 802.11n standartu suderinamas įrenginys net iki 300 Mbps duomenų srautus. Tačiau, maksimali vartotojo duomenų perdavimo sparta praktikoje paprastai neviršija
50% teorinės spartos vertės, dėl perteklinės ryšio ir
duomenų perdavimo protokolų informacijos bei bevielį ryšį slopinančios išorinės aplinkos poveikio.

du užtikrinant nepertraukiamą valdymą realiu laiku. Siekiant visiškai užtikrinti sukurto roboto judėjimo saugumą, priimamos informacijos talpinimui
bei šios sistemos valdymui priskirtas atskiras serveris. Jame sukurtoje duomenų bazėje patalpinti roboto sistemos valdymo algoritmai, instrukcijos, taisyklės, ant roboto įrengtos bevielės vaizdo kameros
filmuota medžiaga ir interneto svetainė su integruotu virtualiu valdymo pultu, kurio pagalba galima
valdyti šią sistemą realiu laiku (Nudurupati D. P.,
Singh R. K., 2013; Miklušis R., Rupeika D., Aikas
M., Ribakovas V., Šliaužys E., 2013).
Nežiūrint teikiamų bevielio ryšio tinklo privalumų, susidurta su ryšio problemomis, kurios iš dalies
arba visiškai įtakojo sistemos valdymo galimybes.
Atlikus matavimus, susijusius su valdymo signalų perdavimu, dalies operacijų vykdymui pasitelktos alternatyvios komunikacijos. Ppavyzdžiui,
valdomo roboto avarinės situacijos arba smūginio
poveikio signalizavimo techninė sistema, veikianti
GSM ryšiu ir informuojanti apie įvykį roboto sistemos operatorių trumpuoju pranešimu.

Sukurto bevielio tinklo struktūra
Projekto vykdymo metu buvo įrengtas specialiai
sukurtos roboto sistemos įtolintam valdymui skirtas bevielis kompiuterinis tinklas (1 pav.), išsidėstęs Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos
fakulteto antrame ir trečiame aukštuose. Šiam tikslui panaudoti 3 maršrutizatoriai TEW-639GR, kuriais valdomas robotas per jame integruotą W20511
WI-FI modulį.
Bevielio ryšio sistema nustatyta taip, kad susilpnėjus ryšio signalui nuo naudojamo maršrutizatoriaus iki roboto, valdymas būtų automatiškai
perjungiamas per kitą maršrutizatorių, tokiu bū24

1 pav. Bevielio tinklo struktūra su valdoma
robotizuota sistema.

Tokiu būdu atskiras bevielis tinklas šio roboto
valdymui leidžia užtikrinti sistemos valdymo patikimumą ir perduodamos valdymo informacijos
saugumą. Taip pat atsižvelgta į vieną svarbiausių
faktorių, lemiančių tinklo spartą, t.y., perduodant
didesnius duomenų kiekius galimos įvairios informacijos perdavimo kolizijos. Jų skaičiaus sumaži-

nimui būtina tiksliai įvertinti ryšio stiprumą (Rashid M. M., Zain N. S. M., Zain F. M., 2012; Rupeika D., Ribakovas V., Šliaužys E., Miklušis R.,
Aikas M., 2013) atskirose paslaugų teikimo zonose,
bei padidinti pakankamam bevielio ryšio stiprumo
užtikrinimui reikalingą ryšio linijų ir galinių įrenginių skaičių.

klausantį duomenų perdavimo greitį. Taip pat, reikia įvertinti tai, kad ryšio kokybė ypatingai žema
pastatuose su storomis gelžbetoninėmis sienomis
bei priklauso nuo prisijungusių vartotojų kiekio ir
naudojamo duomenų srauto

Roboto įtolinto valdymo įrangos parinkimas

Šiame skyriuje pateikiamas roboto valdymo bevieliu ryšiu algoritmas. Kadangi sistemos valdymo
metu didelis dėmesys kreipiamas į bevielio ryšio
tinklo saugumą, prisijungimas prie sistemos valdymo buvo vykdomas keliais etapais: pirma - nustatomi slaptažodžiai atskiroms vartotojų grupėms, antra
- prisijungiant prie sistemos valdymo pulto, identifikuojamas konkretus vartotojas, ir trečia – identifikavus vartotoją, leidžiamos atitinkamos vykdyti roboto valdymo operacijos.
Paties roboto valdymo metu pradžioje aktyvuojami visi trys tinklo maršrutizatoriai TEW-639GR.
Arčiausiai esančio maršrutizatoriaus pagalba roboto sistema per tinklo serverį surišama su virtualiu
operatoriaus pultu, kurio pagalba robotas prisijungia prie bevielio ryšio stotelės. Tokiu būdu valdoma
sistema yra susiejama su bevielio ryšio išorine įranga, ir yra atliekamas atskirų vartotojų grupių slaptažodžių nustatymas. Vėliau pradedamas vykdyti
konkretaus vartotojo prisijungimas prie bevielio ryšio tinklo, bei atliekamas periodinis ryšio signalo
robotas-maršrutizatorius patikrinimas. Įjungus sistemą, pirmiausiai atliekamas roboto sistemos ratų
pozicionavimas, o į kompiuterį gaunamas pranešimas apie ratų pradinę poziciją.
Kai atitinkamai patikrinama ir kitų sistemos modulių pradinė būsena, išbandoma, kaip robotas gali
judėti įvairiomis kryptimis, o baigus galimų atlikti judesių manevrus, yra atsijungiama nuo bevielio
ryšio tinklo. Bendru atveju, robotui judant patalpoje, yra atliekami bevielio ryšio tinklo perjungimai
valdymo signalų perdavimui nuo vieno maršrutizatoriaus prie kito.

Informacinės sistemos kūrimo metu pagrindinis
prioritetas buvo teikiamas sistemos valdymo tikslumui ir jos atliekamų operacijų savalaikiam įvykdymui. Tuo tikslu atlikti eksperimentiniai matavimai, leidę nustatyti valdymo galimybes bevieliu ryšiu skirtingais nešiojamaisiais įtaisais.
Pirmuoju atveju, matavimams pasitelktas firmos
Samsung mobilusis telefonas „Galaxy - S7562“ (1
pav. pažymėtas – T), antruoju – kompiuteris Asus
„X54C“ (1 pav. pažymėtas - K), turintis vidinį bevielio ryšio adapterį „Ralink RT5390 802.11 b/g/n“.
Eksperimento metu pastebėta, kad matavimų rezultatus iš dalies įtakojo kiekvieno iš šių įrenginių
turimi energijos resursai (1 lentelė), reikalingi ryšio
modulių maitinimui ir tuo pačiu perdavimo signalo
stiprumui palaikyti.
1 lentelė. Eksperimentui atlikti naudotų nešiojamų
įrenginių akumuliatorių charakteristikos.
Kompiuteris – „Asus
X54C“
Li-ion akululiatorių blokas A41-K53
+14,4 V
2600 mAh, 37 Wh
Min talpa 14,4 V 2,5 Ah

Telefonas – „Samsung
Galaxy S7652“
Li-ion akumuliatorius
GB/T18287-2000
+3,8 V
1500 mAh, 5,70 Wh
Min talpa 4,35 V

Pagrindinis eksperimentinių matavimo metu pastebėtas tiriamo bevielio tinklo trūkumas tas, kad
ryšiui naudojama radijo bangų spektro juosta gali
būti užgožta pašalinių radijo triukšmų, kas stipriai
įtakoja ryšio kokybę ir nuo jos proporcingai pri-

Roboto valdymo bevieliu ryšiu algoritmas

2 pav. Bevielio ryšio stiprumo vertinimas vykdomo eksperimento patalpose.
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3 pav. Roboto pagrindinių funkcijų valdymo bevieliu ryšiu algoritmas

Roboto monitoringo sistemos funkcijos ir jų
valdymas
Valdymo tikslumui aplinkoje (Serrão M.,. Rodrigues J. M. F, du Bufa J. M. H., 2013) nustatyti naudojama vaizdo kamera, bevieliu ryšiu transliuojanti
informaciją apie esamą roboto vietą.
Nepaisant roboto korpuse integruotų atstumo ir
smūgio jutiklių, roboto vieta valdymo operatoriui
patikslinama vaizdo kamera CAMIP5N. Jos pagalba vaizdas gali būti pasiekiamas iš bet kurios pasaulio vietos, interneto naršyklės ir specializuotos programinės įrangos pagalba (Chandavarkar R., Ram
Mohan Reddy G., 2011). Vaizdo kameros valdymui (3 pav.) galima sukurti iki 9 vartotojų, turinčių
skirtingas 3 lygių teises: administratoriaus – pilnai
galinčio keisti vaizdo stebėjimo parametrus, registruoto vartotojo – galinčio atlikti dalinius keitimus,
svečio – tik transliuojamo vaizdo stebėjimui. Vienu metu prie šio įrenginio gali jungtis keli vartotojai, o vaizdo transliavimui pakanka 128 kbps tinklo
pralaidumo spartos (Johansson K., 2007; Belghith
A., Aissa M., Mnaouer A. B., 2012; Wang J., Fu X.,
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2012). Joje taip pat įdiegtos tokios funkcijos, kaip
nuotolinis pakreipimo valdymas vertikalia ir horizontalia ašimi, infraraudonųjų spindulių apšvietimas, judesio aptikimo perspėjimas elektroniniu
paštu arba įkeliant nuotrauką į FTP serverį ir kt.
Interneto puslapyje taip pat integruotas virtualus monitoringo sistemos pultas (5 pav.), leidžiantis stebėti esamą atskirų modulių būseną pvz., kai
konkretus įrenginys „įjungtas/ išjungtas“, eigos/posūkio variklių ašis sukama „pirmyn/ atgal“, vaizdo kameros modulis „aktyvus/neaktyvus“ ir pan. Ši
virtualaus pulto dalis parodo realiu laiku veikiančių
arba neveikiančių įrenginių indikaciją, tačiau nesuteikia galimybės atitinkamam vartotojui valdyti priskirtų įrenginių.
Papildantis indikacijos pultą, virtualus sistemos
įrenginių valdymo pultas, integruotų mygtukų pagalba leidžia įjungti arba išjungti sistemoje esančios
techninės įrangos modulius, o vaizdo apdorojimo ir
jo įrašymo į serverį funkcijoms apjungti, sukurtas interneto tinklapis su integruotu virtualiu roboto platformos valdymo ir vietos nustatymo pultu.

4 pav. Roboto valdymo vaizdo transliacija internete.

5 pav. Virtualus monitoringo sistemos indikacijos pultas.

Išvados
1. Atlikus srities mokslinių-praktinių tyrimų analizę, paaiškėjo, kad dauguma nuotolinių valdymo
sistemų saugumo uždavinių paremti bevielio ryšio patikimumu.
2. Sudarytas informacinės sistemos koncepcinis
modelis, apibrėžiantis svarbiausias sukurtos robotizuotos sistemos valdymo funkcijas ir atskirų
jos modulių būsenas realiu laiku.
3. Atliktas bevielio ryšio tinklo eksperimentinis
tyrimas leido nustatyti patalpų zonas, kuriose
robotizuotos sistemos valdymas gali būti vyk-

domas nepertraukiamai, ir kitas vietas, kuriose
būtina įrengti papildomą įrangą, užtikrinančią
pakankamą valdymo operacijų vykdymui bevielio ryšio stiprumą.
4. Vertinus sukurtą informacinės sistemos modelį,
galima teigti, kad numatytos įdiegti svarbiausios, didesniam valdymo efektyvumui užtikrinti
reikalingos funkcijos. Jos padės optimaliai valdyti turimus energijos resursus, suderinti eigos
ir posūkio variklių veikimo tikslumą bei realiu
laiku stebėti svarbiausius sistemos veikimą įtakojančius parametrus.
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Tačiau, siekiant didesnio sistemos valdymo mobilumo, būtina atlikti išsamesnius eksperimentinius
tyrimus, leidžiančius įvertinti valdymo tikslumą bevieliu ryšiu, kuris šiuo metu dar nėra pakankamas
dėl ryšio kokybę įtakojančių faktorių.
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Summary
With the rapid expansion of areas usage of robotic systems, their performed function control is more increasingly using
wireless technology. The development of such systems evolved greater mobility. Despite the benefits of these technologies, more efficient management of wireless systems needs to perform a series of experimental tests for a set of remote
control capabilities, and at the same time to optimize the system performance of the functions of the individual accuracy.
This article provides a special-purpose system control consisting of wireless network structure, overview of applied technology, description of the experiment on the quality of communication and the results obtained during the experiment.
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MEDIENOS MASYVO IR KLIJUOTOS MEDIENOS
SKIRTINGO TŪRIO BANDINIŲ STIPRIS GNIUŽDANT
Vilma Šipailaitė-Ramoškienė, Giedrius Pilkis, Dainius Zienius
Kauno kolegija
Anotacija. Šiame straipsnyje išnagrinėta medienos masyvo ir klijuotos medienos bandinių stiprio gniuždant išilgai ir
skersai pluošto nustatymo metodika pagal LST EN 408 ir DIN 52185 standartus ir pateikti tyrimo rezultatai. Pagal standartą LST EN 408 bandymams naudojami didelių matmenų bandiniai iš medienos masyvo ir klijuotos medienos. Tokių
matmenų medienos bandinių gniuždymui reikia specialios įrangos,be to, bandymams atlikti reikalinga didelė bandinių
imtis (nuo 10 iki 100 bandinių kiekvienai eksperimento grupei), todėl reikalingos didelės medienos sąnaudos bandiniams
paruošti. Pagal standartą DIN 52185 bandinių matmenys yra tik 20×20×30 mm. Tokie bandinių matmenys idealiai tiktų studentų laboratoriniams darbams bei studentų baigiamųjų darbų tiriamajai daliai atlikti ir Kauno kolegijoje esamai
įrangai. Aktualu buvo išsiaiškinti, ar bandinių tūrio pokyčiai turi įtakos medienos gniuždymo išilgai ir skersai pluošto
tyrimų rezultatams.Tyrimai atlikti Latvijoje, „MeKa“ instituto akredituotoje laboratorijoje. Remiantis gautais tyrimo rezultatais buvo nustatyta, kad pušies medienos stiprio gniuždant nustatymui bandinių tūris lemiamos įtakos neturėjo. Todėl mokymo tikslams medienos gniuždymo bandymams pagal LST EN 408 standartą galima naudoti bandinius, kurių
matmenys yra pagal DIN 52185 standartą. Tuo pačiu buvo atlikti tyrimai langus gaminančios įmonės užsakymu. Įmonė
norėjo įsitikinti, ar perkama medienos produkcija atitinka LST EN 338 standarte pateiktas stiprumo klases, kurios yra
nurodytos tiekėjo sertifikate. Atlikti tyrimai patvirtino, kad įmonėje naudojama mediena atitinka tiekėjo sertifikate nurodytas stiprumų klases.
Raktiniai žodžiai: pušies medienos masyvas, klijuota mediena, stipris gniuždant išilgai ir skersai medienos pluošto,
LST EN 408, DIN 52185

Įvadas
Aukštosios mokyklos uždavinys – suformuoti ne
tik įvairių žinių, bet ir įvairių praktinių gebėjimų
sistemą, kad žmogus, baigęs studijas, turėtų pakankamą dalykinę kompetenciją ir galėtų efektyviai dalyvauti visose veiklose (Kasteckaitė, D. ir kt.
2010). Todėl būtina studentus įtraukti į Kauno kolegijoje vykdomą mokslo taikomąją veiklą. Technologijos mokslų srities veikla glaudžiai susijusi su
tyrimams taikomais standartais. Atlikdami tyrimus
studentai dažniausiai vadovaujasi tik metodinėmis
priemonėmis, kurios neretai būna pasenusios. Todėl labai svarbu į studijų procesą įtraukti standartų
analizę, nes šių žinių studentams reikės ne tik profesinėje veikloje, bet ir tęsiant studijas universitete.
Šiame straipsnyje aptartus tyrimus užsakė langus gaminanti įmonė, kuri norėjo įsitikinti, ar jų
perkama medienos produkcija atitinka LST EN
338 standarte pateiktas stiprumo klases, kurios nurodytos tiekėjo sertifikate. Pušies medienos masyvo ir klijuotos medienos stipris gniuždant nustatytas pagal LST EN 408 standartą. Šio standarto bandymams naudojami pakankamai dideli bandiniai
iš medienos masyvo ir klijuotos medienos. Iškilo
problema tokius bandymus atlikti Kauno kolegijoje, nes tokių matmenų bandinių gniuždymui reikia
specialios įrangos. Todėl tyrimai buvo atlikti Latvijos „MeKa“ instituto akredituotoje laboratorijoje.
Be to, bandymams reikalinga didelė bandinių imtis

(nuo 10 iki 100 bandinių kiekvienai eksperimento
grupei), todėl reikalingos didelės medienos sąnaudos bandiniams paruošti.
Pagal standartą DIN 52185 bandinių matmenys
yra tik 20×20×30 mm. Tokie bandinių matmenys
idealiai tiktų laboratoriniams darbams bei studentų baigiamųjų darbų tiriamajai daliai atlikti ir kolegijoje esamiems gniuždymo presams. Aktualu buvo išsiaiškinti, ar bandinių tūrio pokyčiai turi įtakos
gautiems tyrimo rezultatams.
Weibull (1939) teigimu, didėjant medienos bandinių tūriui, stipris mažėja. Praėjus 25 metams
Schneeweiβ (1964) atliko detalius tyrimus šiuo
klausimu ir priėjo išvadą, kad Weibull teorija galioja, kai bandinių tūris yra mažiau kaip 10 cm3 ir daugiau kaip 1000 cm3.
Schlotzhauer ir kt. (2014) tyrimo duomenimis,
klevo, beržo ir uosio bandinių stipris gniuždant,
didėjant bandinių tūriui, beveik nesikeitė. Buko,
ąžuolo ir liepos bandinių stipris gniuždant nežymiai
didėjo, didėjant bandinių tūriui.
Saladžio (2004) teigimu, medienos tankis yra viena iš svarbiausių medienos kokybės charakteristikų.
Tai yra universalus kokybės rodiklis, rodantis, kad
kuo medienos tankis didesnis, tuo ir medienos mechaninės savybės geresnės. Visgi ši priklausomybė
yra sudėtingesnė, nes medienos stipris priklauso ne
tik nuo jos tankio, bet ir nuo medienos sandaros ypatybių (rūšies, atskirų anatominių elementų dydžio,
defektų ir pan.). Daugeliu atvejų šią priklausomybę
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galima pakeisti tiesinėmis regresijos lygtimis, kurias
gniuždant išilgai pluošto 15 % drėgnumo pušies medienai pateikė Perelyginas (1957):

čia

f15 – stiprumo riba,N/ mm ;
ρ15 – tankis, kg/ m3.
2

Strekalovskis (1946) taip pat mano, kad medienos tankis yra geriausias stiprumo rodiklis, išskyrus
atvejus, kai nustatomas atsparumas smūginiam tąsumui ir atsparumas kirpimui. Iš tankio galima spręsti
tik apie ydų neturinčios medienos stiprumą. Plyšiai,
šakos ir kitos ydos labai sumažina medienos stiprumą, o įtakos tankiui beveik neturi. Kai kurios ydos
medienos tankį net padidina.
LST EN 338 standarte stipris gniuždant skersai
pluošto spygliuočių medienai apskaičiuojamas pagal
formulę:

čia

fc,90,k – stiprumo riba,N/ mm2;
ρk – tankis, kg/ m3.

Tyrimo tikslas – nustatyti medienos masyvo ir
klijuotos medienos bandinių išilgai ir skersai pluošto stiprį gniuždant pagal LST EN 408 ir DIN 52185
standartus ir įvertinti bandinių tūrio įtaką medienos
bandinių stipriui gniuždant.
Tyrimo objektas – pušies medienos mechaninės
savybės.
Tyrimo uždaviniai:
1. Eksperimentiniu būdu nustatyti bandinių tūrio
įtaką pušies medienos masyvo ir klijuotos medienos stipriui gniuždant.
2. Įvertinti galimybę mokymo tikslams medienos
gniuždymo bandymams pagal LST EN 408
standartą naudoti bandinius, kurių matmenys
parinkti pagal DIN 52185 standartą.
3. Eksperimentiniu būdu nustatyti pušies medienos masyvo ir klijuotos medienos bandinių išilgai ir skersai pluošto stiprį gniuždant.
4. Palyginti pušies medienos masyvo ir klijuotos
medienos bandinių išilgai pluošto stiprį gniuždant su bandinių skersai pluošto stipriu gniuždant.
5. Patikrinti galimybę pušies medienos masyvo ir
klijuotos medienos bandinių išilgai ir skersai
pluošto stiprį gniuždant apskaičiuoti teoriškai.
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6. Tyrimo rezultatus palyginti su LST EN 308
standarte esančiomis stiprumo klasėmis ir pateikti išvadas tyrimus užsakiusiai įmonei.
Tyrimo metodika
Medienos masyvo ir klijuotos medienos bandinių stiprio gniuždant bandymai atlikti pagal LST
EN 408 standartą Latvijoje „MeKa“ instituto akredituotoje laboratorijoje.
Mediena yra anizotropinė medžiaga, todėl medienos masyvo ir klijuotos medienos bandiniai išpjauti atsižvelgiant į medienos pluošto išsidėstymą
– vieni skersai, o kiti išilgai pluošto. Bandinių matmenys parinkti pagal LST EN 408 ir DIN 52185
standartus. Gniuždymui skersai pluošto skirtų klijuotos medienos bandinių matmenys negalėjo atitikti LST EN 408 standarto reikalavimų dėl klijuoto
tašo skerspjūvio matmenų, todėl bandiniams pritaikyti įmonėje langų gamybai naudojamo tašo matmenys. Visų bandinių matmenys pateikti 1 lentelėje.
Visi bandiniai kondicionuoti, pasverti, išmatuoti
tikslūs jų matmenys, drėgnis bei apskaičiuotas tankis.
Bandiniai kondicionuoti standartinėmis aplinkos sąlygomis 20 ± 2 °C temperatūroje, esant 60 ±
5 % santykiniam oro drėgniui. Bandiniai kondicionuojami iki pastovios jų masės. Masė laikoma pastovi, kai dviejų vienas po kito atliktų svėrimų per
6 h rezultatai nesiskiria daugiau kaip 0,1 % bandinio masės.
Maži bandiniai negali būti išnešti iš kondicionavimo aplinkos anksčiau nei 1 h iki gniuždymo bandymo. Jeigu nėra galimybės bandymą atlikti per 1
valandą, bandiniai laikomi bandymo aplinkoje iki
24 valandų glaustai sukrauti ir suvynioti į garams
nepralaidžią plėvelę.
Bandinių matmenys išmatuoti 1 % tikslumu.
Matavimai atlikti po bandinių kondicionavimo.
Matmenys užrašomi kaip trijų atskirų matavimų,
atliktų įvairiose kiekvieno bandinio vietose, vidurkis.
Pagal EN 13183-1 standartą nustatytas bandinių
drėgnis, panaudojant iš bandinio išpjautą sekciją,
kuri buvo viso skerspjūvio, be šakų ir sakinių.
Bandomų išilgai pluošto bandinių tankis nustatytas po stiprio bandymo, panaudojant iš kiekvieno bandinio išpjautą kiek galima arčiau lūžio arba
suklupimo vietos viso skerspjūvio sekciją, kuri turi būti be šakų ir sakinių. Bandomų skersai pluošto
bandinių tankis nustatomas prieš bandant po kon-

dicionavimo, matuojant viso bandinio masę ir tūrį. Pastaruoju būdu nustatomas ir mažų bandinių,
kurie paruošti pagal DIN 52185 standartą, tankis.
Apskaičiuoti bandinių tankiai pateikti 3 lentelėje.
Tiriant medienos savybes, ypač svarbu paruošti tyrimui reikiamą bandinių kiekį. Tam buvo paruošta po 10 bandinių kiekvienai eksperimento grupei.
Apkraunami bandinių paviršiai paruošti taip, kad
jie būtų plokšti, lygiagretūs vienas su kitu ir statmeni bandinio ašiai.
Bandinys centriškai apkraunamas naudojant apkrovos įtaisus, kurie leidžia panaudoti gniuždymo
apkrovą, nesukeliant lenkimo. Kai pradinė apkrova
pridedama, tada apkrovos įtaisai užfiksuojami, kad
būtų išvengta kampinių poslinkių.
Gniuždymo bandymo metu išilginė bandinio
ašis turi būti centruojama su mašinos ašimi ir fiksuojama taip, kad bandinyje neatsirastų jokių pradinių įtempių, išskyrus esančius dėl bandinio ir įrangos svorio. Apkrova F pridedama taip, kad viršutinio griebto judesio greitis bandymo metu būtų
pastovus. Šis apkrovos greitis turi būti toks, kad didžiausia apkrova Fmaxir Fc,90,max būtų pasiekiama
per 300 ± 120 s.
Gniuždant medieną išilgai jos sluoksnių, bandinys suyra, nes išklumpa medienos plaušai, bandinio dalys sušliejamos viena kitos atžvilgiu. Skersai
sluoksnių gniuždomas bandinys tik susispaudžia,
bet nesuyra. Todėl abiem atvejais nustatoma tik sąlyginė stiprumo riba.
Gniuždymo stipris išilgai pluošto fc,0 apskaičiuojamas pagal formulę:

Stipris gniuždant apskaičiuojamas 1 % tikslumu.
Fc,90,max yra nustatomas pagal apkrovos ir deformacijos kreivę (1 pav.), remiantis šia metodika:
• Apytiksliai įvertinamas apkrovos Fc,90,max dydis;
• Apskaičiuojamos 0,1 Fc,90,max ir 0,4 Fc,90,max
reikšmės;
• Nustatoma kur šios dvi reikšmės kerta bandymo metu gautą apkrovos ir deformacijos
kreivę;
• Per šiuos du taškus nubrėžiama tiesi linija 1,
kaip parodyta 1 paveiksle;
• Lygiagrečiai su linija 1 nubrėžiama linija 2,
kuri prasideda ten, kur apkrova F=0, atstumu, atitinkančiu deformaciją 0,01h0 (h0 –
pradinis bandinio aukštis, kuriame matuojama deformacija (apytiksliai 0,6 h));
• Fc,90,max atitinka linijos 2 susikirtimo su bandymo rezultatų kreive tašką. Jeigu Fc,90,max nustatyta vertė skiriasi nuo įvertintos Fc,90,max ne
daugiau kaip 5 %, tuomet ši vertė naudojama
nustatant gniuždymo stiprį; priešingu atveju
reikia kartoti procedūrą, kol Fc,90,max vertė šiame intervale bus pasiekta.
Medienos masyvo stiprumo klasės pagal LST
EN 338 standartą pateiktos 2 lentelėje. Medienos
tašo gamintojo sertifikate nurodytos C24, C27 ir
C30 stiprumo klasės.

fc,0 – gniuždymo stipris išilgai pluošto, N/ mm2;

Fmax – didžiausia apkrovagniuždant išilgai pluošto, N;
A – skerspjūvio plotas, mm2

Stipris gniuždant skersai pluošto fc,90 apskaičiuojamas pagal formulę:

1 pav. Apkrovos ir deformacijos kreivė
fc,90 – stipris gniuždant skersai pluošto, N/ mm2;
Fc,90,max – didžiausia apkrova gniuždant skersai pluošto, N;
b – mažesnis skerspjūvio matmuo, mm;
l – didesnis skerspjūvio matmuo, mm.
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1 lentelė. Bandinių matmenys

2 lentelė. Medienos stiprumo klasės

3 lentelė. Bandinių tankis ir stipris gniuždant

* Bandinių stipris gniuždant išilgai pluošto apskaičiuotas pagal formulę: :
**Bandinių stipris gniuždant skersai pluošto apskaičiuotas pagal formulę: .

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Medienos masyvo ir klijuotos medienos bandinių
stiprio gniuždant eksperimentinės ir teorinės reikšmės priklausomai nuo pluošto orientacijos, pateiktos
3 lentelėje.
Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, pušies medienos
masyvo ir klijuotos medienos stiprio gniuždant nustatymui bandinių tūris lemiamos įtakos neturėjo.Kai
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medienos bandiniai gniuždomi išilgai pluošto, masyvo bandinių, kurių matmenys parinkti pagal LST EN
408 standartą,stipris gniuždant skiriasi tik 1 % nuo
bandinių, parinktų pagal DIN 52185 standartą. Klijuotos medienos bandinių – atitinkamai 4 %. Skersai pluošto gniuždomų bandinių stipris, priklausomai
nuo bandinio matmenų, skiriasi apie 10 %. Tam galėjo turėti įtakos bandinių, paruoštų pagal LST EN 408
ir DIN 52185 standartus, skirtingas tankis.

Tyrimo rezultatai parodė, kad klijuotos medienos bandinių stipris gniuždant yra didesnis negu
medienos masyvo bandinių. Lyginant su klijuotos medienos bandiniais, kurie paruošti pagal DIN
52185 standartą, masyvo bandinių stipris gniuždant
išilgai pluošto yra 13 %, o gniuždant skersai pluošto – 46 % mažesnis.
Medienos masyvo bandinių, paruoštų pagal LST
EN 408 standartą, stipris gniuždant išilgai pluošto
yra 17 %, o gniuždant skersai pluošto – apie 60 %
mažesnis nei klijuotų medienos bandinių.
Palyginus skirtingos pluošto orientacijos medienos masyvo bandinių stiprį gniuždant matyti, kad
bandiniai išilgai pluošto yra stipresni apie 10 kartų
nei bandiniai skersai pluošto.
Palyginus skirtingos pluošto orientacijos klijuotos medienos bandinių stiprį gniuždant matyti, kad
bandinių išilgai pluošto stipris yra apie 6 kartus didesnis už bandinių skersai pluošto stiprį.
Eksperimentinėms reikšmėms artimiausios teorinės stiprio gniuždant reikšmės gautos skaičiuojant pagal Perelygino siūlomą formulę. Išilgai pluošto gniuždomų klijuotos medienos bandinių eksperimentinės reikšmės beveik nesiskiria nuo teorinių
stiprio gniuždant reikšmių. Masyvo medienai teorinės stiprio gniuždant išilgai pluošto reikšmės yra nedaug didesnės nei eksperimentinės reikšmės.
Klijuotos medienos bandinių skersai pluošto stiprio gniuždant teorinės reikšmės gautos beveik dvigubai mažesnės nei eksperimentinės. Medienos masyvo teorinės stiprio gniuždant skersai pluošto reikšmės už eksperimentines reikšmes didesnės apie
10 %. Šie skaičiavimai atlikti pagal LST EN 338
standarto pateiktą formulę. Atsižvelgiant į tyrimo
rezultatus galima teigti, kad šią formulę galima taikyti tik medienos masyvo stiprio gniuždant skersai
pluošto teoriniam apskaičiavimui.
Tyrimo rezultatai parodė, kad langus gaminančioje įmonėje gaunama medienos produkcija atitinka sertifikate nurodytas stiprumo klases (žiūrėti 2
lentelę), jas netgi žymiai viršija.
Išvados
1. Pušies medienos masyvo ir klijuotos medienos
stiprio gniuždant nustatymui bandinių tūris lemiamos įtakos neturėjo.
2. Mokymo tikslams medienos gniuždymo bandymams pagal LST EN 408 standartą galima naudoti bandinius, kurių matmenys parinkti pagal
DIN 52185 standartą.

3. Klijuotos medienos bandinių stipris gniuždant
yra didesnis nei medienos masyvo bandinių.
4. Medienos masyvo bandinių stipris gniuždant išilgai pluošto yra apie 10 kartų didesnis nei bandinių skersai pluošto.
5. Klijuotos medienos bandinių stipris gniuždant
išilgai pluošto yra apie 6 kartus didesnis nei bandinių skersai pluošto.
6. Perelygino formulę, skirtą apskaičiuoti pušies
medienos stipriui gniuždant išilgai pluošto, galima taikyti tiek masyvo, tiek ir klijuotos medienos stiprio gniuždant išilgai pluošto teoriniam
apskaičiavimui.
7. LST EN 338 standarto pateikta formulė, skirta
spygliuočių medienos stipriui gniuždant skersai pluošto apskaičiavimui, gali būti taikoma
tik medienos masyvo stipriui gniuždant skersai
pluošto teoriniam apskaičiavimui. Klijuotos medienos bandiniams skersai pluošto šios formulės
negalima taikyti.
8. Langus gaminančioje įmonėje gaunama medienos produkcija atitinka sertifikate nurodytas
stiprumo klases. Jos stiprio gniuždant reikšmės
netgi viršijo LST EN 338 standarte nurodytų stiprumo klasių stiprio gniuždant reikšmes.
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COMPRESSIVE STRENGTH BY DIFFERENT SIZES OF SOLID TIMBER AND GLUED
LAMINATED TIMBER
Summary
Technical education is closely linked to the applicable standards. This article is the research analysis on the compressive
strength of solid timber and glued laminated timber samples, according to the LST EN 408 and DIN 52185 standards.
The article also contains the comparison of compressive strength of solid timber and glued laminated timber, when compressed along and perpendicular to the fiber. According to the results of the research the pine specimen’s dimensions did
not influence the compression strength. The results of the research showed that the timber used in the company is in accordance to the strength classification, which is stated in the supplier certificate.
Key words: pine, solid timber, glued laminated timber, compressive strength along and perpendicular to the fiber, LST
EN 408, DIN 52185
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CENTRALIZUOTAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
VALDYMAS
Tomas Zakarevičius1, Mantas Bartkevičius1, Dovilė Niauraitė2
Kauno Kolegija1, Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla2
Anotacija. Straipsnyje analizuojama programinės įrangos valdymo problema įmonėse, firmose ir mokymo institucijose,
pasižyminčiose didele stacionarių, nešiojamų ir planšetinių kompiuterių bei išmaniųjų telefonų gausa. Pateikiamos priežastys, lemiančios poreikį valdyti programinę įrangą centralizuotai, analizuojami rankinio ir centralizuoto programinės
įrangos diegimo bei operacinių sistemų ir programų atnaujinimų diegimo Kauno Kolegijoje atvejai. Straipsnyje pateikiamas programų paketą „System Center 2012“ sudarančių programų sąrašas, trumpai aprašomos kiekvienos programos
galimybės ir funkcionalumas. Įstaigoms naudojančioms domeno kontrolerius įrenginių apsaugojimui nuo tyčinių ir netyčinių programinio lygmens gedimų, siūlomas Microsoft „System Center Configuration Manager 2012“ įrankio panaudojimas programinės įrangos standartizavimui bei centralizuotam programinės įrangos valdymui. Taigi, kaip šis įrankis
gali palengvinti programinės įrangos valdymą?
Programinė įranga įrenginiuose įdiegiama iš tinklinio katalogo, nurodant specifinius parametrus ir jų atributus. Visa tai
galima atlikti prisijungiant prie kompiuterių nuotoliniu būdų, tad kyla klausimas – kam gi reikalingi papildomi įrankiai?
„Configuration Manager“ pagalba sukuriamos įrenginių kolekcijos, sukuriamas programos paketas, panaudojant programinės įrangos diegimo failą bei nurodant parametrus, paketas priskiriamas įrenginių kolekcijai. Administratoriaus nurodytu laiku programinės įrangos diegimas inicijuojamas automatiškai pagal nurodytus kriterijus, tad nebereikia jungtis
prie kiekvieno įrenginio individualiai. Taip pat įdiegiami operacinių sistemų ir programinės įrangos atnaujinimai.
Kauno Kolegijoje atlikus keturių skirtingų programinės įrangos valdymo atvejų analizę buvo nustatyta, jog naudojant
Microsoft „System Center Configuration Manager“ įrankį administravimo darbai atliekami greičiau, paprasčiau, kokybiškiau ir patogiau.
Raktiniai žodžiai: programinės įrangos valdymas, programinės įrangos atnaujinimas, System Center Configuration Manager, Windows Server Update Service, centralizuotas valdymas, pilnas kompiuterio valdymas.

Įvadas
Didelėse įmonėse ar firmose, kurios pasižymi didele kompiuterių gausa, problematiška fiziškai prižiūrėti jų operacinių sistemų saugumo ir kritinius
atnaujinimus, diegti bei atnaujinti programas. Kad
būtų galima kiek įmanoma paprasčiau ir lengviau
administruoti įrenginius, dažniausiai jie įtraukiami
į „Active Directory“. Dalis kompiuterių yra naudojami elektroninių laiškų skaitymui bei rašymui ir
informacijos paieškai internete, elektroninės bankininkystės paslaugoms, duomenų talpinimui debesyse. Tačiau neretai, tam tikruose įrenginiuose turi
būti specifinė programinė įranga (buhalterijos, apskaitos, programavimo ir kt.). Šiuos įrenginius administratorius prižiūri ir valdo centralizuotai, tačiau
nuotoliniu būdu atlikti galima deja ne viską. Dažnai
nutinka taip, kad administratorių prašoma atnaujinti esamą arba įdiegti naują programinę įrangą. Atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus, administratoriui tenka užtikrinti darbuotojų kokybišką darbą,
įdiegiant ar atnaujinant PĮ visuose naudojamuose
kompiuteriuose. Šioje situacijoje administratoriui
tenka rankiniu būdu atlikti reikiamus veiksmus prisijungus prie kiekvieno kompiuterio. Taip darbas
tampa monotoniškas, sudėtingas, sugaišinamas laikas bei yra galimybė įsivelti žmogiškojo faktoriaus
klaidoms.

Į „Active Directory“ neįtraukti kompiuteriai
prižiūrimi kitų „administratorių“. Šie žmonės puikiai išmano savo srities darbus, tačiau kompiuterių administravimui neturi reikiamų žinių, todėl
kompiuterių administratoriais dažnai tampa eiliniai vartotojai. Taip vartotojai gali greitai įdiegti
reikiamą programinę įrangą, tačiau taip pat greitai
gali sugadinti kompiuterius. Siekiant juos apsaugoti – kompiuteriai „užšaldomi“, deja, tai vėl sukelia problemą: norint įdiegti atnaujinimus ar naujas
programinės įrangos versijas, kompiuteriai turi būti
„atšildomi“, atliekami darbai, o vėliau jie turi būti vėl „užšaldomi“ Tokie darbai reikalauja papildomo darbo, sukelia nepatogumų ir eikvoją laiką, kuris galėtų būti skiriamas saugumo ar kitoms problemoms spęsti.
Norint palengvinti administratorių darbą, dažniausiai siekiama panaudoti kaip galima daugiau
Windows Server tarnybų, kurios palengvintų administravimo užduotis. Šiai problemai spręsti siūloma
naudoti naujausią – Microsoft „System Center Configuration Manager“ tarnybą. Ši programinė įranga
suteikia administratoriams galimybę nuotolinių būdu lengviau spręsti šias darbe kylančias problemas:
1. Visų įrenginių administravimo darbai būtų kiek
įmanoma daugiau centralizuoti. 2. Vienu metu būtų
galima administruoti kelis kompiuterius. 3. Galima
įdiegti PĮ į visus pasirinktus kompiuterius tuo pat
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metu. 4. Programinės įrangos ir operacinės sistemos atnaujinimus galėtų atlikti vartotojai. 5. Operacinių sistemų perdiegimas būtų atliktas nuotoliniu
būdu. 6. Lengvai ir greitai stebėti bei atlikti kompiuterinių virusų skanavimą. 7. Peržiūrėti, vertinti
ir veikti naudojant SCCM ataskaitų apie kompiuterius duomenis. 8. Standartizuoti ne Microsoft korporacijos sukurtą programinę įrangą ir ją atnaujinti.
Tikslas – apžvelgti „System Center Configuration Manager 2012“ pritaikymo galimybes, kurių
pagalba galima sutrumpinti programinės įrangos ir
operacinių sistemų atnaujinimo procesą, pagreitinti
programų diegimo procesą bei standartizuoti kompiuterių programinę įrangą.
Uždaviniai:
1. Apžvelgti „System Center 2012“ programų
paketą.
2. Palyginti rankinį ir centralizuotą programinės
įrangos bei operacinės sistemos atnaujinimų diegimą.
3. Palyginti rankinį ir centralizuotą programinės
įrangos diegimą.
4. Apibendrinti „System Center Configuration
Manager“ įrankio galimybes ir naudą.
Microsoft System Center 2012
„System Center“ – Microsoft programų paketas,
sudarytas iš 6 komponentų (įrankių), padedančių
administratoriams valdyti jų serverius, klientus,
programas (nepriklausomai, ar jos yra debesyje) bei
aktyviau reaguoti į organizacijos IT operacijų poreikius. Anksčiau „System Center“ produktai neturėjo nieko bendro, tai buvo krūva skirtingų programų turinčių vieną bendrą produktų linijos prekinį
ženklą, o šie produktai buvo pardavinėjami atskirai.
Tačiau šiandien, praėjus keleriems metams, po trijų ar keturių „System Center“ versijų, šis produktas
yra daugiau nei vien tik bendras prekinis ženklas.
Visi programų linijos produktai kartu dirba glaudžiai ir stabiliai, turi tarpusavio integraciją ir taip
suteikia plačias ir patogias sistemų administravimo
galimybes. (TechNet Blogs 2012)
Microsoft išleidus naujausią „System Center
2012“, vartotojams nebereikia pirkti individualių
šio produkto komponentų atskirai. Tačiau turint
paketo licenciją, į sistemą galima diegti pavienius
komponentus, tarkime „System Center 2012 Configuration Manager“, nuotoliniam programinės įrangos diegimui ir operacinių sistemų atnaujinimui
arba „System Center Operations Manager“ 2012
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stebėjimui. Tačiau organizacijai priklauso visi komponentai, todėl bet kuriuo metu, galima įdiegti kitus komponentus be papildomų licencijų įsigijimo.
Vietoje to, jog teigti kad „System Center“ komponentai kartu veikia geriau, organizacijos pradėjusios asmeninį produkto įvertinimą, pateikia išvadas, jog šių priemonių integracija suteikia didelę naudą. Organizacijos naudodamos monitoringo
sprendimus, sistemų valdymą, nuotolinę pagalbą,
duomenų atsarginių kopijų darymą bei prižiūrėdamos atnaujinimus, ir diegdamos programinę įrangą
iš tikrųjų centralizavo ir palengvino administravimo darbus.
Microsoft „System Center 2012“ produktų paketą sudaro: 1. Orchestrator. 2. Service Manager. 3.
Virtual Machine Manager. 4. Configuration Manager. 5. Operations Manager. 6. Data Protection Manager. (Admin troubles by Romeo Mlinar 2012)
System Center Configuration Manager
programa
System Center Configuration Manager, anksčiau
buvo vadinamas „System Management Server“,
Microsoft sukurtas „Windows“ sistemų valdymo
programinės įrangos produktas naudojamas didelių kompiuterinių sistemų grupių valdymui. „Configuration Manager“ – nuotolinio valdymo pultas,
diegiamas serveriuose, naudojančiuose „Windows
Server“ operacines sistemas.
Šio įrankio pagalba galima platinti programinę
įrangą (nuotoliniu būdų ją įdiegti į keletą kompiuterių vienu metu), įdiegti operacines sistemas, padidinti kompiuterinio tinklo prieigos apsaugą, palengvinti operacinės sistemos ir programinės įrangos
atnaujinimų priežiūrą bei diegimą kompiuteriuose.
Taip pat šis įrankis suteikia galimybę stebėti kompiuterių aparatinę bei programinę įrangą, „mirtinas“ kompiuterių komponentų klaidas, matyti visus
klientus (stacionarius bei nešiojamuosius kompiuterius, planšetes, mobiliuosius ir išmaniuosius telefonus, Windows Phone, iOS bei Android operacines sistemas turinčius įrenginius), kurie priėmė
ir atmetė specifinės programinės įrangos diegimą.
Užklausų pagalba galima greitai ir lengvai peržiūrėti koks vartotojas paskutinis naudojosi kompiuteriu, o nurodant vartotojo vardą – patikrinti kuriais
kompiuteriais jis naudojosi paskutinis, peržiūrėti
visus mobiliuosius įrenginius. Naudoti esamus, bei
sukurti naujus įspėjimus, kurie praneša apie šablonuose nurodytas iškilusias problemas. „Assets and

Compliance“ galima peržiūrėti visus vartotojus bei
jiems tiekiamą programinę įrangą, peržiūrėti visus
į „Active Directory“ įtrauktus kompiuterius, prie jų
prisijungti vartotojų pagalbai nuotoliniu būdu. Peržiūrėti kompiuterių aparatinės įrangos resursus padeda „Resource Explorer“ funkcija, tad visada galima žinoti kiekvieno kompiuterio aparatinės įrangos
komplektaciją.
Programinės įrangos diegimui palengvinti galima sukurti vartotojų kolekcijas – taip tam tikrą
programinę įrangą galės įdiegti tiktai vartotojai kuriems suteiktos tokios teisės, o jų į sąrašą nereikės
įtraukinėti po viena. Standartinės ir administratorių sukurtos „System Center Configuration Manager“ kompiuterių kolekcijos padeda įdiegti specifines programas skirtinguose įrenginiuose, taip pat
pateikti kompiuteriams operacinių sistemų atnaujinimus. (InfoWorld 2013)
System Center Orchestrator programa
„System Center Orchestrator 2012“ yra vienas iš
naujausių produktų įterptų į „System Center“ produktų liniją. „Orchestrator“ anksčiau buvo vadinamas „Opalis“ – šį produktą Microsoft įtraukė į
„System Center“ paketą 2010. „Orchestrator 2012“
yra scenarijų įrankis padedantis organizacijoms
kurti bendrinius procesus, juos praktikuoti ir juos
vykdyti kartotiniai ir nuosekliai. (Amaris C., Morimoto R., Handley P., Ross E. D. 2012)
Nors scenarijai buvo naudojami paslaugų valdymo sistemose jau ne pirmus metus, daugelis jų buvo
kuriami naudojant skirtingas programavimo kalbas
(Visual Basic, Visual, C, Java) – tačiau be auditavimo, stebėjimo ir centralizuoto jų valdymo.
Aplinkose reikalaujančiose rodyti ir patvirtinti reguliuojamus ir valdomus procesus, šis įrankis padeda
organizacijoms aiškiai stebėti ir valdyti kasdienybėje atliekamas pagrindines veiklos užduotis. Kadangi „System Center 2012 Orchestrator“ nėra įprastinė Microsoft operacinė sistema ar programinė įranga, todėl jo diegimas yra šiek tiek unikalus. Senasis
„Opalis“ buvo sukurtas naudojant java virtualią mašiną (angl. Java Virtual Machine), tačiau net ir naujajame „Orchestrator 2012“ Microsoft java virtualią
mašiną naudojo kaip produkto operatyvinės aplinkos
branduolį. Diegiant „Opalis“ buvo reikalaujama susirasti ir parsisiųsti įvairius java virtualios mašinos
komponentus, bet šio produkto kūrėjai diegimą palengvino – viską kas reikalingą supakuodami į „Orchestrator 2012“ instaliaciją. (Orin Thomas 2012).

Pagrindinės šio produkto funkcijos – „runbook“
kūrimas, testavimas, proceso patvirtinimas, ataskaitų pateikimas ir dokumentavimas, audito apžvalga. Atsižvelgiant į žinomus procesus (užfiksuotus atliekant stebėjimą ir eksploatacines užduotis)
sukuriamas „runbook“. Turint sukurtą „runbook“,
prieš jį naudojant būtiną atlikti testavimą, jog įsitikintume, kad scenarijus veikia taip kaip planuota.
Vėliau būtina peržvelgti rezultatus ir patvirtinti jog
jie yra gauti tokie, kokių ir buvo tikėtasi.
System Center Service Manager programa
„System Center Service Manager 2012“ įtvirtina
ataskaitas gaunamas iš klientų, serverių, fizinių ir
virtualių aplinkų, į vieną ataskaitų saugyklą. Būtinybė turėti formalizuotą pokyčių valdymo, incidentų valdymo ir ataskaitų struktūrą, „System
Center Service Manager“ organizacijoms taiko
ITIL praktikas ir procedūras. Netgi įmonės neturinčios formalaus valdymo praktikos, naudojant
ITIL pagrindą, gali pradėti jį kurti, naudodami į
„System Center Service Manager 2012“ įdiegtus
procesus. (Amaris C., Morimoto R., Handley P.,
Ross E. D. 2012)
Taip pat įmonėms svarbi procesų kaitos kontrolė, valdymas ir priežiūra, tam kad tinklo administratoriai nepradėtų taisyti ar atnaujinti sistemų viduryje dienos ir nesumažintų procesų serverių (administratorius nuotoliniu būdu diegia atnaujinimus į
„Active Directory“ serverį, taip sulėtėja vartotojų darbas). Prireikus įdiegti serverių atnaujinimus,
vietoje to, kad jie būtų diegiami į visus serverius
iš karto, priežiūros lange galima nurodyti kokioms
sistemoms diegti atnaujinimus tuo pat metu. Šiuos
procesus prižiūrėti ir valdyti padeda „System Center Service Manager 2012“.
Incidentų valdymas – geriau žinomas kaip
„help desk“, tačiau ne vien tik dėl problemų ir vartotojų problemų ataskaitų apdorojimo, bet ir dėl
to, jog incidentų valdymas turi glaudžiai susietus
ryšius su „System Center Operations Manager“
produktu. Iš darbo stočių ar serverių į „System
Center Service Manager“ užregistruojami įvykiai
ir klaidos, tačiau vartotojai įvairiais būdais (elektroniniu paštu, žinute ir t.t.) gali pranešti apie šias
problemas, kad IT specialistai padėtų susitvarkyti.
„Software Center Service Manager“ suteikia galimybę šias problemas ir incidentus pateikti IT pagalbiniam personalui greičiau, lengviau, lanksčiau
ir primityviau.
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Į „System Center Service Manager“ įtrauktas
„change control“ yra stebėjimo ir valdymo sistema. Keitimo kontrolė naudojama darbo eigoje – atliktas pakeitimas patiekiamas ir išsaugomas, vėliau
pakeitimus šios sistemos administratoriai gali peržiūrėti bei taikyti būsimoms identiškoms problemoms bei gedimams spręsti. Taip lengvai ir greitai
išsprendžiami gedimai su kuriais jau buvo susidurta
praeityje, o informacijos apie sprendimo būdus nereikia žinoti mintinai.
„System Center Service Manager 2012“ suvestinėms ataskaitos renka informaciją iš kitų Microsoft „System Center“ produktų, taip pat sukuriamos
jungtys ir nuorodos į kitų „System Center“ produktų suvestines ataskaitas esančias duomenų bazėse.
Užuot turėjus atskiras individualias duomenų bazes,
iš kelių šaltinių duomenys saugomi centralizuotai.
Siekiant priimti sprendimus dėl darbo aplinkos palaikymo, veiksmų ir priežiūros, suvestinių ataskaitų
peržiūra ir analizė tampa žymiai lengvesnė.
Savitarnos prieiga suteikia vartotojams galimybę patiems spręsti iškilusias problemas. Užuot kreipęsi į IT specialistus, vartotojai gali ieškoti sprendimų duomenų bazėje, jei kas nors kitas organizacijoje turėjo tokią pačią problemą, ji bus aprašyta ir
vartotojas galės pats ištaisyti šią problemą. Vartotojai mieliau problemą išspręs patys, jei sprendimas
yra žinomas ir veiksmingas. Tokią informaciją gali
pateikti tiek IT specialistai, tiek organizacijoje dirbantys vartotojai.
„System Center 2012 Service Manager“ naujovės: 1. Pagerintas portalo palaikymas. 2. Patobulintas paslaugų katalogas ir tarnybos prašymų funkcionalumas. 3. Galimybė atlikti paslaugų lygio valdymą. 4. Glaudi integracija su „System Center
Operations Manager 2012“ ir „System Center Virtual Machine Manager 2012“. 5. Pritaikymui skirtas
kūrimo įrankis. 6. Griežtesnis ataskaitų ir duomenų
saugyklos palaikymas.
System Center Virtual Machine Manager
programa
Per pastaruosius kelerius metus, serverių virtualizacija stipriai išpopuliarėjo. Anksčiau įmonės bei
organizacijos išnaudodavo didžiulius kaštus sukurtos programinės įrangos tikrinimui, aparatinės
įrangos pirkimui. Tačiau dabar virtualizacija tampa vis populiaresnė ir populiaresnė. Šiuo metu virtualizaciją naudoja daugelis organizacijų bei įmonių – taip sumažina kaštų išlaidas įsigyjant apara38

tinę įrangą (arba įsigyja vieną, didesniais resursais
pasižymintį įrenginį už tokia pat kainą). „Microsoft System Center Virtual Machine Manager“ suteikia labai vertingų priemonių, susijusių su abiem
virtualizacijomis – tiek Microsoft Hyper-V serverių, tiek VMware virtualizavimu. Šias virtualizacijas galima naudoti tiek 32, tiek 64 bitų operacinėse
sistemose, tačiau atsižvelgiant į 32-bitų oepracinių
sistemų operatyviosios atminties ribojimus (4 GB),
labiau rekomenduotina naudoti 64-bitų operacines
sistemas. Kai viename serveryje veikia daug virtualizuotų serverių, tampa sudėtinga juos prižiūrėti,
valdyti ir administruoti. Microsoft „System Center
Virtual Machine Manager“ suteikia puikiausia galimybę atlikti šiuos veiksmus. (Microsoft 2014).
System Center Operations Manager programa
„System Center Operations Manager“ naudojamas stebėjimui ir kompiuterinio tinklo administratorių įspėjimui, kai tam tikri daiktai ar įrenginiai (serveriai, kompiuteriai, tinklo įrenginiai, programinė
įranga ir t.t.), veikia ne taip kaip tikėtasi (Amaris C.,
Morimoto R., Handley P., Ross E. D. 2012). Įspėjimai generuojami tuomet, kai įrenginys yra neprisijungęs, jis nebeveikia ir netgi jei jis veikia ne taip
greitai kaip įprasta. Praeityje monitoringo sistemos
paskirtis buvo tiesiog stebėti sistemas, o kažkam išsijungus – pranešti apie tai, tačiau naudojant „System
Center Operations Manager“ stebėjimas yra aktyvus
ir perspėjimas generuojamas prieš problemai sugadinant įrenginį ar programinę įrangą.
Produkto pagalba taip pat galima stebėti programas – jei vartotojas bando pasiekti programą nepriklausomai nuo to ar sistema veikia ar ne. Sistema
gali būti veikianti, tačiau kai vartotojas bando prisijungti, jie gali gauti daugybę prisijungimo klaidų,
ar stipriai padidinti prisijungimo išteklius.
System Center Operations Manager gali padėti rasti našumo problemas esančias tarp serverio ir
vartotojo (rasti kurioje tinklo vietoje yra problemos
priežastis – kompiuteriniame tinkle, serveryje ar
vartotojo kompiuteryje) – taip šios bėdos išsprendžiamos greičiau ir paprasčiau. (Microsoft 2013)
Microsoft System Center Data Protection
Manager programa
„Microsoft System Center Data Protection Manager“ – ne vienerius metus naudojamas produktas. Jis palaiko visas Microsoft Windows aplinkas,

įskaitant ir domeno kontrolerius, Exchange, SharePoint, Hyper-V, failų ir SQL serverius, kompiuterių operacines sistemas (Windows 8, Windows 7 ir
t.t.) (Amaris C., Morimoto R., Handley P., Ross E.
D. 2012). Skirtingai nei tradicinės atsarginių kopijų sistemos, darančios atsargines kopijas nurodytu
laiku, šis produktas kuria atsargines kopijas nuolatos, o tokių kritinių serverių kaip Exchange ar SharePoint kopijas sukuria kas 15 minučių. Kadangi
įprastinių stočių atsarginių kopijų kūrimas vykstą
visą dieną, kompiuterinis tinklas bei atsargines kopijas kuriantys serveriai nėra perkraunami, o jų resursų naudojimas minimalus. Administratorius tokius duomenis gali lengvai pasiekti ir per kelias minutes inicijuoti duomenų atstatymą. Be to, „System
Center Data Protection Manager“ komponentai suteikia vartotojams galimybę atkurti informaciją patiems, tai vadinama savitarnos atkūrimu (angl. Selfservice recovery). Tarkime, kad vartotojas naudojantis Microsoft Windows 7 operacinę sistemą,
ištrina dalį failo turinio, ar perrašo failą. Šiuo atveju vartotojas spustelėjęs ant reikiamos bylos dešiniuoju pelės klavišu pasirinkęs „Properties“, „Previous Versions“ pasirenka senesnę šios bylos versiją ir spusteli „self-recovery the file immediately“.
Taip labai svarbūs duomenys visados yra saugūs, o
sistemai sugedus, jie gali būti labai greitai atstatyti.
(Brian Nelson 2013)
Atnaujinimų diegimo rankiniu būdu atvejo
analizė
Operacinių sistemų ir programinės įrangos saugų bei kokybišką darbą užtikrina atnaujinimai. Atnaujinti galima ne tik Microsoft operacines sistemas, bet ir jų sukurtą programinę įrangą: Microsoft
Office programinį paketą, SQL serverius ir kt. Tačiau rankinis jų diegimas sudėtingas ir užimantis
daug laiko darbas. Kad būtų aiškesnė centralizuoto
programinės įrangos valdymo naudojant „System
Center Configuration Manager“ nauda, pateikiama Kauno Kolegijos centralizuoto (automatizuoto) ir rankinio atnaujinimo bei programinės įrangos
diegimo atvejų analizė. Kauno kolegijoje technologijų fakultete, kompiuterinių technologijų katedroje administruojama apie 150 kompiuterių. Tam
tikrą savaitės dieną administratorius turi nueiti į visas auditorijas, kuriose yra administratoriui paskirti prižiūrėti kompiuteriai. Administratorius aptikęs
kompiuterius, kuriuose turi būti įdiegti operacinių
sistemų ar programinės įrangos atnaujinimai, turi

tai kuo greičiau padaryti. Dažnai nutinka taip, kad
šiuos darbus jis turi atlikti nedarbo dienomis (savaitgaliais ar net šventinėmis dienomis), nes kitaip
yra trikdomas darbuotojų darbas, bei studentų mokymo procesas. Šiuose kompiuteriuose administratorius privalo įdiegti atnaujinimus rankiniu būdu –
iš atnaujinimų sąrašo išrinkti būtinus atnaujinimus,
juos įdiegti, nereikalingus atnaujinimus – paslėpti,
kad operacinė sistema nebepranešinėtų apie esančius atnaujinimus, kurie administratoriaus požiūriu
yra nereikalingi.
Tačiau įdiegus operacinės sistemos atnaujinimus, taip pat reikia įdiegti programinės įrangos atnaujinimus – tai yra sunkiausia atnaujinimų diegimo rankiniu būdu dalis. Priešingai nei diegiant OS
atnaujinimus, administratorius turi įjungti kiekvieną programą, bei atlikti programos versijos patikrinimą (taip sužinoma, ar yra sukurta nauja programinė įranga), tačiau kartais apie programinės įrangos
atnaujinimą pranešama automatiškai vos tik įjungiama programa. Aptikus, jog programinė įranga
reikalauja atnaujinimo jis taip pat turi būti įdiegtas.
Kiekviename kompiuteryje įdiegiant atnaujinimus,
administratorius turi nurodyti tam tikrus atnaujinimų diegimo parametrus.
Taip operacinių sistemų ir programinės įrangos
atnaujinimai įdiegiami į visus vienoje auditorijoje esančius kompiuterius, tuomet einama prie likusiųjų, esančių kituose kabinetuose. Taip sugaištama
daug laiko, darbai ne visada atliekami laiku, nukenčia mokymo bei darbų kokybė.
Dar sudėtingesnė atnaujinimų diegimo procedūra kompiuteriuose, kurie neįtraukti į domeno kontrolerį. Kadangi tokiuose kompiuteriuose administratoriais tampa eiliniai vartotojai/studentai, siekiant juos apsaugoti, šie įrenginiai yra užšaldomi.
„Užšaldymas“ – tai procedūra, kurią atlikus kompiuteryje ne vietoje sukurti ir palikti failai ar įdiegta programinė įranga automatiškai pašalinama. Taigi norint į kompiuterį įdiegti atnaujinimai išliktų,
pirmiausiai įrenginys turi būti „atšildytas“, tik tada
įdiegti atnaujinimai, o atlikus darbus kompiuteris
turi būti vėl „užšaldytas“.
Kita galimybė – diegti Microsoft operacinių sistemų ir programinės įrangos atnaujinimus naudojant „Windows Server Update Services“. Šios priemonės dėka, galima palengvinti atnaujinimų diegimą, tačiau į domeną neįtraukti įrenginiai vis tiek
privalo būti užšaldomi, kitaip įrenginiai gali būti
greitai sugadinti. Taip pat Windows Software Update Service nesuteiks galimybės centralizuotai pri39

žiūrėti programinės įrangos, ją diegti nuotoliniu būdu, ar atnaujinti ne Microsoft sukurtus produktus.
Taigi WSUS pagalba problema išsprendžiama tiktai dalinai.
Taigi šiuo atnaujinimų diegimo atveju visi gali paprastai ir greitai nustatyti administravimo darbų privalumus bei trūkumus. Privalumai: 1. Operacinių sistemų ir programinės įrangos atnaujinimai
įdiegiami įrenginiuose. 2. Sistemos atnaujinamos –
programinė įranga ir operacinės sistemos lieka patikimos bei saugios. 3. Įrenginiai lieka apsaugoti nuo
tyčinių bei netyčinių gedimų, kylančių dėl vartotojų kaltės. Trūkumai: 1. Sudėtingas ir nepatogus atnaujinimų diegimas. 2. Ilgas atnaujinimų diegimo
laikotarpis. 3. Galimas žmogiškasis faktorius, kuomet administratorius neatnaujina tam tikrų įrenginių operacinės sistemos ar programinės įrangos,
taip įrenginiai tampa ne visiškai apsaugoti.
Atnaujinimų diegimo naudojant „System
Center Configuration Manager“ atvejo analizė
„System Center Configuration Manager“ stipriai
palengvina atnaujinimų diegimą. Svarbiausias ir
pirmiausias darbas prieš diegiant atnaujinimus naudojant „System Center Configuration Manager“ –
nusistatyti norimų produktų atnaujinimų klasifikaciją. Svarbiausia parinkti visas būtinas atnaujinimų
klasifikacijas, tačiau kuo jų mažiau – tuo lengviau
atrinkti įrenginių saugumui būtinus atnaujinimus.
Atnaujinimai gali būti įdiegti tiktai tuomet, kai
jie yra susinchronizuoti. Atnaujinimai sinchronizuojami pagal administratoriaus nurodytas taisykles – kas kiek laiko ir kelintą valandą sinchronizuoti, kokių produktų atnaujinimai sinchronizuojami pagal pasirinktas klasifikacijos grupes.
Pavyzdžiu galėtų būti nurodyta tokia administratoriaus taisyklė: atlikti sinchronizaciją kas dieną, 19
valandą, o sinchronizuojami „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2012“, “Microsoft Office 2013“ kritiniai ir saugumo atnaujinimai. Atlikus sinchronizaciją, atnaujinimai patalpinami sąraše, administratorius išrenka
būtinus atnaujinimus ir paruošia atnaujinimų paketus. „Windows 7“ kompiuterių grupei pateikiami
paketai, kuriuose įdiegti tik „Windows 7“ operacinei sistemai skirti atnaujinimai. Šiuos atnaujinimų
paketus į kompiuterius iki nurodytos datos vartotojai gali įdiegti patys, tačiau to neatlikus, sistema
automatiškai įdiegia juos nurodytu metu. Taip kompiuteriai apsaugomi nuo nereikalingų atnaujinimų,
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palengvinamas administratorių darbas bei pagerinama jų darbo kokybė.
„System Center Configuration Manager“ skirta
atnaujinimų grupių kūrimui bei valdymui, atnaujinimų parsiuntimui į centrinį serverį, atnaujinimų paketų paruošimui bei pateikimui klientams. Kad šie
paruošti atnaujinimai būtų platinami klientams, naudojama „Windows Server Update Service“ rolė. Informacija apie atnaujinimų paketus išsaugotus serveryje perduodama „Windows Software Update Service“, o jis platina atnaujinimus vartotojams, pagal
nurodytus duomenis. Pavyzdžiui administratorius
sukūrė „Windows 7“ atnaujinimų grupę, atnaujinimus parsiuntė į serverį ir patalpino į paketą pavadinimu „Windows 7 atnaujinimai“. Pateikiant šį paketą klientams, nurodoma kompiuterių kategorija –
klientai, naudojantys būtent „Windows 7“ operacinę
sistemą. WSUS gaudamas šiuos duomenis žino, jog
nurodytas atnaujinimų paketas turi būti pateiktas tiktai nurodytą operacinę sistemą naudojantiems klientams.
Ši Microsoft programinė įranga pasižymi keliais
privalumais, palengvinančiais administratorių darbą:
1. Palengvina į domeno kontrolerį įtrauktų įrenginių
administravimą, nes atnaujinimų diegimas yra centralizuotas (nereikia rankiniu būdu žiūrėti, kuriuose
kompiuteriuose kokius atnaujinimus reikia įdiegti).
2. Atnaujinimų paketai greitai ir pakankamai lengvai
paruošiami. 3. Galima matyti kiek įrenginių reikalauja tam tikrų atnaujinimų. 4. Vartotojams suteikiamos teisės šiuos atnaujinimus įdiegti rankiniu būdu,
tačiau jei tai neatliekama, jie įdiegiami automatiškai
administratoriaus nurodyti metu. 5. Atnaujinimų diegimas atliekamas greičiau, nes atnaujinimų paketas į
klientus yra siunčiamas iš tinklo vidaus, o ne iš užsienietiško Microsoft atnaujinimų serverio. 6. Galima atnaujinti ne tik Microsoft operacines sistemas
bet ir jų sukurtą programinę įrangą.
Tačiau kaip ir visos programos, šis produktas
turi ir savų trūkumų: 1. Administratoriams nesusidūrusiems su šia programinę įranga reikia nemažai
laiko, norint perprasti atnaujinimų paketų ruošimą
bei pateikimą klientams. 2. Būtinų atnaujinimų pateikiamų klientams parinkimas (ne visi atnaujinimai būtini sėkmingam ir saugiam klientų darbui).
Atnaujinimų diegimo atvejų palyginimas
Lyginant atnaujinimų diegimą rankiniu būdu, bei
diegimą naudojant „System Center Configuration
Manager“ skirtumas pakankamai akivaizdus: At-

naujinimų diegimas rankiniu būdu sudėtingas, nepatogus bei užimantis daug laiko, tačiau diegimas
naudojant „System Center Configuration Manager“
suteikia galimybę dirbti centralizuotai, efektyviai,
patogiai bei greitai. Nepriklausomai nuo to, kuris
atnaujinimų diegimo būdas naudojamas, vartotojai
nepajunta skirtumo. Vienas didesnių privalumų kodėl geriau naudoti centralizuoto programinės įrangos valdymo įrankį nei rankinį atnaujinimų diegimą – galimybė įdiegti ne tik atnaujinimus, tačiau ir
programinę įrangą. Taigi palyginus du atnaujinimų
diegimo atvejus, galima teigti jog naudodami vieną produktą galime atlikti keletą skirtingų darbų, o
svarbiausia tai, jog jie visi yra centralizuoti.
Programinės įrangos diegimo rankiniu būdu
atvejo analizė
Kompiuteriu atliekant tam tikras užduotis, būtina
įvairi programinė įranga. Kauno kolegijos auditorijų kompiuteriuose turi būti įdiegta standartizuota
programinė įranga. Įsivaizduokime, kad 236 kabinetui buvo nupirkti 17 naujų stacionarių kompiuterių. Administratorius į juos įdiegia operacinę sistema, bei pagrindines programas – „Microsoft Office
2010“ paketą, interneto naršyklę „Google Chrome“,
„Adobe Flash Player“, „Adobe Acrobat Reader“ ir
„7-Zip“. Vėliau kompiuteris prijungiamas prie domeno – taip studentams ir dėstytojams suteikiamos
paprastų vartotojų teisės, draudžiančios įdiegti papildomą (draudžiamą) programinę įrangą, atlikti jos
atnaujinimą, sutrukdyti operacinės sistemos veikimą ar kitaip pažeisti klientinį įrenginį. Taip pat remiantis specializuotų laboratorijų poreikiais įrenginiuose įdiegiama specializuota programinė įranga
skirta laboratorinių darbų atlikimui (Cisco Packet
Tracer, VirtualBox, Matlab, NetBeans). Praėjus keletai savaičių, dėstytojas paprašo administratoriaus
papildomai į kompiuterius įdiegti „Wireshark“ programinę įrangą, nes tvarkaraščiuose buvo atlikti pakeitimai, ir jam paskirta dirbti būtent šioje auditorijoje.. Administratoriui tenka prisijungti prie kiekvieno kompiuterio ir įdiegti programą. Dar po 3
savaičių kitam dėstytojui prireikia, jog kompiuteriuose būtų įdiegta programavimo aplinka. Situacija kartojasi ir administratorius vėl rankiniu būdu
turi prisijungti prie kiekvieno kompiuterio. Tačiau
tam tikruose kompiuteriuose esama programinė
įranga neatitinka programavimo aplinkos keliamų
reikalavimų programinei įrangai, tad į juos turi būti
įdiegtos papildomos programos.

Laikui bėgant kompiuterių skaičius tik didėja,
nes į domeno kontrolerį įtraukiami nauji kompiuteriai bei auditorijos. Prabėgus keleriems mėnesiams,
buvo sukurta ir išleista nauja stabili „Adobe Flash
Player“ bei „7-Zip“ versija. Tačiau ši programinė
įranga įdiegta į visus kompiuterius, esančius visose
auditorijose, kurios įtrauktos į domeno kontrolerį,
taigi ją tenka atnaujinti daugiau nei 60-yje įrenginių. Taip įrenginių programų ir jų atnaujinimų diegimo darbai užtrunka vis ilgiau ir ilgiau. Tačiau negana to, atsižvelgiant į žmogiškuosius faktorius,
suprantama, jog administratorius gali pamiršti apie
tam tikras į kompiuterius įdiegtas programas, todėl
kartais gali nutikti taip, jog programinė įranga liks
neatnaujinta. Be to, administratoriui gali tekti atlikti
šiuos darbus savaitgaliais ar šventinėmis dienomis,
nes tai gali sutrikdyti įmonės ar įstaigos veiklą, taip
pat, kaip ir įdiegiant Microsoft programinės įrangos
ar operacinės sistemos atnaujinimus.
Programinės įrangos diegimo naudojantis
„System Center Configuration Manager“ atvejo
analizė
System Center Configuration Manager suteikia galimybę ne tik nuotoliniu būdu įdiegti Microsoft sukurtų operacinių sistemų ar programinės įrangos atnaujinimus, tačiau ir įdiegti pačią programinę įrangą. Kadangi ši funkcija yra visiškai nauja, pirmiausia būtina
pabrėžti jos savybes: 1. Taikomosios programos turi
failus ir informaciją, reikalingą programinės įrangos
paketų pateikimui kompiuteriams ir mobiliems įrenginiams. Paraiškos gali turėti keletą tiekimo tipų, kuriuose laikomi failai ir komandos, reikalingos programinės įrangos diegimui. 2. Reikalavimų taisyklės
apibrėžia sąlygas, kurios nurodo, kaip programa yra
pateikiama klientiniams įrenginiams. Kaip pavyzdys galėtų būti taisyklė, kuri nurodo, jog programinė
įranga neturėtų būti įdiegta kompiuteryje turinčiame
mažiau nei 2GB operatyviosios atminties. 3. Globalinės sąlygos yra panašios į reikalavimų taisykles, tačiau jos gali būti pakartotinai panaudojamos su bet
kuriuo pateikimo tipu. 4. Vartotojo įrenginio suderinamumas leidžia jums susieti vartotoją su specifiniu
įrenginiu. Tai leidžia tiekti programinę įrangą vartotojui vietoje jos tiekimo įrenginiui. Pavyzdžiui: galima tiekti įdiegiamą programinę įrangą tik pirminiam
vartotojo įrenginiui, o likusiems įrenginiams, kurie
nėra pirminiai – tiekiama virtualizuota programinė
įranga, kuri ištrinama, kai vartotojas atsijungia. 5. Išskleidimai (angl. Deployments) naudojami progra41

minės įrangos paskirstymui. Išskleidimas gali turėti
veiksmus, kurie nurodo ar programinę įrangą įdiegti
ar pašalinti ir kokiu tikslu tai atliekama, ar programa
turi būti įdiegta ar vartotojas turi galimybę pasirinkti
ją diegti ar ne. 6. Programų valdymas palaiko naujas
„System Center Configuration Manager 2012“ stebėjimo funkcijas. Programos skleidimo būsena gali būti stebima „Configuration Manager“ konsolėje.
7. Paketai ir programos iš „Configuration Manager
2007“ yra palaikomi „System Center Configuration
Manager 2012“ ir gali naudoti kai kurias tiekimo ir
stebėjimo funkcijas. 8. Galima tiekti užduočių sekas
(angl. Task Sequence) internetu, kaip metodą scenarijų tiekimui, pavyzdžiui prieš įdiegiant programą ar
paketą. 9. „Software Center“ – nauja klientinė sąsaja, leidžianti vartotojams prašyti ir įdiegti programinę įrangą, valdyti dalį kliento funkcionalumo ir pasiekti programinės įrangos katalogą, kuriame yra detali informacija apie visas galimas programas.
Taigi norit įdiegti programinę įrangą į kliento
kompiuterį svarbiausia žinoti, kaip programinė įranga diegiama iš komandinės eilutės, koki parametrai
naudojami tyliam diegimui (angl. silent). Tylus programinės įrangos diegimas – tai programos diegimo
režimas, kuomet ji įdiegiama be vartotojo įsikišimo.
Taip pat yra alternatyvus būdas – MSI paketų paruošimas diegimui. Tai paketai, kuriuose saugoma visa informacija apie sistemos pokyčius programinės
įrangos diegimo metu. Toks informacijos rinkinys
pateikiamas ir įrašomas įrenginiuose. Abiem atvejais administratorius kuria programinės įrangos paketą, kuris sukonfigūruojamas ir pateikiamas vartotojams. Programinio paketo paruošimas – informacijos apie klientams pateikiamą programinę įrangą
suvedimas, bei programos šaltinio nurodymas. Būtent šiame žingsnyje pastebimi skirtumai tarp dviejų
anksčiau minėtų būdų: pirmuoju atveju tiesiog nurodome tinklinį katalogą (angl. share) kuriame yra saugoma programa, nurodomas diegimo failo pavadinimas ir reikiami parametrai. Antruoju atveju tiesiog
nurodomas sukurtas programos MSI paketas. Baigus
šios programos paketo kūrimą, jo savybių lange nurodoma kokius reikalavimus turi atitikti klientas, kad
programinė įranga būtų įdiegta. Pavyzdžiui, galima
nurodyti, jog „7-Zip“ programa gali būti įdiegta į visus kompiuterius, o „Wireshark“ programinė įranga privalo būti įdiegta tik į tuos kompiuterius, kurie priklauso 213 ir 214 auditorijoms. Pateikiant programinę įrangą klientams, galima nurodyti koks jos
tipas, kaip ir kada ji bus įdiegta klientiniame įrenginyje. Galima nurodyti, ar programa galima (angl.
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Available) ar reikalinga (angl. Required). „Available“ programinė įranga gali būti įdiegti klientiniame
įrenginyje ir ji nebus automatiškai pašalinta, tačiau
ji nėra būtina, priešingai nei „Required“ – ši programinė įranga yra būtina ir nebus automatiškai pašalinta. Taip pat programa gali būti įdiegta tiktai vartotojui prisijungus arba sistemai įsijungus, tačiau vartotojui neprisijungus. Programos įdiegimui nustatomas
įdiegimo laikas, todėl galima nurodyti koki veiksmai
bus atliekami šiam laikui pasibaigus (laikui pasibaigus programa bus automatiškai įdiegta įrenginyje arba jos nebebus galima įdiegti).
Programinės įrangos diegimo atvejų
palyginimas
Taigi rankinis programinės įrangos diegimas yra
pakankamai lengvas, tačiau reikalaujantis daug
laiko, nepatogus, nes yra necentralizuotas. Įdiegti programinę įrangą naudojant „System Center
Configuration Manager“ pradedantiesiems darbuotojams sudėtingiau, nes reikia perprasti keletą skirtingų programinių įrangų („System Center Configuration Manager“ ir MSI paketų kūrimo
programas). Pasirinkus diegimą naudojant programos parametrus reikia išanalizuoti, ką kiekvienas
parametras atlieka bei žinoti parametrų atributus.
Tačiau darbai tampa centralizuoti, į kompiuterius
įdiegiama programinė įranga gali būti lengvai standartizuota, išvengiama darbų poilsio dienomis, nes
kompiuterių perkrovimas gali būti atliktas automatiškai nedarbo valandomis, programinė įranga įdiegiama netgi ir darbo metu netrukdo darbuotojų, bei
nenukenčia studentų mokymas.
Apibendrinimas
Naudojant „System Center Configuration Manager“ yra galimybė įdiegti programinę įrangą bei
atnaujinimus nuotoliniu būdu bei centralizuotai,
standartizuoti kompiuteriuose naudojamą programinę įrangą. Išvengiama darbo trikdžių įdiegiant
programinę įrangą, įrenginiuose atsitikusias problemas galima išspręsti nuotoliniu būdu, greitai ir
aiškiai sužinoti apie kompiuterius užkrėstus virusais bei juos pašalinti, išvengti piratinės programinės įrangos naudojimo. Taip pat vartotojų reikalavimai įdiegti programinę įrangą pateikiami naudojant „System Center Configuration Manager“
katalogą, tad išvengiama žmogiškojo faktoriaus
klaidų, kuomet programinė įranga neįdiegiama.

Išvados
1. Trumpai apžvelgus „System Center 2012“ programų paketo galimybes panaudojant rankinį ir
centralizuotą programinės įrangos bei atnaujinimų ir operacinių sistemų atnaujinimų diegimą
galime teigti, kad centralizuotas programinės
įrangos valdymas ženkliai pagerina darbo proceso kokybę ir sumažina laiko sąnaudas.
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CENTRALIZED SOFTWARE MANAGEMENT
Summary
This article analyzes the software management problems of companies, firms and educational institutions with a big
amount of stationary, portable and tablet computers. There are reasons causing the need to manage the software centrally. There are four updating and software installation cases (2 manual and 2 centralized) at Kaunas Kolegija/University
of applied sciences. The article presents the list of System Center 2012 programs and the short description of their features and functionality. This article suggest to use the Microsoft SCCM 2012 software tool for the institutions which are
using domain controllers to prevent devices from unintentional and intentional program level failures. So how this tool
can lighten the software management?
The software is installed to the system of the computer from a shared folder by indicating specific parameters and attributes. It can be done by remotely connection, so why the additional tools are in need? Device collections and an application packages are created by using “Configuration Manager”. It is used software installation file. On the specified time
software is installed automatically according to specified criteria. So there is no need to connect to each device individually. As well as the operating system and software updates are installed to.
After the analysis of four different software management cases it can be said that the administrative work can be done easier, faster, with better quality and more comfortably by using Microsoft “System Center Configuration Manager 2012”.
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JONIZUOTO VANDENS PARAMETRŲ STABILUMO
NUSTATYMAS
Irena Čerčikienė, Jolanta Jurkevičiūtė, Dalė Židonytė
Vilniaus kolegija
Anotacija. Atlikti jonizuoto vandens (šaltinio ir dejonizuoto) oksidacijos – redukcijos (ORP) ir pH kitimo laike tyrimai.
Nustatyta, kad šarminio jonizuoto vandens ORP reikšmės nestabilios ir keičiasi laike nuo -818,9 iki +312,5 mV. pH pokyčių tyrimo rezultatai parodė, kad po vienodos trukmės elektrolizės vandenilio jonų koncentracija dejonizuotame vandenyje nežymiai skiriasi nuo vandenilio jonų koncentracijos šaltinio vandenyje. Anodinis šaltinio vanduo yra rūgštesnis
už anodinį dejonizuotą vandenį, o katodinis šaltinio vanduo yra mažiau šarminis negu katodinis dejonizuotas vanduo.
Raktiniai žodžiai: vandenilinė jungtis, klasteris, jonizuotas vanduo, aktyvuotasis vanduo, šarminis vanduo, katolitas,
rūgštinis vanduo, anolitas, vandens anomalijos, vandenilinis rodiklis pH, elektrocheminės relaksacijos periodas, oksidacijos – redukcijos potencialas (ORP).

Įvadas
Žemėje chemiškai grynas vanduo praktiškai neegzistuoja. Teisūs yra mokslininkai, sakydami, kad
nėra Žemėje svarbesnio junginio kaip vanduo, tuo
pačiu, nėra kito tokio junginio, kurio savybėse nebūtų tiek prieštaravimų ir anomalijų. Būtent anomalios vandens savybės ir sudaro palankias sąlygas
gyvybei mūsų planetoje. Gamtoje, vykstant masės
ir energijos mainams, vanduo sąveikauja su dujomis, mineralais, organinėmis medžiagomis, todėl
jo sudėtyje gausu ištirpusių medžiagų, kurios yra
molekulių, jonų ir koloidų pavidalu. Vandens molekulės ir atomai nepaliaujamai juda ir nenusistovi jokia pastovi vandens asocijuota struktūra, tačiau
traukos jėgos palaiko pastovų skysčio tūrį. Vandens
molekulės jungiasi daugybe laikinųjų tarpmolekulinių jungčių, dėl kurių nuolat atsiranda ir vėl išnyksta smulkios ertmės, todėl vandens struktūra nuolat kinta ir yra judri. Anomalioms skystos būsenos
vandens savybėms paaiškinti mokslininkai sukūrė
daug įvairių struktūrinių modelių. Daugumos sukurtų modelių pagrindu vanduo apibūdinamas kaip
kristalinė medžiaga (skysti kristalai). Skystos būsenos vandenyje tvarkingas molekulių išsidėstymas
įrodytas eksperimentiškai (Зацепина, 1998).
Dabartiniu metu apie vandenį sukaupta daug
ryškių nepaaiškinamų faktų, kai kurie iš jų jau patvirtinti, kiti laukia patikimų kiekybinių įrodymų.
Tyrimo objektas – šaltinio ir dejonizuotas vanduo.
Tyrimo tikslas – ištirti elektrochemiškai jonizuoto vandens pH ir ORP pokyčius laike.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išnagrinėti oksidacijos – redukcijos potencialo reikšmę tirpaluose.
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2. Nustatyti šarminio dejonizuoto ir šaltinio
vandens pH reikšmę ir ištirti jos kitimą laike.
3. Nustatyti šarminio dejonizuoto ir šaltinio
vandens oksidacijos – redukcijos potencialą ir ištirti jo kitimą laike.
Tyrimo metodas – elektrometrinis.
Vertas dėmesio skysto vandens struktūros modelis, apibūdinamas kaip virpantys klasteriai, sudaryti iš vandeniliniais ryšiais susijungusių molekulių, plaukiojančių daugiau ar mažiau „laisvame“
vandenyje. Manoma, kad pastoviai klasteriai egzistuoja tekančiame skystyje dėl atsitiktinių šiluminių pokyčių nenutrūkstamai susidarydami ir vėl išsiskirstydami skysčio mikroploteliuose. Amerikiečių mokslininkai nustatė klasterio pusamžį, kuris
yra 10-10– 10-11 s ir tai atitinka rekombinacinius procesus, vykstančius vandenyje. Šis laikas yra 100–
1000 kartų didesnis už molekulinių virpesių periodą.
Kita svarbi vandens molekulių savybė – vandenilinių jungčių susidarymas. Susidarant vandenilinėms jungtims sąveikoje dalyvauja elektronų
poros, labiausiai nutolusios nuo deguonies atomo.
Šios jungtys turi įtakos vandens vidinei sandarai ir
savybėms visuose jo agregatiniuose būviuose, sąveikai su įvairiomis medžiagomis bei vandeninių
tirpalų savybėms. Vandenilinės jungtys lengvai nustatomos tiriant vandenį infraraudonujų spindulių spektrometru. Įrodyta, kad vandenilinė jungtis
stipriausiai sugeria 3 mikronų bangos ilgio šviesą. Skystos agregatinės būsenos vanduo taip stipriai sugeria šiuos spindulius, kad, jeigu mūsų akys
šiuos spindulius galėtų regėti, vanduo mums atrodytų juodas kaip smala. Iš dalies vanduo sugeria ir
matomosios šviesos raudonuosius spindulius, būtent dėl to storas vandens sluoksnis yra charakte-

ringos melsvos spalvos (Гриншпан, Гончар, 2011).
Chemiškai grynas vanduo yra toks, kuriame be
vandens molekulių nėra jokių kitų molekulių priemaišų. Vanduo yra silpnas elektrolitas, t.y., tik 1 iš
550 mln. molekulių yra disocijavusi, todėl per tokį vandenį elektros srovė neteka. Gamtoje susiduriame su „chemiškai negrynu“, t. y., mineralizuotu
vandeniu, kurį paveikus elektros srove, vyksta vandens jonizacija. Šio proceso metu jonizuojasi vandens ir jame ištirpusių druskų molekulės. Netikslu
šį procesą vadinti vandens elektrolize. Energiškai
patogiau vandens molekules ne tiesiog skaidyti į jonus, bet jas oksiduoti ir redukuoti. Prie katodo išsiskiria vandenilio, bet ne dėl vandenilio jonų, o dėl
vandens molekulių redukcijos: 4H2O + 4ē → 2H2
+ 4OH-. Tuo pat metu prie anodo išsiskiria deguonies, nes vyksta vandens oksidacija: 2H2O → O2 +
4H+ + 4ē. Bendroji lygtis: 2H2O → 2H2 + O2. Indą tarp elektrodų perskyrus laidžia membrana, susidarę vandenilio (oksonio) ir hidroksilo jonai negali
laisvai susijungti ir relaksuoti iki pradinės būsenos.
Šiuo atveju prie katodo kauptųsi vanduo su hidroksilo jonų pertekliumi (šarminis vanduo, katolitas),
o prie anodo – vanduo su vandenilio (oksonio) jonų
pertekliumi (rūgštinis vanduo, anolitas).
Gali būti, kad prie katodo vyksta ir energiškai
vandeniui artimų elektrocheminių sistemų redukcija: vandenyje ištirpusios mineralinės druskos skyla į teigiamą krūvį turinčių metalo (kalcio, magnio,
kalio, natrio) ir neigiamą krūvį turinčių nemetalų,
rūgšties liekanų (chloro, sieros, fosforo ir kt.) jonus.
Netirpios redukuotos medžiagos nusėda, ir katodinis vanduo apsivalo nuo dalies ištirpusių elektrolitų. Veikiamos elektrinio lauko, susidaro metastabilios vandens klasterių ir priemaišų struktūros, galinčios veikti kaip metabolizmo katalizatorius. Taip
gaunamas elektrolizuotas (aktyvuotasis) vanduo
(Klimaitė ir kt., 2003).
pH rodiklis yra nepaprastai svarbus vertinant
vandens kokybę. Nuo vandens terpės (šarminė ar
rūgštinė) priklauso vandenyje vykstančių cheminių, biologinių ir biocheminių procesų greitis, vandens augalijos raida, cheminių elementų migracijos
formos, vandens agresyvumas metalo konstrukcijoms, betonui ir kt. (Klimaitė ir kt., 2003).
Oksidacijos – redukcijos potencialas (ORP) apibūdina tirpalo pajėgumą atiduoti ir prijungti elektronus. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas. Standartinis oksidacijos – redukcijos potencialas apskaičiuojamas, remiantis tiriamos sistemos ir vandenilio
elektrodo potencialų skirtumu. Standartinėmis sąly-

gomis (pH = 0) vandenilio elektrodo potencialas lygus 0, tačiau biochemijos požiūriu standartinė pH
reikšmė yra lygi 7,0, o vandenilio elektrodo potencialas yra – 0,42 V (H+/H2O). Oksidacijos metu elektronai nuo neigiamo oksidacijos – redukcijos potencialo junginių pereina prie junginių, kuriems būdingas teigiamas potencialas, todėl galima nusakyti
elektronų srauto kryptį pernašos sistemoje; juo neigiamesnis yra standartinis oksidacijos – redukcijos
potencialas, tuo elektronų prijungimas yra sunkesnis,
ir atvirkščiai. Vykstant oksidacijos – redukcijos reakcijoms organizme, elektronai skverbiasi prie oksidacijos – redukcijos sistemos, turinčios teigiamiausią
redukcijos potencialą, t. y., prie deguonies redukcinės sistemos, kurios potencialas +0,82 V.
Oksidacijos – redukcijos potencialas yra labai
svarbus gamtinių vandenų kokybės rodiklis. Jo dydis leidžia įvertinti oksidatorių ir reduktorių režimą
ne tik paviršiniuose ir nutekamuosiuose vandenyse,
bet ir dejonizuotame vandenyje bei elektrolitų tirpaluose. Gamtinio vandens, turinčio nuolatinį kontaktą su atmosferos oru, skirtingai nei požeminio
vandens, ORP labiau teigiamas.
Visais laikais mokslininkai bandė išsiaiškinti anomalias vandens savybes ir įvairius jų keitimo būdus. Buvo nustatyta, kad vanduo, keičiant sąlygas (temperatūrą, slėgį ir kt.) gali įgauti visiškai
naujų savybių. Labai ryškiai tai pastebima paveikus
vandenį įvairiais spinduliais. Yra ir daugiau būdų,
kuriais galima pakeisti vandens savybes, paprastai
šie būdai vadinami vandens aktyvacija. Vandeniui
aktyvuoti dažniausiai naudojama magnetinis, mechaninis, ultragarsinis, terminis, elektrocheminis
ir kiti aktyvacijos būdai, kurių metu vandens molekulės veikiamos energija. Vandens elektrocheminės aktyvacijos metu dėl elektrocheminio poveikio
vyksta kryptingas bereagentinis pH, ORP ir kitų fizikocheminių tirpalų ir vandens parametrų pasikeitimas daug platesniuose diapozonuose nei tai vyktų
cheminių procesų metu (Васильева, 2013).
Tiriant elektrolitų tirpalus pastebėta, kad aktyvuotas su pakitusiomis savybėmis skystis pereina
į metastabilią būseną ir gali pakeisti kitų skysčių ir
kietų medžiagų savybes, tačiau šis gebėjimas įtakoti išlieka tik trumpu aktyvuoto skysčio elektrocheminės relaksacijos periodu. Kiekvienai elektrochemiškai aktyvuotai skystai terpei būdinga oksiduotos arba redukuotos būsenos maksimali riba.
Nutraukus aktyvuojantį poveikį tirpalas tam tikrą
laiką būna metastabilioje būsenoje, kuri apibūdinama anomaliais fizikiniais – cheminiais parametrais.
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Idealiomis sąlygomis aktyvuotos medžiagos metastabili būsena gali išlikti neapibrėžtai ilgą laiką, jei
tarp jos ir aplinkos nėra energijos mainų, nors sudaryti tokias sąlygas yra labai sunku. Ši savaiminė vandeninių tirpalų fizikinių – cheminių parametrų relaksacija, baigus tirpalo elektrolizę, rodo,
kad šie tirpalai yra termodinamiškai pusiausvyros
sistemos, t. y., jie turi perteklinės vidinės energijos
(Кощеев, 2013).
Aktyvuotų tirpalų savybių relaksacijos greitis
priklauso nuo energijos mainų su aplinka; jis tuo
didesnis, kuo mažesnis tirpalo tūris ir kuo didesnis
tirpalo paviršiaus plotas. Katolitas normaliomis sąlygomis ramybės būsenoje per pirmas dvi valandas
nerelaksuoja. Katolitas, saugomas sklidinai užpildytame ir sandariame inde savo parametrų nekeičia 2 – 3 parų laikotarpiu, o anolitas atvirame ar
sandariame inde (išskyrus varinius indus) nekeičia
savo parametrų gana ilgą laiką – savaites, net mėnesius. Elektrocheminė terpės relaksacija – negrįžtamas procesas, todėl dėl entalpijos padidėjimo didžioji dalis elektros potencinės energijos pereina į
šilumą, t. y., vyksta energijos išsklaidymas, kuris
pereina kelias psiaudostabilias oksidacijos ir redukcijos būsenas, kol pasiekiama stabili termodinaminė pusiausvyra. Tuo laikotarpiu elektroaktyvuota terpė palaipsniui praranda aktyvumą ir sumažėja
jos katalitinis poveikis cheminiams ir biologiniams
procesams. Lėtus procesus sąlygoja labai didelis
skaičius nuoseklių dalelių tarpusavio susidūrimų,
o jų relaksacijos laikas proporcingas sistemos dydžiui (terpės tūriui). Praėjus šiam laiko tarpui skystis sugrįžta į būseną, artimą pradinei, t. y., atgauna
savo pradines savybes. Termodinaminę tirpalų pusiausvyrą apsprendžia ne tik cheminės, bet ir struktūrinės – energetinės anomalijos. Elektroaktyvuotų
tirpalų savybių relaksacijos laikas priklauso nuo jų
energijos mainų su aplinka. Ji tuo greičiau įvyksta,
kuo mažesnis tirpalo tūris ir kuo didesnis energijos
mainų paviršius (Кощеев, 2013).
Rusų mokslininkai Brezdynjk, Reznikov, Pustovalova ir Trofimova (2012), ištyrę skysčių su teigiamais ir neigiamais oksidacijos – redukcijos potencialais, veikiamų įvairiais faktoriais 20 dienų,
pokyčius, pastebėjo, kad anolito ORP reikšmė per
laiką praktiškai nepakito, tuo tarpu katolito ORP
ryškiai pasikeitė ir po 5 valandų jo ORP reikšmė
pasikeitė 124 procentais nuo pradinės. Jų tyrimo
išvadose teigiama, kad katolito oksidacijos – redukcijos potencialo pokyčiai temperatūros, skiedimo ir maišymo įtakoje įvyksta kelis kartus grei46

čiau, nei tokių pačių veiksnių veikiamame anolite.
Dejonizuoto vandens elektrolizės metu anolite nesusidaro stiprių oksidatorių, priešingai, anolito ORP reikšmės sumažėja, nes jas apsprendžia per
membraną perėję katodinių reakcijų produktai. Sumažinto ORP fone anolite yra padidėjęs deguonies
kiekis. Katolite pastebimas nedidelis vandenilio
peroksido (Н2O2<10-7М), susidarančio katodinės
deguonies redukcijos metu, kiekis. Mažinant ištirpusio deguonies kiekį (leidžiant per katolitą inertines dujas, pvz., argoną) sumažėja ir katodinės deguonies redukcijos produktų, todėl katolite pastebimos žymiai sumažėję ORP reikšmės. Po kiek laiko
katolito ir anolito fizikocheminiai parametrai relaksuoja iki pusiausvyrų reikšmių, praktiškai išnykdami per parą. Pastebėta, kad reduktorių oksidavimas oro deguonimi nėra pagrindinė katolito parametrų relaksacijos priežastis. Manoma, kad katolito
ir anolito nepusiausviros būsenos trukmė priklauso
nuo dujų mainų su aplinka greičio (Пискарев и др.,
2003).
Dauguma vandens tyrimų sunkiai atkuriami,
tam yra objektyvios priežastys. Vanduo su jame ištirpusiomis dujomis sudaro labai sudėtingą pusiausvyrą oksidacinę – redukcinę sistemą. Šios sistemos
parametrų svyravimai labai priklauso nuo gamtinių
ir technologinių faktorių (radiacinis fonas, apšvietimas, sūkuriai, fazių sąlyčio riba), o taip pat įvairių
priemaišų net labai mažų kiekių. Vandens oksidacinės – redukcinės sistemos svyravimus lemia aktyvios vandens ir deguonies formos, kurios nuolat
susidaro suaktyvinus ir suskaidžius vandens molekules, o taip pat sužadinus ištirpusio deguonies molekules. Dėl to vandenyje kaupiasi nedideli vandenilio peroksido kiekiai, o, esant vandenyje nesočių
organinių junginių, ir organinių peroksidų. Reakcijų tarp įvairių aktyvių vandens formų ir jų tarpusavio sąveikos su vandeniu pobūdis priklauso nuo fazių sąlyčio bei jo rūšies, dažniausiai, nuo kietų dalelių arba mikroburbuliukų. Vandenyje esantys jonai
arti fazių sąlyčio ribos formuoja dvigubąjį sluoksnį,
tuo pačiu metu dėl protonų tankio persiskirstymo
per vandens vandenilinių jungčių sistemą tam tikru
atstumu nuo paviršiaus vyksta vandens terpės protonų persiskirstymas. Energijos kaupimas ir vandens sistemos struktūrizacija vyksta tol, kol neišsilygina fazių sąlyčio riboje elektrinio lauko difuzijos
gradientai. Sistema, pasiekus kritinių sąlygų pusiausvyrą, gali staigiai suirti; tokiu atveju galimas
greitas vandenilio ir organinių peroksidų susidarymas ir toks pat greitas jų skilimas, kuomet atsiran-

da įvairių vandens ir oro molekulių aktyvių formų,
tuo pačiu, sistema dalinai arba pilnai restruktūrizuojasi. Priklausomai nuo sistemos restruktūrizacijos laipsnio ir priemaišų savybių atsiranda įvairūs skirtingų rūšių relaksaciniai svyravimai. Jie apibūdinami sąlyginai ilga energijos kaupimo ir greita
jos išlaisvinimo stadijomis (Беловолова, Глушков,
Виноградов, 2012).
Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Tyrimams buvo naudojamas Vilniaus miesto Žvėryno šaltinio kurio pH 7,20; ORP yra +706 mV ir
dejonizuotas vandentiekio vanduo (dejonizatorius
Demiwa), kurio pH 8,86, ORP – +100,6 mV. Oksidacijos – redukcijos potencialas ir vandenilinis
rodiklis pH buvo nustatyti elektrometriniu metodu
naudojant Hana Instruments jonomatį ir automatinį
titratorių Mettler Toledo DL 15. Vandens jonizavimui naudotas jonizatorius PTV-K. Vanduo buvo jonizuojamas nuo 5 iki 45 min. ir stebimas šarminio
ir rūgštinio vandens pH bei ORP parametrų kitimas
laike. Šių dydžių vertės buvo matuojamos pradiniu
momentu, po 3, 6 ir 24 val. bei po savaitės.
Iš 1 ir 2 pav. duomenų matyti, kad 5 ir 10 min.
jonizacijos trukmė yra per trumpa, nes pH reikšmės
pakito labai nežymiai, ypač tai galima matyti iš šaltinio vandens rezultatų. Jonizuojant vandenį ilgesnį
laiką, pH vertė šaltinio šarminiame vandenyje jau po
15 min. viršijo pH 10 ribą ir mažai pakito po 45 min.
Tuo tarpu, dejonizuotame vandenyje ši pH riba pasiekta tik jonizavus vandenį 45 min. ir savo reikšme

1 pav. Šarminio dejonizuoto vandens
pH kitimas laike

pasiekė didžiausią pH skaitinę vertę. Po 3 ir 6 val.
šarminiame dejonizuotame vandenyje pH pakito visiškai nežymiai, po 24 val. pH vertė vidutiniškai sumažėjo per 0,74 pH vieneto, po savaitės – vidutiniškai per 2,34 pH vieneto. Po 24 val. šarminiame šaltinio vandenyje pH vertė vidutiniškai sumažėjo per
0,3 pH vieneto, po savaitės pH sumažėjo per 1 pH
vienetą.
Didžiausia neigiama ORP reikšmė (-818,9 mV)
buvo pasiekta jonizuojant šaltinio vandenį 30 min.
(4 pav.), o ilginant jonizacijos trukmę iki 45 min.
neigiamos ORP reikšmės ėmė nežymiai mažėti.
5 ir 10 min. jonizacijos trukmė yra per trumpa
(3 pav.), kad būtų pasiektos neigiamos dejonizuoto
vandens katolito ORP reikšmės. Dejonizuotame katolite stebimos kitokios ORP reikšmių kitimo tendencijos nei šaltinio jonizuotame vandenyje; ilginant jonizavimo laiką iki 45 min. neigiamos ORP
reikšmės nuosekliai didėjo ir pasiekė tik -184,6 mV.
Neigiama šaltinio vandens ORP reikšmė 4,4 karto
didesnė už didžiausią neigiamą dejonizuoto vandens ORP reikšmę.
Po 3 val. šarminiame dejonizuotame vandenyje neigiama ORP reikšmė sumažėjo vidutiniškai 25
proc., palyginus su pradine, po 6 val. ORP reikšmė stabilizavosi. Po 24 val. ORP reikšmė vidutiniškai padidėjo 43,8 proc., po savaitės – 280 proc. nuo
pradinės vertės. Šarminiame šaltinio vandenyje po
3 val. ORP reikšmė vidutiniškai padidėjo 5,2 proc,
po 6 val. – 10,7 proc., po 24 val. ir po 1 sav. – atitinkamai 102,4 proc. ir 215,5 proc. nuo pradinės ORP
reikšmės.

2 pav. Šarminio šaltinio vandens pH kitimas laike
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3 pav. Šarminio dejonizuoto vandens
ORP (mV) kitimas laike

Išvados
1. ORP apibūdina tirpalo pajėgumą atiduoti ir prijungti elektronus. Oksidacijos – redukcijos potencialas yra labai svarbus gamtinių vandenų
kokybės rodiklis. Jo dydis leidžia įvertinti oksidatorių ir reduktorių režimą ne tik paviršiniuose ir
nutekamuosiuose vandenyse, bet ir distiliuotame
vandenyje bei elektrolitų tirpaluose. Gamtinio
vandens, turinčio nuolatinį kontaktą su atmosferos oru, skirtingai nei požeminio vandens, ORP
labiau teigiamas. Vandens elektrolizės metu ant
katodo susidaro molekulinis vandenilis, kuris yra
reduktorius, būtent, jo tirpimas vandenyje ir tolygus pasiskirstymas po visą indo tūrį apsprendžia
negiamas katolito ORP reikšmes.
2. pH pokyčių tyrimo rezultatai parodė, kad po
vienodos trukmės elektrolizės vandenilio jonų
koncentracija dejonizuotame vandenyje labai
mažai skiriasi nuo vandenilio jonų koncentracijos šaltinio vandenyje. Anodinis šaltinio vanduo
yra rūgštesnis už anodinį dejonizuotą vandenį, o
katodinis šaltinio vanduo yra silpniau šarminis
negu katodinis dejonizuotas vanduo. Tai galima paaiškinti tuo, kad, leidžiant srovę, šaltinio
vandenyje vandenilio jonų koncentracija kinta
dėl jame esančių priemaišų, galinčių pernešti
elektros krūvį. Katodinis šaltinio vanduo, matyt,
dėl jame esančių gausesnių redukuojančių elektrocheminių priemaišų, yra silpniau šarminis.
Savaitę laikyto elektrolizuoto vandens pH pokyčiai labai nedideli. Ilgainiui katodinio vandens
šarmingumas mažėja, t. y., aktyvuoto vandens
pH artėja prie 7. Vandenilio jonų koncentracijos
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4 pav. Šarminio šaltinio vandens
ORP (mV) kitimas laike

pokyčiai nėra statistiškai patikimi, nes, manoma, kad aktyvuotasis vanduo linkęs relaksuotis.
3. ORP pokyčių tyrimo rezultatai parodė, nutraukus aktyvaciją, vanduo tam tikrą laiką būna metastabilioje būsenoje, kuri gali išlikti neapibrėžtą
laiką. Savaiminis vandens fizikinių – cheminių
parametrų (pH, ORP) pasikeitimas baigus jį aktyvuoti rodo, kad tiek dejonizuotas, tiek šaltinio
vanduo yra termodinamiškai pusiausviros sistemos, turinčios perteklinės vidinės energijos. Kai
vandenyje yra energijos perteklius, cheminių
reakcijų ir įvairių fizikocheminių procesų metu
vyksta jos išsklaidymas. (Некрасова Л. П.,
2013). Elektrochemiškai sužadintos sistemos
parametrų sugrįžimo į pusiausvirinę būseną
greitis yra tiesiog proporcingas pradinio nuokrypio dydžiui.
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DETERMINATION OF THE STABILITY OF IONIZED WATER PARAMETERS
Summary
The study of oxidation – reduction (ORP) of ionized water (spring and deionized) and pH variation in time has been
carried out. It was found that the ORP values of alkaline ionized water are unstable and change in time from – 818.9 to
+312.5 mV=, acidic ionized water remains relatively stable, but the data are not addressed in this article. The study of
pH changes results showed that after equal periods of electrolysis hydrogen ion concentration in deionized water does
not differ significantly from the hydrogen ion concentration in spring water. Anode spring water is more acidic than the
anode deionized water, and cathode spring water is less alkaline than cathode ionized water. This can be explained by
the fact that when passing the current, hydrogen ion concentration in water varies because it contains impurities that can
carry an electrical charge. Cathodic water, apparently because of the numerous electrochemical reducing impurities, is
less alkaline.
Key words: hydrogen bond, cluster, ionized water, activated water, alkaline water, catholyte, acidic water, anolyte, water
anomalies, hydrogen ratio pH, electrochemical relaxation period, oxidation – reduction potential (ORP).

SCALE-UP KAUNO KOLEGIJOJE:
ATVEJO MODELIAVIMAS
Paulius Baltrušaitis, Dalė Lukšaitė, Jūratė Lukšaitė
Kauno kolegija
Anotacija. Straipsnyje pristatoma geroji SCALE-UP aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant projekto ir TEAL technologijomis grįsto aktyvaus mokymosi projekto patirtis, pagrindiniai reikalavimai studijos tipo klasėms bei sukurto
edukacinio modelio bruožai. Aptariama aktyvaus mokymosi aplinkos kūrimo patirtis įrengiant dvi SCALE-UP klases
Kauno kolegijoje panaudojant jau turimą e. mokymosi infrastruktūrą ir naudojantis programinėmis priemonėmis, skirtomis instruktavimui, vizualizavimui, simuliavimui, eksperimentavimui ir projektavimui. Išryškinamos SCILAB, Physics 8.02, MATHWORKS, MS Visual Studio programinių paketų, kaip vizualizavimo, modeliavimo ir simuliavimo veikloms SCALE-UP klasėje, įrankių galimybės. Straipsnyje pateikiamas Programų inžinerijos dalyko paskaitos ir praktinių užsiėmimų modeliavimo atvejis. Kiekvienos temos studijų eigoje išskiriami du etapai: problemos sprendimu grįstas
mokymasis ir praktinė veikla padedant dėstytojui. SCALE-UP studijų plano paskaitos ir praktiniai darbai apjungiami
ir vykdomi kaip visuma pagal dėstytojo parengtą planą ir aktyvaus mokymosi scenarijų auditorijoje, aprūpintoje virtualiomis darbo vietomis, debesų kompiuterijos paslaugomis, atviraisiais ištekliais internete, prenumeruojamomis e. bibliotekomis ir duomenų bazėmis. Aptariami studijų dalyko Programų inžinerija mokymosi bendradarbiaujant rezultatų
vertinimo tyrimas ir jo rezultatai.
Raktiniai žodžiai: Aktyvus mokymasis, Mokymasis bendradarbiaujant, Technologijomis grįstas mokymasis, SCALEUP mokymosi aplinka.

Įvadas
Aukštųjų technologijų visuomenėje didelę reikšmę
įgyja intelektualaus profesionalo, specialisto ugdymas. Dėl vykstančių pokyčių socialinėje, techninėje, edukacinėje ir kitoje aplinkoje informacija, žinios, gebėjimai greitai sensta, todėl iškyla visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir nuolatinio naujų
gebėjimų įgijimo būtinybė. Aukštajame moksle įsigali naujas požiūris į mokymą ir mokymąsi, kuris
tiesiogiai nebesiejamas su sistemingai organizuotu mokymu ar studijomis. Į mokymą žiūrima kaip
į procesą, kurio metu žmonės plėtoja savo žinias,
supratimą, gebėjimus, vertybes, požiūrius ir patirtį. Šios idėjos realizavimas neatsiejamas nuo mokymosi aplinkų, kuriose akcentuojamas besimokančiojo aprūpinimas efektyviomis ir interaktyviomis
mokymosi priemonėmis, įrankiais, atitinkančiais jo
mokymosi stilių ir poreikius.
Akivaizdu, kad pokyčiai, vykstantys visuomenėje, reikalauja pokyčių aukštosios mokyklos studijų organizavimo ir realizavimo procese. Kyla klausimas: kokių technologinių, edukacinių sąlygų, inovacijų šie pokyčiai pareikalaus? Kokias mokymosi
aplinkas reikia kurti ir kokias mokymosi technologijas pasirinkti, kad pagerėtų studentų konceptualaus (teorinio) turinio suvokimas, problemų sprendimo gebėjimai, studijų rezultatai bei motyvacija
studijoms? Mokymosi aplinkų kūrimo problemą
nagrinėjo daugelis užsienio ir Lietuvos mokslininkų (Adomavičienė, 2005; Ahlberg, 1997; Baltrušaitis, Lukšaitė, 2010; Jucevičienė, 2001; Kaminskie50

nė, 2001; Lapinskienė, 2002; Longworth, 1989).
Tradicinės paskaitos, kuomet studijų turinys vis
plačiau pateikiamas ir lengvai pasiekiamas virtualioje erdvėje, jau tampa neefektyviu žinių perteikimo būdu. Kauno kolegijoje, studijų turinį plačiai
pateikus virtualiose mokymosi aplinkose, atsirado
poreikis modifikuoti ir tradicines paskaitas į jas integruojant aktyvaus mokymosi metodus.
Aktyvus mokymasis – tai studento aktyvus dalyvavimas mokymosi procese (Bonwell ir kt., 1991).
Aktyviam mokymuisi būdingi aukščiausio lygio
mąstymo gebėjimai, tokie kaip analizė, sintezavimas ir vertinimas (Bloom, 1956). Kitas išskirtinis
bruožas – interaktyvumas, apibrėžiamas studentodėstytojo, studento-studento, studento-turinio bei
studento ir priemonės, reikalingos užduočiai atlikti, sąveika (Moore, 1989; Jucevičienė, 2001). Tokių sąveikų prielaidoms ir aktyviai studento veiklai reikalinga ir atitinkama fizinės erdvės pertvarka sąsajoje su virtualia mokymosi aplinka. Vieni iš
sėkmingų tokios pertvarkos pavyzdžių yra SCALE-UP1 (Student-Centered Activities for Large Enrollment Undergraduate Programs) ir TEAL2 (The
Technology Enabled Active Learning) projektai.
Nuo 2010 metų, Kauno kolegijoje, vadovaujantis gerąja SCALE-UP ir TEAL projektų patirtimi,
tęsiamas aktyvaus mokymosi aplinkos kūrimas.
Šiame straipsnyje pateikiami Kauno kolegijos audi1 SCALE-UP. Šaltinis internete: http://scaleup.ncsu.edu/
wiki/pages/q943o9/ESPM.html [žr. 2014-09-30]
2 TEAL at MIT. Šaltinis internete: http://web.mit.edu/8.02t/
www/802TEAL3D/teal_tour.htm [žr. 2014-09-29]

torijų, skirtų aktyviam studentų mokymuisi panaudojant informacines technologijas, restruktūrizavimo ir aprūpinimo technologijomis pavyzdžiai bei
modeliuojamas studijų dalyko Programų inžinerija
aktyvaus mokymosi turinys.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant aplinkos SCALE-UP atvejo modeliavimo aspektus.
Tyrimo objektas – aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant aplinka SCALE-UP.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė;
atvejo analizė; anketinė apklausa.

delis, kuriam būdingos studentų diskusijos ir mokymasis bendradarbiaujant; studentų veiklos dominavimas lyginant su dėstymu, individualus instruktavimas ir bendras veiklos rezultatų aptarimas.

1. Gerosios patirties SCALE-UP ir TEAL
projektai
SCALE-UP – tai mokymosi aplinka, sukurta skatinti aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant studijos tipo
auditorijoje [8]. Reikalavimai šiai aplinkai suformuoti įgyvendinant to paties pavadinimo projektą
Šiaurės Karolinos valstijos (JAV) ir kituose universitetuose. Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimu paremtą, į studento veiklą orientuotą, technologiškai aprūpintą interaktyvią mokymosi aplinką,
skirtą studijų dalykų (50–100 studentų) srautinėms
paskaitoms. Projektas rengtas kaip alternatyva tradiciniam, į dėstytoją orientuotam, paskaitų skaitymui ir apėmė fizikos, chemijos ir biologijos dalykų
dėstymo naujo didaktinio modelio, pasižyminčio
paskaitų ir laboratorinių darbų integravimu, sukūrimą, fizinės aplinkos (auditorijos) pertvarkymą ir
studijų medžiagos parengimą. Pagrindiniai projekto pasiekimai: geresnis konceptualaus (teorinio) turinio suvokimas; pozityvesnis požiūris į studijas;
didesnė motyvacija; studijų rezultatų bei problemų
sprendimo gebėjimų pagerėjimas; nubyrėjimo sumažėjimas (Beichner ir kt., 2006).
SCALE-UP klasėje (1 pav.) studentai sėdi grupėmis po devynis už apskritų stalų. Kiekvienam
studentui skiriamas „Intel i5“ kompiuteris su lietimui jautriu ekranu. Dėstytojas naudojasi nešiojamu
kompiuteriu su bevieliu interneto ryšiu. Kiekvienai
studentų komandai skiriamas 47“ Full HD ekranas.
Visi ekranai yra sinchronizuoti. Auditorinė įranga
suteikia galimybę atkurti vaizdą iš bet kurio auditorijos kompiuterio. Studentai turi galimybes naudotis internetu, eksperimentuoti pasinaudodami laboratorine įranga ir/arba kompiuteriu, diskutuoti
didesnėse ar mažesnėse grupelėse, o gautus rezultatus pademonstruoti per ekraną bendram aptarimui.
Naudojamas aktyvaus mokymosi pedagoginis mo-

1 pav. SCALE-UP klasė3

Vienas iš labiausiai žinomų SCALE-UP adaptavimo pavyzdžių yra Masačiusetso technologijų
instituto (MIT – Massachusetts Institute of Technology) TEAL projektas, skirtas fizikos studijoms.
TEAL (The Technology Enabled Active Learning)
modelio bruožai:
1. Trumpos paskaitos
2. Vizualizavimas
3. Procesų imitacija / simuliavimas
4. Eksperimentavimas panaudojant laboratorinius įtaisus ir priemones
5. Mokymasis bendradarbiaujant
Studijoms TEAL klasėje (2 pav.) būdingas mokymasis bendradarbiaujant mažose grupelėse, instruktavimas, eksperimentavimas ir duomenų vizualizavimas kompiuterio ekrane, įvairių fizikinių
procesų simuliavimas bei interaktyvių studijų pasiekimų įvertinimo priemonių panaudojimas. MIT
TEAL projekto skiriamasis bruožas – fizikinių procesų vizualizavimas ir simuliavimas. Šiam tikslui
buvo naudojami tiek animacija, tiek interaktyvios
JAVA programavimo kalba parašytos programos4.
Vėliau buvo parengta daug interaktyvių priemonių
ir matematikos kurso mokymui TEAL klasėje.
SCALE-UP aktyvaus mokymosi aplinką adaptuoja daugelis užsienio universitetų – JAV, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Švedijos, Norvegijos,
Prancūzijos ir kt.

3 SCALE-UP. Šaltinis internete: http://scaleup.ncsu.edu/
wiki/pages/q943o9/ESPM.html [žr. 2014-09-15]
4 Physics 8.02 – Electricity & Magnetism. Šaltinis internete:
http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/ [žr. 2014-09-29]
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sinaudoti klasėje iškabintomis lentomis, pateikdamas aiškinimus ar užduotis atskiroms studentų grupėms (Baltrušaitis, Lukšaitė, 2010).
Kauno kolegijoje įgyvendinamas SCALE-UP
projekto tęsinys. 2014 m. spalio mėnesį įrengta antroji SCALE-UP klasė (4 pav.).

2 pav. TEAL klasė5

Interaktyvios informacinės technologijos, skirtos įvairių procesų vizualizavimui ir simuliavimui,
turinčios sąsajas su išoriniais įtaisais duomenų nuskaitymui ir valdymui, yra viena iš pagrindinių prielaidų SCALE-UP/TEAL klasės įrengimui tiksliųjų
ir technologijos mokslų studijoms. Viena iš tokių
universalių ir nemokamų priemonių yra matematinių skaičiavimų ir modeliavimo SCILAB6 paketas.

3 pav. SCALE-UP klasė Kauno kolegijoje
(Vaidoto Rutkausko nuotrauka)

2. SCALE-UP klasių įrengimas Kauno
kolegijoje
Pirmoji SCALE-UP klasė (3 pav.) Kauno kolegijoje
įrengta 2010 m. spalio mėnesį.
Klasėje yra sumontuoti keturi apskriti stalai su
šešiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis – iš
viso 24 darbo vietos studentams ir viena kompiuterizuota darbo vieta dėstytojui. Klasėje veikia bevielis interneto ryšys. Studentai gali naudotis ir asmeniniais kompiuteriais. Studentai gali atlikti individualius ar grupinius darbus, juos demonstruoti ir
aptarti atskiromis grupėmis ar bendrai auditorijoje,
pademonstruodami darbo rezultatus iš savo darbo
vietos per video projektorių. Visa dėstytojo parengta studijų medžiaga pateikiama Kauno kolegijos
virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle7. Grupiniam darbui galima naudotis Kauno kolegijos Google Apps8 teikiamomis galimybėmis. Studentai gali naudotis ir kitais internetu pasiekiamais atvirais
studijų šaltiniais. Dėstytojas turi galimybę studijų
medžiagą demonstruoti per video projektorių ar pa5 TEAL at MIT. Šaltinis internete: http://web.mit.edu/8.02t/
www/802TEAL3D/teal_tour.htm [žr. 2014-09-30]
6 Scilab. Šaltinis internete: http://www.scilab.org/ [žr. 201409-10]
7 Kauno kolegijos Moodle. Šaltinis internete: http://moodle.
kauko.lt/
8 Kauno kolegijos Google Apps. Šaltinis internete: http://
mail.go.kauko.lt/
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4 pav. SCALE-UP klasė Kauno kolegijoje
(Jūratės Lukšaitės nuotrauka)

Klasėje yra sumontuoti 17 apskritų stalų po 6
darbo vietas, iš kurių trys vietos aprūpintos nešiojamaisiais kompiuteriais. Studentai gali atsinešti ir
naudoti savo nešiojamuosius ar planšetinius kompiuterius. Iš viso auditorijoje yra 102 darbo vietos ir viena kompiuterizuota darbo vieta dėstytojui.
Auditorijoje yra šeši ekranai išdėstyti per perimetrą. Sukurta galimybė demonstruoti pateikiamą medžiagą iš dėstytojo darbo vietos į visus ekranus bei
demonstruoti iš bet kurios studentų darbo vietos į
vieną iš artimiausiųjų ekranų. Studentai gali atlikti individualius ar grupinius darbus, juos demonstruoti ir aptarti atskiromis grupėmis ar bendrai auditorijoje pademonstruodami darbo rezultatus iš savo darbo vietos per ekranus. Klasėje veikia bevielis
ir stacionarus interneto ryšys, įdiegta MS Windows
operacinė sistema, užtikrinanti galimybę naudo-

tis virtualiomis darbo vietomis, debesų kompiuterijos paslaugomis, atviraisiais ištekliais internete,
prenumeruojamomis e. bibliotekomis ir duomenų
bazėmis. Atsižvelgiant į studijų dalyką, SCALEUP klasėje galima naudotis įvairiais vizualizavimo,
procesų imitavimo, kompiuterinio projektavimo
programiniais paketais.
Vizualizavimo, modeliavimo ir simuliavimo galimybėms užtikrinti naudojamas matematinių skaičiavimų ir modeliavimo SCILAB paketas.
Tai mokslinei veiklai skirtas matematinių skaičiavimų programinis, atviro kodo paketas. Jis sukurtas ir plėtojamas INRIA (Institut National de Recherche on Informatique et on Automatique)9 bei
ENPC (École nationale des ponts et chaussées)10
organizacijų, ir yra viena iš atviro kodo alternatyvų
MATLAB paketui. SCILAB paketu gali būti atliekami įvairūs matematiniai skaičiavimai, be to jis turi daug darbui SCALE-UP klasėje reikalingų vizualizavimo galimybių: 2D, 3D ir animaciją11.
Taip pat SCILAB turi MATLAB/ Simulink12
analogišką įrankį procesų modeliavimui ir simuliavimui, vadinamą Xcos [7]. Juo galima modeliuoti ir
simuliuoti įvairius procesus.
Klasėje taip pat įdiegtas ir atviro kodo paketas
statistiniams skaičiavimams PSPP13 – tai analogas
komerciniam SPSS paketui. Panaudojant papildomas atviro kodo priemones, pavyzdžiui RTAI (Real Time Application Interface for Linux)14, galima
sukurti sąsają su realiais laboratoriniais įtaisais [9].
Taip pat be minėtų priemonių yra įdiegti:
• MATHWORKS įrankiai – MATLAB, SIMULINK, POLYSPACE, – skirti modeliuoti ir simuliuoti įvairių studijų krypčių procesus.15
• MS Visual Studio16 aplinka – tai programinės įrangos projektavimo, programinės įrangos kūrimo, testavimo, priežiūros ir konfigūracijų valdymo aplinka.
9 INRIA. Šaltinis internete: http://www.inria.fr/
10 ENPC. Šaltinis internete: http://www.enpc.fr/ [žr. 2014-0930]
11 Scilab Help. Šaltinis internete: http://www.scilab.org/support/documentation / [žr. 2014-09-30]
12 Simulink. Šaltinis internete: http://www.mathworks.com/
products/simulink/ [žr. 2014-09-30]
13 PSPP. Šaltinis internete: http://www.gnu.org/software/
pspp/ [žr. 2014-09-30]
14 RTAI. Šaltinis internete: https://www.rtai.org/ [žr. 201409-30]
15 Mathworks.
http://www.mathworks.se/products/?s_
tid=gn_ ps [žr. 2014-09-30]
16 MS Visual Studio 2013 http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/dd831853.aspx [žr. 2014-09-30]

3. SCALE-UP programų inžinerijos atvejo
modeliavimas
Studijų dalyko „Programų inžinerija“ rezultatai
Šio kurso paskirtis – supažindinti su programų inžinerijos objektu, paradigma ir principais, programų
inžinerijos proceso samprata, programų inžinerijos proceso modeliais, grafinio projektavimo kalba
UML, programinės įrangos projektų valdymu. Kurso metu besimokantieji supažindinami su reikalavimų inžinerija, reikalavimų proceso modeliu, reikalavimų surinkimo metodais, reikalavimų analize,
reikalavimų specifikavimu, dokumentų šablonais,
reikalavimų įvertinimu. Studentai mokomi programinės įrangos projektavimo, programinės įrangos
kūrimo, testavimo, priežiūros ir konfigūracijų valdymo. Žinioms ir gebėjimams įsisavinti pateikiama
e. dalyko medžiaga, studentai atlieka grupines ir
pavienes praktines užduotis. Studentas baigęs kursą geba:
• Taikyti žinias apie pagrindines programų inžinerijos mokslo sąvokas.
• Taikyti žinias apie programų inžinerijos proceso modelius, jų privalumus ir trūkumus.
• Surinkti ir analizuoti reikalavimus produktui
ir procesui.
• Planuoti, parengti ir vertinti programinės
įrangos projektus.
• Parašyti reikalavimų specifikaciją pagal pasirinktą šabloną.
• Sukurti diagramas konkrečiam dalykinės srities programinės sistemos modeliui.
• Sudaryti kuriamos programinės įrangos projektavimo dokumentaciją.
• Sudaryti testavimo planą kuriamai programinei įrangai ir dokumentuoti testavimo metu
gautus rezultatus.
• Gebėti dirbti grupėje, rengiant ir įgyvendinant projektą.
Programų inžinerijos dalyko SCALE-UP
atvejo modelis
SCALE-UP studijų plane paskaitos ir praktiniai
užsiėmimai apjungiami ir vykdomi kaip visuma (1
lentelė) pagal dėstytojo parengtą planą ir aktyvaus
mokymosi scenarijų. Studijos vyksta auditorijoje,
aprūpintoje kompiuterinėmis darbo vietomis, kurios užtikrina galimybę naudotis virtualizacija, debesų kompiuterijos paslaugomis, atviraisiais ištekliais, programine įranga.
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1 lentelė. Studijų planas
Studijų
planas

Paskaitos
val.

Tradicinis

78

SCALE-UP

Praktiniai
darbai val.

Konsultacijos
val.

32

4

80

Savarankiškas
darbas val.
49
53

Iš viso val.

Vertinimas

Apimtis
kreditais

133

IKI

5

2 lentelė. Programų inžinerijos dalyko vienos temos SCALE-UP aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant planas
Įvadas
• Temos pristatymas
• Informacijos šaltinių apžvalga
• Dėstymas
Problemos sprendimu
grįstas mokymasis

20 min.

• Apibendrinimas
Atvejo problemos sprendimas
• Informacijos šaltinių analizė

30 min.

Diskusija

• Užduoties aptarimas

30 min.

Darbas poromis

• Užduoties sprendimas

45 min.

darbas grupėje

• Užduoties pristatymo rengimas

30 min.

Darbas grupėje

• Pristatymas

45 min.

Pristatymas ir atsakymai į klausimus

• Aptarimas grupėje
Praktinė veikla padedant
dėstytojui

Savarankiško darbo tikslas, struktūra ir
priemonės
Programų inžinerijos dalyko savarankiško darbo
tikslas – padėti studentams įsisavinti programų inžinerijos metodus, įgyvendinant realų projektą. Savarankiško darbo metu studentai turi sukurti pilnai
funkcionuojančią programinę įrangą pagal techninę
užduotį bei parengti projekto dokumentaciją, kurią
sudaro: projekto planas; reikalavimų specifikacija;
projektavimo dokumentas; testavimo planas; sistemos administratoriaus ir vartotojo vadovai. Programinės įrangos realizacijos priemones studentai gali
pasirinkti savo nuožiūra. Projekto dokumentacijai
parengti rekomenduojama naudotis projektų valdymo sistema MS Project ir projektavimo ir programavimo sistema MS Visual Studio bei pasirinktu teksto redaktoriumi. Dokumentacija turi būti parengta pagal dėstytojo pateiktus nurodymus.
Savarankiško darbo atlikimo tvarka
Savarankiškas darbas atliekamas grupelėmis,
sudarytomis iš 6 asmenų. Kiekvienas grupelės narys vykdo jam paskirtas pareigas ir yra atsakingas
už tam tikrą vykdomo projekto fazę. Projekto veiklose numatytos šešios fazės: projekto planavimas,
reikalavimų specifikacijos rengimas, projektavimas, programavimas, testavimas, dokumentacijos
rengimas. Pirmąsias dvi semestro savaites studentai
turi pasiskirstyti į grupeles, pasidalinti pareigomis,
pasirinkti savarankiško darbo užduotį iš pateikto
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25 min.

sąrašo arba pateikti pasiūlymą ir visa tai suderinti
su dėstytoju. Užduoties nepasirinkusius studentus
į grupeles suskirsto dėstytojas, kuris savo nuožiūra kiekvienam jų paskiria pareigas ir darbo užduotį.
Už savarankišką darbą atsiskaitoma palaipsniui pagal grafiką (3 lentelė).
Savarankiško darbo projekto vertinimas
Savarankiško darbo įvertinimas kiekvienam
grupelės nariui apskaičiuojamas atskirai, priklausomai nuo grupelės nario užimamų pareigų, pagal formulę (4 lentelė).
Programų inžinerijos dalyko studijoms naudojama programinė įranga
Savarankiško darbo, atliekamo grupėje, veiklų
planas ir Gantt diagrama (5 pav.) rengiami naudojantis verslo projektų valdymo sistema MS Project
2013.17
Reikalavimų specifikacijos ir projektavimo dokumento UML schemos (6 pav.) rengiamos naudojantis MS Visual Studio18 – programinės įrangos
projektavimo, programinės įrangos kūrimo, testavimo, priežiūros ir konfigūracijų valdymo sistema.

17 MS Project 2013 http://products.office.com/en-us/project/
project-professional-2013-desktop-software
18 MS Visual Studio 2013 http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/dd831853.aspx [žr. 2014-09-30]

3 lentelė. Savarankiško darbo grafikas
Projekto fazė

Pateikiamas dokumentas

Atsiskaitymo data

Projekto planavimas

Projekto planas

3 savaitė

Reikalavimų specifikacijos rengimas

Reikalavimų specifikacija

5 savaitė

Projektavimas

Projektavimo dokumentacija

7 savaitė

Programavimas

Programos prototipas (realizuota 40% f-jų)

8 savaitė

Testavimas

Programos testo planas

10 savaitė

Programavimas

Veikianti programa (realizuota 80% f-jų)

11 savaitė

Dokumentacijos rengimas

Sistemos administratoriaus ir naudotojo vadovai

12 savaitė

Programavimas

Pilnai veikianti programa

13 savaitė

Dokumentacijos rengimas

Savarankiško darbo ataskaita

14 savaitė

4 lentelė. Savarankiško darbo projekto vertinimo formulė
Projekto
vadovas

Analizės
grupės
vadovas

Projektavimo Programavimo
grupės vadovas
grupės
vadovas

Testavimo
grupės
vadovas

Dokumentacijos
rengimo grupės
vadovas

Projekto Planas

0,3

0,1

0,1

Reikalavimų specifikacija

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Projekta vimo dokumentaсija

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

Programa

0,1

Testavimo Planas

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

Administratoriaus ir naudotojo vadovai

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

Ataskaita

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5 pav. Gantt diagrama
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6 pav. Klasių ir sekos diagramos
5 lentelė. Mokymosi bendradarbiaujant rezultatų vertinimas
Rezultatai

Vertinimo vidurkis*

Padėjo rasti informacijos apie pagrindines PĮ sąvokas

2,9

Pagerėjo bendravimo įgūdžiai

2,4

Pagerėjo analizavimo įgūdžiai

2,1

Pagerėjo gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir gebėjimus, įgytus pratybose

2,5

Supratau programų inžinerijos dalyko paskirtį ir tikslą

2,7

Programų inžinerijos dalyko studijos mane sudomino

2,3

Darbo grupėje patirtis

3

* – Maksimalus galimas balas 5

4. Mokymosi bendradarbiaujant rezultatų
vertinimo tyrimas
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kaip studentai vertina
Programų inžinerijos mokymosi bendradarbiaujant
rezultatus. Tai pirmoji tęstinio tyrimo apie studentų
požiūrį į aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant dalis. Tyrime dalyvavo Programų inžinerijos trečiojo
kurso studentai, iš viso 56 asmenys. Duomenys pateikti 5 lentelėje.
Apklausos rezultatai leido išsiaiškinti kaip studentai vertina mokymosi bendradarbiaujant rezultatus.
Išvados
1. Kauno kolegijoje naujai įrengta klasė atitinka
visus pagrindinius SCALE-UP keliamus reikalavimus infrastruktūrai ir galimybes realizuoti
SCALE-UP didaktinį modelį.
2. Klasė gali būti naudojama įvairių tiksliųjų ir
technologijos mokslų studijų dalykų (bendrųjų
ir specialiųjų) – matematika, fizika, informaci56

jos technologijos, programavimas, elektrotechnika, elektronika, procesų valdymas ir kitų, –
dėstymui.
3. Klasėje naudojamos informacijos technologijos
organiškai integruojasi su Kauno kolegijoje jau
išplėtota e.mokymosi infrastruktūra bei sukuria
papildomas galimybes aktyviam mokymuisi ir
į studentą sutelktos aplinkos sukūrimui, dėstytojų kvalifikacijos plėtrai, supažindinant juos su
SCALE-UP didaktiniu modeliu ir jo diegimu.
4. Atviro kodo ir kitų nemokamų programinių
priemonių panaudojimas leido sumažinti išlaidas tokio tipo klasės įrengimui, išlaikant visus
pagrindinius SCALE-UP reikalavimus.
5. Išanalizuoti SCALE-UP aktyvaus mokymosi
bendradarbiaujant aplinkos Programų inžinerijos atvejo modeliavimo aspektai – studijų planas, studijų metodai, studijų rezultatų vertinimo
metodai bei vienos temos SCALE-UP aktyvaus
mokymosi bendradarbiaujant planas ir scenarijus.
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SCALE-UP AT KAUNO KOLEGIJA: THE CASE OF MODELLING
Summary
The article briefly reviews good practice of SCALE-UP (The Student- Centered Activities for Large Enrollment Undergraduate Programs) project and TEAL (The Technology Enabled Active Learning) project, the main requirements for
SCALE-UP type classroom and educational model. Transfer of this good practice about equipping two SCALE- UP classes at Kaunas University of Applied Sciences is discussed. Already existing e-learning possibilities and programming
tools for coaching, visualization, simulation, experimentation, design are taking in account. Opportunities of SCILAB,
Physics 8.02, Mathworks, MS Visual Studio packages for numerical computational, visualization, modelling and simulation activities in SCALE-UP class are presented. This article presents the modelling case for Software Engineering
Course lectures and practical. The two phases are underlined for each topic: 1) the problem based learning ; 2) practical
activities by tutoring. The lectures and practical work are combined and executed as a whole in the frame of SCALE UP study plan and an active learning scenario. The classroom is equipped with a virtual workplace, cloud computing services, open resources on the Internet, e- libraries and subscribed databases. The study results considering the assessment
of cooperative learning outcomes are discussed.
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NUOTOLINĖS LABORATORIJOS TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ STUDIJOMS
Antanas Aleksonis, Danielius Adomaitis
Kauno Kolegija
Anotacija. Sparčiai vystantis technologijoms ir augant programuojamųjų sistemų specialistų poreikiui, proporcingai didėja reikalavimai ir būtinos investicijos į technologijos mokslų studijas. Savalaikiams tyrimams, praktiniams ir/arba laboratoriniams darbams atlikti būtina nuolat atnaujinti turimą materialiąją bazę, o tai savo ruožtu reikalauja didelių lėšų.
Straipsnyje nagrinėjami nuotolinių laboratorijų privalumai ir reali jų teikiama nauda studijų procesui Kauno kolegijoje.
Dalyvaudami tarptautiniame projekte studentai įdėjo žymiai daugiau pastangų ir buvo labiau motyvuoti, nei dirbant su
įprastose laboratorijose esančia įranga. Tai leido geriau įsigilinti į nagrinėjamus technologinius procesus, patikrinti savo
pačių sukurtus funkcinius algoritmus ir valdymo programas. Remiantis tyrimo rezultatais galima drąsiai teigti, kad nuotolinės laboratorijos stipriai pagerintų mokymo procesą ir leistų studentams ne tik įsisavinti pagrindinę teorinę medžiagą,
bet ir labiau išlavinti praktinius įgūdžius, būtinus tolimesnėse studijose ir/arba vykdant veiklas pagal įgytą specialybę.
Raktiniai žodžiai: Nuotolinė laboratorija, studijų procesas, programuojamos techninės sistemos.

Įvadas
Tyrimo aktualumas. Sparčiai vystantis technologijoms ir augant programuojamųjų sistemų specialistų
poreikiui, proporcingai didėja reikalavimai ir būtinos
investicijos į technologijos mokslų studijas. Kadangi
šios krypties studijos remiasi praktiniu mokymu, tam
reikalingos specialios laboratorijos su įdiegta pažangia technine ir programine įranga (Han J., Chang R.,
2011). Savalaikiams tyrimams, praktiniams ir/arba
laboratoriniams darbams atlikti būtina nuolat atnaujinti turimą materialiąją bazę, o tai savo ruožtu reikalauja didelių lėšų. Taip pat, kartais nepakankamas
įsigytos įrangos kiekis neleidžia reikalingam studentų skaičiui atlikti praktinių darbų, arba priešingai –
nepavyksta pilnai apkrauti laboratorijos, sudarant sąlygas studentams vienu metu atlikti didesnį skaičių
praktinių darbų. Šiuo atveju svarbu sudaryti studentams sąlygas dirbti su laboratorine įranga įtolintu būdu atskiru laiku, prisijungiant prie modulinių sistemų per komunikacijų tinklą, (Belghith A., Aissa M.,
Mnaouer A. B., 2012), programuojamų procesų valdymui ir stebėjimui. Tai šiuo metu sparčiai populiarėjančios taip vadinamos nuotolinės laboratorijos
principas.
Šiose laboratorijose sumontuota specifinė techninė ir kompiuterinė įranga, valdoma per tinklą,
leidžia atlikti praktinius darbus iš anksto numatytu
laiku. Tokiu būdu įrengta laboratorija gali naudotis
žymiai daugiau studentų, kurie mokosi ne tik skirtingose tos pačios institucijos studijų programose, bet ir
to paties profilio aukštosiose mokyklose. Šiuo atveju galimas ir tarptautinis bendradarbiavimas, kai laboratorija gali būti už šimtų ar net tūkstančių kilometrų. Nors tokios laboratorijos įrengimas kainuoja
brangiau (reikalinga papildoma programinė įranga,
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vaizdo kameros ir t.t.), investicijos greitai atsipirktų,
įvertinant galimybę laisvu nuo darbo metu tokios laboratorijos įrangą nuomoti kitose šalyse esančioms
institucijoms, o taip pat vystant tarptautinius mokslo projektus ir/ar plėtojant mokslo taikomąją veiklą.
Remiantis šia informacija, natūraliai iškyla tyrimo problema – šiuo metu technologijų srities specialybių studijoms ne visiškai racionaliai panaudojamos lėšos perkant brangią įrangą, kurios laikymui
reikalingos gana didelės patalpos ir ją prižiūrintys
aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Kaip pasiekti studijų proceso efektyvumo, jame taikant naujausias
technologijas mažesnėmis ir/arba greičiau atsiperkančiomis sąnaudomis?
Tyrimo objektas – nuotolinių laboratorijų reikšmė ir teikiama nauda technologijų srities studijų procesui.
Tyrimo tikslas – ištirti projekto „EQUAL
CLASS“ metu vykusių mokymų efektyvumą, lyginant su mokymais įprastinėje laboratorijoje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išnagrinėti nuotolinės laboratorijos struktūrą ir
studijų procesui teikiamas galimybes.
2. Apžvelgti techninę ir programinę įranga, taikomą nuotolinėje procesų valdymo laboratorijoje.
3. Įvertinti studentų lankomumą, įgytas žinias
ir egzamino rezultatus projekto „EQUAL CLASS“
metu.
4. Įvertinti nuotolinei laboratorijai keliamus reikalavimus ir būtiną personalo pasirengimą darbui tokiose laboratorijose.
5. Apibendrinti projekto „EQUAL CLASS“ metu gautus tyrimo rezultatus ir pateikti siūlymus technologijų srities studijų proceso efektyvumo padidinimui.

Tyrimo metodai – naujausių mokslinių srities
šaltinių analizė, lyginimo, apibendrinimo bei grafinio modeliavimo metodai.
Nuotolinė laboratorija ir jos struktūra
Šiame straipsnyje nagrinėjama nuotolinė laboratorija (1 pav.), kaip inovatyvi priemonė leidžianti studijas perkelti į daug aukštesni lygmenį, sudarant didesnes prieigos prie techninės įrangos galimybes ir
pilnai išnaudoti visą naudojimosi ja laiką. Paveiksle
pateiktoje nuotraukoje matoma Šveicarijoje įrengta laboratorija, kurios pagalba galima išmokti programuoti SIMATIC S7-1200 valdiklius, naudojant
programų paketą TIA PORTTAL (Berger H., 2010;
Mannsberger G., Keller U., 2014).

2 pav. Vienos darbo vietos – atskiro laboratorinio
stendo vaizdas.
Atskirame laboratorijos stende keturi transportavimo sistemos sektoriai apjungti į vieną, ir jais
detalė juda ratu. Judėjimo kryptį galima keisti, t.y.
pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę. Kiekviename iš keturių sistemos sektorių detalė gali būti sustabdyta dviejuose taškuose (5-7).

3 pav. Programuojamasis valdiklis CPU 1214C su
papildomais moduliais.
1 pav. Bendras Šveicarijoje įrengtos nuotolinės
laboratorijos vaizdas.

Prisijungti prie laboratorijos galima iš bent kurio
pasaulio taško – svarbu turėti pakankamai didelės
spartos internetą, nes perduodami ne tik valdymo
programos duomenys, bet ir vykdoma vaizdo transliacija proceso monitoringui realiu laiku. Atliekant
praktinius darbus, pačioje laboratorijoje reikalingas kompiuteris sujungtas su technologine įranga
bei pvz., kitoje institucijoje atliekančiojo užduotis
kompiuteris, kuris kompiuteriniu tinklu komunikuoja su įtolintos laboratorijos kompiuterine įranga. Vykdomo projekto metu buvo dirbama Kauno
kolegijoje su 18 studentų grupe, kurie vienu metu
naudojosi 18 darbo vietų Šveicarijos laboratorijoje.
Nors didelis atstumas ir netrukdė atliekamiems darbams, tačiau pastebėta, kad keitimasis informacija
truko žymiai lėčiau. Laboratorijoje visos darbo vietos (2 pav.) yra identiškos ir papildomai nereikalaujančios aptarnaujančio personalo. Tokioje laboratorijoje patogu mokytis savarankiškai, nes studentas
turėdamas prisijungimo slaptažodį, gali naudingai
išnaudoti visą laiką ir papildomai padirbėti savarankiškų studijų centre, namuose ir t.t.

Šiuo atveju stendas prijungtas prie valdiklio
CPU 1214C su papildomais moduliais ( pav. 3). Tai
leidžia spręsti įvairias užduotis, pvz., tokias, kuriose įgyvendinimui reikalingi analoginiai signalai. Jame įdiegtas virtualus valdymo pultas (4 pav.), leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie valdomą sistemą ir suprasti pagrindinius tokių procesų valdymo
pricipus.
Šio stendo pagalba galima sudaryti užduotis,
skirtas detalesnei procesų analizei ir įmituoti:
• rankinio valdymo režimą;
• automatinio valdymo režimą;
• avarinio stabdymo režimą;
• sistemos paleidimą ir pan.

4 pav. Nagrinėjamo proceso valdymo pultas.
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Patogesniam ir efektyvesniam sistemos stendo valdymui įdiegtas virtualus operatoriaus pultas
KTP600 Basic PN (5 pav.). Operatoriaus virtualus
pultas yra dažnai naudojamas automatiniam valdymui, o šios automatikos srities darbdaviai dažnai primena, kad studentus būtina mokyti operatoriaus virtualius pultus naudoti praktiškai. Todėl šiuo
atveju labai svarbu mokėti spręsti valdomų procesų
vizualizavimo uždavinius.

įtvirtinti klasėje įgytas žinias. Mokymų metu, laboratorijos administratorių pateikta studijoms reikalinga medžiaga anglų bei vokiečių kalbomis. Projekte taip pat dalyvavo studentai iš: Austrijos - HTL
St. Pölten; Vokietijos – Grundig Akademie, Nürnberg; Šveicarijos – ABB Technikerschule, Baden ir
Lietuvos – Kauno kolegija.Visose šalyse pateiktos
vienodos egzamino užduotys, kurios buvo atskleistos tik egzaminavimo metu.

6 pav. Programų paketas TIA PORTAL, skirtas
programuoti SIEMENS valdiklius.

5 pav. Virtualaus pulto, skirto proceso valdymui, bendras vaizdas.

Nuotolinės laboratorijos taikymas mokymo
procesui
Kauno kolegija 2013/2014 mokslo metais dalyvavo
tarptautiniame projekte EQUAL CLASS. Šios laidos studentai pasirenkamo dalyko pagrindu galėjo
mokytis programuoti nuotolinės laboratorijos įrangą. Tokio tipo studijas pasirinko visi 18 trečio kurso
studentai, norintys pagilinti praktinius programavimo įgūdžius ir iš arčiau susipažinti su tokių sistemų konfigūravimo bei nuotolinio valdymo specifika. Studijų metu studentai naudojosi naujausia programine įranga TIA PORTAL V12 (6 pav.), skirta
programuoti valdiklius S7-1200, o taip pat išmoko
šios srities specialistams būtinus spręsti procesų vizualizavimo uždavinius.
Iš anksto suderintu laiku dėstytojui ir studentams buvo suteikta galimybė prisijunti prie nuotolinės laboratorijos ir atlikti reikalingus praktinius
darbus. Su studentais buvo dirbama keturiolika savaičių, užsiėmimams vykstant po kelias valandas
per savaitę. Tokio mokymosi pagrindinis privalumas tas, kad grupėje atlikus praktines užduotis,
studentams buvo sudarytos sąlygos papildomu laiku padirbėti su laboratorine įranga ir savarankiškai
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Išmokę dirbti su nuotolinės laboratorijos įranga,
studentai įgijo žinių, reikalingų:
• sukurti projektą, deklaruoti kintamuosius,
įrašyti programą į valdiklio atmintį, testuoti
sukurtas programas;
• programuoti logines funkcijas, atminties
funkciją;
• programuoti laiko funkciją ir ją taikyti programoje;
• programoje taikyti skaitiklių funkciją;
• vykdyti operacijas, taikant analoginius signalus.
• panaudoti operatoriaus virtualų pultą konvejerinių sistemų valdymui.
Atskiros temos buvo glaudžiai susijusios su pagrindiniu uždaviniu – konvejerio valdymu. Tai savo ruožtu leido įdomiai pateikti reikalingą informaciją ir atitinkamai išpildyti mokymo programą.
Įvykdžius mokymų programą pagal visas numatytas temas, buvo sprendžiama bendra užduotis. Jos
vykdymo metu studentai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, o taip pat dirbo papildomai ir išlaikė baigiamąjį egzaminą. Visiems, surinkusiems 70 ir daugiau balų iš 100, vertinant pagal tarptautinius kriterijus, buvo įteikti tarptautiniai sertifikatai. Iš 18
mokymuose dalyvavusių studentų dešimt išlaikė
egzaminus ir gavo valdymo sistemų programavimui būtinas kompetencijas patvirtinančius sertifikatus.

Mokymosi rezultatai, dirbant nuotolinėje laboratorijoje.
Kaip matyti iš grafiko (7 pav.), vykdomo projekto metu užsiėmimuose dalyvaudavo daugiau
nei 60℅ studentų, o ketvirtadalyje užsiėmimų dalyvavo absoliučiai visi. Paprastai dalis trečio kurso
studentų yra jau yra įsidarbinę, todėl lankomumas
dažnai suprastėja. Lyginant su panašios specialybės
studentų lankomumu Vilniaus kolegijoje, Kauno
kolegijos studentai dirbdami su nuotolinės laboratorijos įranga buvo žymiai aktyvesni. Pagal straipsnyje skelbiamus duomenis, Vilniaus kolegijoje tik
15℅ studentų nepraleidžia nei vienos paskaitos (8).
Kauno kolegijos atveju tokių studentų buvo daugiau nei 50℅.

pradinių investicijų, o ji panaudojama tik konkrečios specialybės studentų mokymui. Jeigu viename
mieste yra kelios aukštosios mokyklos, stacionariomis laboratorijomis gali naudotis ir kelių mokymosi
įstaigų studentai. Pavyzdžiui Kauno kolegijos studentai naudojasi Kauno Technologijos universiteto laboratorijomis. Praktinių darbų atlikimui reikia
vykti į kitą mokymo įstaigą, sunkiau suderinti tvarkaraščius ir t.t.
Nuotolinės laboratorijos atveju kelių bendradarbiaujančių institucijų studentai pagal iš anksto suderintą laiką būtinas studijų kurso praktines užduotis
gali atlikti nuotoliniu būdų. Tai leidžia optimizuoti specializuotų laboratorijų apkrovimą ir sudaryti
sąlygas studentams dirbti su specifine įranga iš bet
kurios pasaulio vietos. Mokymosi rezultatai stipriai
pagerėtų, įrengus tokias laboratorijas, nes studentai
turėtų galimybę savarankiškai mokytis papildomai,
tačiau tokių projektų įgyvendinimui reiktų kooperuotis kelioms aukštosioms mokykloms. Pažymėtina tai, kad šios laboratorijos atvertų naujas galimybes pasirinkusiems ištęstines studijas, kur kontaktinių valandų skaičius yra mažesnis.

7 pav. Studentų lankomumas, dirbant su nuotolinės
laboratorijos įranga.

Projekte dalyvavę studentai laikė egzaminą, kurio užduotis buvo parengta taip, kad studentai kūrybiškai parodytų tai, ko išmoko mokymų metu. Egzamino rezultatai (8 pav.) taip pat buvo geresni, nei
įprastai. Tiesa, puikaus rezultato nepavyko pasiekti nei vienam iš mokymuose dalyvavusių studentų.
Tačiau bendram kontekste reikėtų įvertinti tai, kad
tokio paties sudėtingumo užduotis buvo pateikta ir
universitetų, ir kolegijų studentams, dalyvavusiems
šiame projekte. Egzamino rezultatai buvo vertinami
pagal nustatytus tarptautinius kriterijus, o egzaminą studentai išlaikė pirmuoju bandymu. Dešimčiai
studentų buvo įteikti tarptautiniai sertifikatai, įrodantys studentų gebėjimus programuoti „Siemens“
firmos valdiklius, naudojant programų paketą TIA
PORTAL.
Technologinių mokslų studijoms – nuotolinės
laboratorijos.
Technologijų krypties mokslai reikalauja nemažai kompetencijų. Būsimų specialistų praktiniams
įgūdžiams įgyti ir plėtoti būtinos specializuotos laboratorijos. Jose paprastai naudojama įdiegta reali pramoninė valdymo įranga, reikalaujanti nemažų

8 pav. Egzamino rezultatai.

Išvados
1. Išnagrinėjus nuotolinių laboratorijų struktūrą
galima teigti, kad tokio tipo laboratorijos atvertų
naujas galimybes mažesnėmis lėšomis pritaikyti šiuolaikines technologijas mokymo procese.
Taip pat tokiose laboratorijose studentai geriau
įsisavintų dėstomus studijų programos dalykus.
2. Atlikus procesų valdymo nuotolinių laboratorijų techninės ir programinės įrangos apžvalgą
pastebėta, kad pirminės investicijos įrangos įsigijimui būtų didesnės. Tačiau įvertinus tai, kad
tokiomis laboratorijomis pagal nuomos sutartis
galėtų naudotis ir kitos institucijos, panaudotos
lėšos greitai atsipirktų.
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3. Įvertinus studentų lankomumą, įgytas žinias ir
egzamino rezultatus, galima teigti, kad mokymasis nuotolinėse laboratorijose yra racionalus.
Studentai, mokydamiesi nuotolinėje laboratorijoje, pakankamai gerai suvokia vykstančius
procesus, gali realiu laiku patikrinti savo sukurtų programų korektiškumą. Vaizdo stebėjimo
kameros pagalba nuotoliniu būdu galim stebėti
realiai vykstantį procesą, kaip ir dirbant įprastoje laboratorijoje.
4. Nuotolinės laboratorijos privalumas – studentai
tuo pat metu gali dirbti bibliotekoje, namuose
arba kitose vietose, kur yra spartaus interneto
(≥10 Mb/s) prieiga. Tai leidžia dėstytojui laisvai
formuoti užduotis savarankiškam darbui. Aukštos kvalifikacijos dėstytojai pagal universalias
studijų metodikas parengia mokymo medžiagą
ir dalinasi ja su kitose panašaus profilio mokymo įstaigose dirbančiais specialistais. Tokiu
būdu pasiekiamas didesnis mokymo(-si) proceso lankstumas.
5. Nuotolinės laboratorijos stipriai pagerintų mokymo procesą, leidžiantį studentams ne tik įsisavinti pagrindinę teorinę medžiagą, bet ir labiau
išlavinti praktinius įgūdžius, būtinus tolimesnėse studijose ir/arba vykdant veiklas pagal įgytą
specialybę.
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Summary
Since the technology nowadays is being developed rapidly every single day, and the demand for specialists in the field
of programming systems is growing swiftly as well, the requirements and the necessary investment in technological sciences are also increasing. To perform the well-timed research, actualize the practical and/ or laboratory work, it is mandatory to constantly update and renew the available material resources, which in turn require significantly large funds.
The analysis of the advantages of remote laboratories and their substantial benefits of the study process at Kauno Kolegija are expounded in the article. While participating in an international project, the students were able to try out recent
laboratory equipment, which allowed them to enjoy the practical work much more and even played a part in motivating
them to put a larger amount of effort into the work they did. Moreover, this provided an opportunity to achieve a better
insight into the examined processes, to verify and test the functional algorithms and management programs, that the students developed themselves. Based on the research results, it can be said that the remote laboratories would definitely
develop and improve the process of learning, enable the students to not only master the fundamental theoretical material but also develop and nurture the necessary practical skills for further studies and/ or operating and pursuing various
work, specializing in achieved degree.
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ALERGENŲ VALDYMO PROGRAMA MAITINANT
KELEIVIUS ORLAIVIUOSE
Nijolė Vasiliauskienė, Aušra Steponavičienė
Kauno kolegija
Anotacija. Paskutiniu metu vis daugiau žmonių keliauja orlaiviais. Vienu skrydžio metu orlaivyje gali būti labai skirtingų poreikių keleivių – netoleruojančių tam tikrų produktų. Itin svarbu atsižvelgti į alergijų maistui turinčių keleivių poreikius, nes įvykus alerginei reakcijai, skrendant orlaiviu yra sudėtinga suteikti reikiamą pagalbą ir kyla didelis pavojus
keleivio sveikatai ar net gyvybei. Keleivių maitinimui orlaiviuose būtina taikyti alergenų valdymo programą. Maitinimą
orlaivių keleiviams teikiančios įmonės turėtų juos informuoti ir pagal poreikį suteikti galimybę rinktis patiekalus be alergenų, iš specialiai sudaryto meniu, kurio patiekaluose vienos žaliavos yra keičiamos kitomis.
Kadangi keleivių maitinimui orlaiviuose dažnai naudojama „poliarinė“ duona, glitimo likučių tyrimai atlikti šios duonos
kepimui naudojant skirtingus miltus (ruginius, kvietinius, žirnių, mišinį be glitimo). Glitimo likučių kitimas vertintas iš
skirtingų rūšių miltų pagamintose tešlose bei gaminiuose. Glitimo likučiai nustatyti tik kvietinėje ir ruginėje tešlose bei
iš jų pagamintoje duonoje. Žirnių miltų bei tešloje paruoštoje iš miltų mišinio ir iš šių miltų pagamintoje duonoje, glitimo likučių aptikta nebuvo.
Įvertinus galimą alergenų likučių pernešimą oru, atlikti keleivių maitinimui orlaiviuose taikomos „poliarinės“ duonos
kontroliniai kepimai kvietinius bei ruginius miltus pakeičiant glitimo neturinčiais miltais. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad norint išvengti alergeno glitimo, tačiau išlaikyti šiai duonai būdingas savybes labiausiai tinka naudoti miltų
mišinį be glitimo, kadangi jį naudojant iškeptų gaminių savybės geriausiai atitinka įprastas.
Įvertinus eksperimentinių tyrimų rezultatus, keleivių maitinimui orlaiviuose parengta alergenų valdymo programa apimanti: sutarties tarp orlaivių keleivius aptarnaujančios viešojo maitinimo įmonės bei oro linijų kompanijos pasirašymą; orlaivio keleivio, orlaivio keleivius aptarnaujančios maitinimo įmonės bei avia kompanijos atsakomybių nustatymą;
alergiškiems keleiviams skirtų patiekalų partijų identifikavimą; maisto vežimėlių / konteinerių bei keleivių vietų orlaivyje atskyrimą.
Raktiniai žodžiai: alergenai, alergija, keleivių maitinimas orlaiviuose

Įvadas
Alergija yra neįprasta reakcija į aplinkoje esančias
mums įprastas medžiagas: maisto produktus, namų
dulkes, mikroskopinius grybus, augalų žiedadulkes,
naminių gyvūnėlių kailį, buitines chemines medžiagas, vaistus. Alergiją sukelia įvairios medžiagos, kurios yra vadinamos alergenais. Alergenas –
tai antigenas, sukeliantis alerginę reakciją. Daugelis
alergenų yra baltymai, dažnai su šoninėmis angliavandenių grandinėmis. Teoriškai, bet kuris maisto
produktas gali sukelti alergiją. Svarbiausieji maisto
alergenai yra šie: pienas, kiaušiniai, grūdiniai, turintys glitimo, riešutai, soja, žuvis, mėsa, vėžiagyviai, uogos, vaisiai, daržovės, prieskoniai.
Alergenai yra pernešami nuo indų, paviršių, taip
pat oru. Alergiškam žmogui yra sudėtinga pasirinkti patiekalus. Atsižvelgdami į šią problemą, viešojo
maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos turėtų nurodydami patiekaluose esančius alergenus ar galimus jų pėdsakus bei taikyti įvairias alergenų valdymo programas.
Patiekalų, kurių sudėtyje yra alergenų, ženklinimas ir klientų informavimas yra itin svarbus viešajam maitinimui orlaiviuose, kadangi yra daug sudėtingiau suteikti skubią ir tinkamą pagalbą alerginės

reakcijos ištiktam keleiviui. Geriausia prevencinė
priemonė yra specialių patiekalų parinkimas, jų ženklinimas ir apsaugojimas nuo kituose patiekaluose
esančių alergenų taršos.
Tikslas – sudaryti alergenų valdymo programą
keleivių maitinimui orlaiviuose.
Uždaviniai:
1. Įvertinti alergenų neigiamą poveikį orlaivių
keleiviams.
2. Atlikti alergenų likučių miltuose bei miltiniuose gaminiuose nustatymo tyrimus.
3. Pateikti rekomendacijas keleivių maitinimui
orlaiviuose.
Informacinių šaltinių apžvalga
Alergija – tai organizmo gebėjimas specifiškai ir
neadekvačiai, t.y. per stipriai (jautriai), reaguoti pakartotinai į organizmą patenkančius aplinkos antigenus, sukeliant audinių pažeidimą. Ji formuluoja alergijos sąvoką, kaip organizmo imuninę reakciją, kai
pakenkiami savi audiniai (Dubakienė 2011).
Pasak A. Vaivarienės (2010), alergija maistui – tai
organizmo reakcija į maistą ar kitą alergeną, pagrįsta
neadekvačia organizmo imuninės sistemos reakcija į
svetimus organizmui baltymus.
P. J. D’Adamo ir kt. (2008) teigimu, alergijos yra
imuninės sistemos reakcija į tam tikrus maisto pro63

duktus, jų sudedamąsias dalis, įkvepiamas daleles,
chemines medžiagas. Dažniausiai tai yra imuninės
sistemos reakcija, į veiksnius, kurie nekenkia kitiems
individams. Alerginė reakcija dažniausiai pasireiškia
nuovargiu, galvos skausmu, čiauduliu, išskyromis iš
nosies. Sudėtingesnės ir stipresnės alerginės reakcijos vadinamos antiflaksiniu šoku, jam yra būdingas
audinių patinimas, negebėjimas kvėpuoti.
Mokslininkai teigia, kad ore esantys alergenai,
patekę į burną ar nosiaryklę, nuryjami gali įjautrinti
organizmą bei sukelti alerginį uždegimą virškinamajame trakte (www.europrevall.org; www.foodallergens.info). Gaminant patiekalus dažniausiai naudojami šie alergenai (Boye ir kt. 2010):
• glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai,
miežiai, avižos,kviečiai spelta) ir jų produktai;
• kiaušiniai ir jų produktai;
• sojų pupelės ir jų produktai;
• pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę);
• riešutai ir jų produktai;
• sezamų sėklos ir jų produktai.
Mokslininkai nustatė, kad tarp grūdinių maisto
produktų dažniausiai paplitęs jautrumas kviečiams.
Kviečių miltų baltymų sudėtyje yra apie 20 antigenų. Juose esantis glitimas dėl specifinio fermento
trūkumo organizme sukelia sunkų enteritą – celiakiją (www.europrevall.org; www.foodallergens.info).
Kviečiai yra vienintelis augalas, kurio glitimas sudaro struktūrinį tešlos karkasą. Glitimas yra elastingas
hidratuotų baltymų gelis, jį sudaro gliadinai ir gliuteninai – atsarginiai baltymai, kaupiami kviečių endosperme (Nollet ir kt. 2012).
Alergija karvės pienui – tai imunoglobulino E
(IgE) reakcija į karvės pieno baltymus, kuri gali iššaukti odos (atopinis dermatitas, dilgėlinė, angioedema), respiratorinę (rinitas, astma), virškinimo trakto
(vidurių diegliai, diarėja, vėmimas, gastroezofaginio
refliuksas) reakciją, ir kai kuriais atvejais, anafilaksinį šoką (James ir kt. 2012).
Alergijos maistui atvejai pastaruoju metu vis dažnėja. Dažniausiai pasireiškia alergija kviečiams ir
kviečių gaminiams, alergija pienui, riešutams bei kitiems maisto produktams. Maisto alergenai yra itin
pavojingi orlaivių keleiviams, kadangi skrydžio metu yra ypatingai sunku suteikt pagalbą alerginės reakcijos ištiktam keleiviui. Siekiant apsaugoti orlaivių
keleivius, oro linijų kompanijos ir jas aptarnaujančios viešojo maitinimo įmonės turi taikyti alergenų
valdymo programą.
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Tyrimo metodas
Kvietiniuose miltuose esantys baltymai jautriems
vartotojams gali sukelti alergijas. Kadangi keleivių
maitinimui orlaiviuose dažnai naudojama „poliarinė“ duona. Tyrimo metu vertintas glitimo likučių tyrimas šios duonos kepimui naudojant skirtingus miltus.
Bandomiesiems kepimams atlikti pasirinkta vienoda tešlos ruošimo technologija (1 lentelė) – gaminant „poliarinią“ duoną, naudojat skirtingo glitimo
miltus (ruginius, kvietinius, žirnių, mišinį be glitimo).
Glitimo likučių kitimas vertintas iš skirtingų rūšių miltų (ruginių, kvietinių, žirnių, mišinio be glitimo) pagamintose tešlose bei gaminiuose.
Įvertinus eksperimentinių tyrimų rezultatus, parengta alergenų valdymo programa keleivių maitinimui orlaiviuose.
Glitimo likučių tyrimai skirtingose tešlose (ruginėje, kvietinėje, žirnių ir paruoštoje iš miltų mišinio be glitimo) atlikti taikant RIDA®QUICK Gliadin testą:
• pasiruošiami skirtingų rūšių miltų tešlos mėginėliai.
• pasveriama 1 g mėginio ir įpilama 10 ml etanolio tirpalo.
• apie 30 s gerai supurtoma.
• centrifuguojama 10 min., kambario temperatūroje.
• į atskirus mėgintuvėlius įpilama po 500 μl
distiliuotu vandeniu
• atskiesto RIDA®QUICK Gliadin teste pateikto buferio.
• į mėgintuvėlius pipete įlašinami 3 lašai centrifuguoto mėginio.
• juostelės įmerkiama į tyrimui paruoštus mėgintuvėlius su buferiu
• vertikaliai taip, kad juostelėse esančios rodyklės būtų nukreiptos į mėgintuvėlio apačią.
• praėjus 5 minutėms, juostelė ištraukiamos
iš mėgintuvėlių ir atliekamas gautų rezultatų
vertinimas.
Stebimas spalvos pasikeitimas (iš baltos į raudoną) juostelių reakcijos zonose. Balta spalva – „neigiamas rezultatas“ – glitimo likučių nerasta. Raudona spalva – „teigiamas rezultatas“ – glitimo likučių
rasta. Mėlyna spalva – juostelės jautrumui patikrinti.

1 lentelė. „Poliarinės“ duonos receptūra
Žaliavos pavadinimas
Miltai
Medus, natūralus
Mielės (sausos)
Jogurtas, natūralus

Kiekis (g)
45
2
0,7
6

Druska

0,2

Kmynai

0,1

Miltai sumaišomi su druska ir kmynais.
Įpilama150 ml 30 °C vandens.
Sudedamas medus ir mielės, sumaišoma, sudedamas jogurtas, dar kartą gerai išmaišoma.
Tešla kildinama 1 valandą, kildinimo spintoje, 30 °C temperatūroje.
Iškilusi tešla padalijama į 10 dalių, suformuojami apvalūs
3-5 mm storio paplotėliai.
Paplotėliai kepami įkaitintoje sausoje keptuvėje 150–160 °C,
po 2 min. iš kiekvienos pusės.

3 pav. Alergeno glitimo tyrimas kvietinėje tešloje

Glitimo likučių kitimo tyrimo rezultatai
Glitimo likučių kitimas vertintas iš skirtingų rūšių
miltų paruoštose tešlose (1 pav.) bei iš jų pagamintoje duonoje (2 pav.)
Glitimo likučiai nustatyti tik kvietinėje ir ruginėje tešlose (3 ir 4 pav.). bei iš jų pagamintoje duonoje Žirnių miltų bei tešloje paruoštoje iš miltų mišinio ir iš šių miltų pagamintoje duonoje, glitimo likučių aptikta nebuvo (5 ir 6 pav.).

1 pav. Iš skirtingų rūšių miltų paruošta tešla:
1 – Tešla iš ruginių miltų.
2 – Tešla iš kvietinių miltų.
3 – Tešla iš žirnių miltų.
4 – Tešla iš miltų mišinio be glitimo.

2 pav. Iš skirtingų rūšių miltų paruošta duona:
1 – iš ruginių miltų pagaminta „poliarinė duona“.
2– iš kvietinių miltų pagaminta „poliarinė duona“.
3 – iš žirnių miltų pagaminta „poliarinė duona“.
4 – „poliarinė duona“ pagaminta iš miltų
mišinio be glitimo.

4 pav. Alergeno glitimo tyrimas ruginėje tešloje

5 pav. Alergeno glitimo tyrimas žirnių miltų tešloje

6 pav. Alergeno glitimo tyrimas tešloje paruoštoje iš
miltų mišinio be glitimo
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2 lentelė. „Poliarinės“ duonos gamyba
Tešlos ir gaminio
konsistencija
Tešlos konsistencija
Tešlos konsistencija
po kildinimo
Iškepto gaminio išvaizda
Iškepto gaminio konsistencija
Iškepto gaminio kvapas ir skonis

Miltų rūšis
Ruginiai miltai
Tešla minkšta, lengvai formuojama
Tešla pakilo, tapo porėta
Gaminys gerai išlaikė formą, šiek tiek
pakilo
Gaminys minkštas,
porėtas
Gaminys malonaus,
ruginei duonai būdingo kvapo ir skonio

Miltų mišinys be
glitimo
Tešla minkšta, leng- Tešla minkšta, tačiau Tešla minkšta, lengvai formuojama
neelastinga
vai formuojama
Tešla pakilo, tapo po- Tešla nepakilo
Tešla šiek tiek pakilo
rėta
Gaminys gerai išlai- Gaminys gerai išlai- Gaminys pakilo, takė formą, pakilo
kė formą, tačiau ne- čiau šiek tiek susipakilo
traukė
Gaminys minkštas, Gaminys trapus
Gaminys minkštas,
porėtas
porėtas
Gaminys švelnaus, Gaminys žirniams bū- Gaminys švelnaus,
malonaus kvapo ir dingo kvapo, šiek tiek kvietiniams
gamiskonio
kartoko skonio
niams būdingo kvapo, šiek tiek saldaus
skonio
Kvietiniai miltai

Įvertinus glitimo likučių tyrimo rezultatus, atlikti keleivių maitinimui orlaiviuose taikomos „poliarinės“ duonos kontroliniai kepimai kvietinius bei ruginius miltus pakeičiant glitimo neturinčiais miltais.
Kontrolinių kepimų rezultatai pateikti 2 lentelėje.
Įvertinus galimą alergenų likučių pernešimą oru,
keleivių maitinimui orlaiviuose parengta alergenų
valdymo programa taikant sekančias priemones:
– Sutarties tarp orlaivių keleivius aptarnaujančios viešojo maitinimo įmonės bei oro linijų
kompanijos pasirašymas.
Sutartyje būtina nustatyti aiškias abiejų šalių
darbuotojų atsakomybes ir įgaliojimus už alergiškų
tam tikriems maisto produktams keleivių aptarnavimą bei priežiūrą.
Orlaivio keleivio atsakomybės
Orlaivio keleivių klausimyno užpildymas aiškiai atsakant į pateiktus klausimus bei savo parašu deklaruojant, jog yra arba nėra alergiškas maisto
produktams.
Avia kompanijos atsakomybės
Kelionės bilietų pardavimo metu aiškus informavimas apie įmonėje taikomą alergenų valdymo
programą, pateikiant pasirašytinai užpildyti orlaivio keleivių klausimyną.
Orlaivio keleivių užpildytų klausimynų pateikimas viešojo maitinimo įmonei.
Orlaivio keleivių aptarnavimas skrydžio metu
pateikiant tik tam keleiviui paruoštą, paženklintą
maistą.
Orlaivio keleivius aptarnaujančios maitinimo
įmonės atsakomybės
Alergenų valdymo programos taikymas gami66

Žirnių miltai

nant bei tiekiant maistą orlaivio keleiviams.
Sutartyje numatyti, kad kelionės bilietų pardavimo metu oro linijų kompanija privalo keleiviams
pateikti užpildyti orlaivio keleivio anketą (6 pav.).
– Aiškus identifikavimas.
Siekiant išvengti atsitiktinio ar tyčinio užteršimo, visos alergiškiems keleiviams skirtų patiekalų
partijos turi būti aiškiai identifikuojamos ant maisto
gabenimui skirtų vežimėlių / konteinerių užklijuojant etiketę su informacija:
• į orlaivį pakraunančio darbuotojo vardas pavardė, parašas;
• orlaivio skrydžio (reiso) numeris, data;
• tiekiamų patiekalų pavadinimai, pagaminimo datos.
• patiekalo sudėtyje esančio maisto alergeno
pavadinimas.
– Maisto vežimėlių / konteinerių bei keleivių
vietų orlaivyje atskyrimas
Maisto vežimėliai / konteineriai skirti pakrauti į
orlaivį maistą saugomi sandėliavimo atskiroje rakinamoje patalpoje. Orlaivius aptarnaujančiai maitinimo įmonei gavus informaciją apie tai, kiek ir kokiems maisto produktams skrydžio metu bus alergiškų keleivių, vykdomas inventoriaus (vežimėlių
/ konteinerių) pasiruošimas bei alergiškų keleivių
vietų lėktuve nustatymas. Maistui alergiškiems
žmonėms pateikiami individualūs maisto vežimėliai / konteineriai. Maistui alergiškiems žmonėms
prieš skrydį numatomos atskiros vietos (8 pav.) Tik
tuo atveju, jeigu skrydžio metu keli keleiviai alergiški tam pačiam maisto produktui, jie gali būti pasodinami vienoje lėktuvo sekcijoje.

Orlaivio keleivio anketa
Orlaivio skrydžio (reiso) numeris, data:
Jūsų saugumui užtikrintitaikome alergenų valdymo programą. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:
۷ Ar esate alergiškas maisto produktams?
۷ Jei esate, pažymėkite kokiems produktams:
- kviečiams ir jų produktams;
- pienui ir jo produktams;
- kiaušiniams ir jų produktams;
- riešutams ir jų produktams;
- jūros gėrybėms ir jų produktams;
- kita (įrašyti).
Orlaivio keleivio vardas, pavardė, parašas:

7 pav. Orlaivio keleivio anketa

8 pav. Alergiškų keleivių sėdimų vietų orlaivyje planas
● – alergiško orlaivio keleivio sėdėjimo vieta.

Uždaviniai:
• Įvertinti alergenų neigiamą poveikį orlaivių
keleiviams.
• Atlikti alergenų likučių miltuose bei miltiniuose gaminiuose nustatymo tyrimus.
• Pateikti rekomendacijas keleivių maitinimui
orlaiviuose.
Išvados
1. Įvykus alerginei reakcijai, skrendant orlaiviu
yra sudėtinga suteikti reikiamą pagalbą ir kyla
didelis pavojus keleivio sveikatai ar net gyvybei.
2. Įvertinus glitimo likučių tyrimo rezultatus, nustatyta, kad alergenų pavojaus riziką galima
sumažinti gaminant keleivių maitinimui orlaiviuose tiekiamą „poliarinę“ duoną, iš žirnių
miltų ar miltų mišinio be glitimo.
3. Atlikus eksperimentinius tyrimus, bei įvertinus
galimą riziką, alergiškų maito produktams keleivių maitinimui orlaiviuose rekomenduojama
taikyti šias priemones:
4. Aiškus atsakomybių ir įgaliojimą tarp orlaivio
keleivių, avia kompanijos bei viešojo maitini-

mo įmonės, aptarnaujančios orlaivio keleivius
patvirtinimas.
5. Maisto vežimėlių / konteinerių bei keleivių vietų
orlaivyje atskyrimas.
6. Naujų receptūrų sukūrimas, keičiant žaliavas.
Gaminant orlaivių keleivių maitinimui „poliarinę“ duoną, norint išvengti alergeno glitimo,
tačiau išlaikyti šiai duonai būdingas savybes,
labiausiai tinka naudoti miltų mišinį be glitimo.
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ALLERGEN MANAGEMENT PROGRAM FOR AIRCRAFT PASSENGER CATERING
Summary
An allergy is an abnormal reaction to common materials in our environment: food, dust, microscopic fungus, plant pollen, pet fur, household chemicals, drugs, etc. Allergy is caused by various substances that are known as allergens. Allergen is the antigen which causes allergic reaction. Most allergens are proteins, frequently with carbohydrate side chains.
Food allergy is organisms’ reaction to food or other allergen based on inadequate immune system reaction to foreign proteins. Immune system reacts to a protein, which causes no reaction in other organisms. This reaction triggers histamine
emission which causes various allergic symptoms. The symptoms may emerge instantly, or several hours after consuming a certain product.
Theoretically, any foodstuff might cause an allergy. The most important food allergens are as follows: milk, eggs, cereals, containing gluten, nuts, soy, fish, meat, crustaceans, berries, fruits, vegetables, spices, etc. Allergens are transferred
trough dishes, surfaces and also trough air.
Food intolerance is organisms’ inability to “break”, to digest certain nutrients. Transitional digestion products may cause
several unpleasant symptoms: headaches, migraine, stomach ache, diarrhea, nausea, general irritation of digestive system
and increase nervousness and irritability. Food intolerance is not as dangerous as an allergy, but the symptoms might be
equally unpleasant and difficult to overcome, which causes worsening of life quality.
Scientists state, that airborne allergens might irritate the organism and cause allergic inflammation in digestive system
when ingested.
Life of someone who has allergies differs greatly from one who does not, allergies influence the quality of life, and also
directly as well as indirectly affects his or hers environment, family and friends, even hobbies maybe. Allergies make
it difficult to eat anywhere else but home, allergies make it necessary to check the composition of a meal. To solve this
problem and to make their customers feel safe and comfortable, more and more restaurants and other caterers adjust their
menus indicating the possible presence of allergens or their traces.
Making the meal composition known to the client is very important in aircraft catering, because it it’s much more difficult to provide prompt and appropriate assistance for a allergic reaction stricken passenger. The best preventive measure
is a special selection of dishes, labeling and protection from the allergens present in the other dishes.
Any aircraft catering company is recommended to inform the passengers and if needed provide a choice of meals from
allergen-free menu of specially composed dishes. For example in the production of pastries, common wheat flour substituted with pea, buckwheat or other gluten-free flour. A great example of this is polar bread, which is served with soups
and salads, also sandwiches can be made using it , which is one of the most popular dishes. Meals are produced, packaged
and transported under very strict safety requirements. Packaging, trollies and semitrollies dedicated for food transportation, is marked with a special marking, customers are seated in different areas, and informed once again during the flight.
Protein in wheat flour might cause allergies in sensitive users. Study analyzed gluten remains in a variety of “polar” bread produced using various types of flour. Gluten remain study in various types of dough (rye, wheat, pea, and produced
from gluten-free flour) were carried out using RIDA®QUICK Gliadin test.
Test bakings were carried out using the same dough preparation technology to bake “polar bread” while using different
types of flour (rye, wheat, pea and gluten-free mix). Gluten remains were found only in wheat and rye doughs, while
dough made out of pea flour and gluten-free mix didn’t show any traces of gluten.
After evaluating gluten remain study results control “polar” bread bakings in which rye and wheat flour was replaced
with gluten-free flour mix were carried out.
The experimental research proved, that gluten-free flour mix should be used for bread to retain its original qualities and
be gluten free, because it matches the original qualities of the usual flour.
After evaluating the study results the program for allergen control was prepared. The program includes: signing of a contract between catering company and airline company; establishment of responsibilities for passengers, aircraft catering
company, and airlines; identification of food batches for passengers with allergies and separation of food carts/containers
and passenger seats in the aircraft.
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„EKSSPRES“ GALVOS IR PEČIŲ JUOSTOS
ATPALAIDUOJANČIO MASAŽO POREIKIO ANALIZĖ
INTENSYVŲ PROTINĮ DARBĄ DIRBANTIEMS
ŽMONĖMS
Daiva Stančaitytė, Lina Šerlinskaitė
Klaipėdos valstybinė kolegija
Anotacija. Dirbant intensyvų protinį darbą pasireiškia įvairūs nuovargio požymiai, kurie siunčia signalus, dėl emocinio
ir fizinio poilsio poreikio. Pagrindinis pervargimo požymis yra atskirų darbingumo fazių trukmės kitimas. Esant ryškesniam pervargimui darbingumas sumažėja jau darbo pradžioje. Sunkiam pervargimui būdinga tai, kad dirbama dezorganizacijos būsenoje, kuri neišnyksta po poilsio. Kūnas pradeda silpti: judesiai tampa nepastovūs ir neritmingi, sutrinka
mąstymo kokybė, pradedamas jausti silpnumas ir galūnių skausmas. Žmogus, kuris yra pavargęs prieš darbo pradžią, nesidomi darbu, aplinka, yra apatiškas, irzlus, neadekvačiai reaguoja į kitų žmonių juokus ir replikas, neturi apetito, jaučia
šleikštulį, galvos skausmus ir svaigimą. Taip pat sutrinka miegas, vegetatyvinės organizmo funkcijos, sumažėja organizmo atsparumas ir kita. Labai aiškūs darbingumo sutrikimai, pirmiausiai susiję su darbo kokybe: padažnėja klaidų, kokių
anksčiau nebuvo, sulėtėja veiksmai. Nuovargio laipsnis ir ypatumai priklauso nuo individualių žmogaus savybių. Dirbant nuolatinį, intensyvų protinį darbą, gali išsivystyti lėtinis nuovargis, kurio iš pradžių žmogus gali nejausti. Dėl fizinio
ir psichinio nuovargio sutrinka miegas, darbingumas, pablogėja santykiai su artimaisiais, bendradarbiais. Dirbant intensyvų protinį darbą, tenka susidurti su psichologiniu nuovargiu. Vienas iš psichologinio nuovargio požymių yra dėmesio
sutrikimas. Dėmesys yra svarbus aplinkos, minčių, jausmų, savo paties elgesio ir veiklos suvokimui. Sutrikus dėmesiui,
žmogus nesugeba sutelkti dėmesio, susikaupti, jį nuolat blaško pašaliniai dirgikliai. Ilgiau trunkantis darbas turi įtakos
žmogaus motorikai. Judesiai sulėtėja arba būna per daug skubūs, neritmingi, sutrinka judesių tikslumas ir koordinacija.
Kad neišsivystytų lėtinis nuovargis būtina skirti dėmesį ne tik darbui, bet ir poilsiui. Pailsėjęs žmogus gali ženkliai kokybiškiau ir sklandžiau atlikti jam paskirtus darbus. Atliktas eksperimentas parodė, kad vienas iš poilsio metodų, gali būti
„eksspres“ galvos ir pečių juostos atpalaiduojantis masažas. Masažas teigiamai veikia fizinę ir psichinę žmogaus būklę.
Klientas masažo metu jaučia gilų organizmo atsipalaidavimą bei poilsį. Po masažo gerėja deguonies patekimas į smegenis, judesių motorika, normalizuojasi kraujotaka pertemptuose raumenyse. „Ekspres“ galvos ir pečių juostos masažas
veikia raminančiai ir atpalaiduojančiai centrinę ir periferinę nervų sistemą.
Raktiniai žodžiai: „Eksspres“ masažas, atsipalaidavimas, poilsis, poreikis, protinis darbas.

Įvadas
Pasak J. Kasiuli (2001 )ilgai dirbant intensyvų protinį darbą palaipsniui atsiranda nuovargis. Subjektyvūs nuovargio požymiai: bendro lokalinio pavargimo jutimas, bejėgiškumas, silpnumas, pasitikėjimo savimi sumažėjimas, skauda galūnes ir
juosmenį, tirpsta kaklo raumenys, kyla noras nutraukti darbą ir pakeisti jo ritmą. Objektyvūs nuovargio požymiai: širdies raumenų, nervų sistemos ir
kitų organų veiklos pakitimai. Žmogui nuvargstant
kinta ir tiesiogiai nedalyvaujančios operacijose organizmo sistemos. Tai rodo, jog nuovargis priklauso nuo centrinės nervų sistemos, kuri integruoja ir
reguliuoja visas organizmo sistemas ir padeda joms
prisitaikyti prie darbo sąlygų. R. Gražuliavičienė
(2002) teigia, kad vienas iš nuovargio psichologinių požymių yra dėmesio sutrikimai: jis darosi nepastovus, lengviau atitraukiamas, pablogėja atmintis ir mąstymas. Ilgiau trunkantis darbas turi įtakos
žmogaus motorikai. Judesiai sulėtėja arba būna per
daug skubūs, neritmingi, sutrinka judesių tikslumas
ir koordinacija.

Tyrimo problema. Pagrindinis pervargimo požymis V. Medvedevo (2001) nuomone yra atskirų
darbingumo fazių trukmės kitimas. Kai pervargimas ryškesnis ir chroniškas darbingumas sumažėja
jau darbo pradžioje, o sunkiam pervargimui būdinga tai, kad dirbama dezorganizacijos būsenoje, kuri neišnyksta ir po poilsio. Didelis pervargimas yra
nepageidaujamas reiškinys. Labai svarbu pastebėti
pervargimo pradžią. Tada galima laiku imtis priemonių neleisti jam plėstis. Tai nėra lengva, nes pats
žmogus paprastai nesiskundžia, o iš šalies nedidelio pervargimo požymių taip pat nematyti. Darbo
efektyvumas sumažėja, tačiau darbo našumas nepakinta.
Tyrimo probleminiai klausimai:
1. Kas yra intensyvus protinis darbas?
2. Kas yra „eksspres“ masažas?
3. Koks galvos ir pečių juostos atpalaiduojančio
masažo poreikis ?
Tyrimo objektas – „eksspres“ galvos ir pečių
juostos atpalaiduojančio masažo poreikis protinį
darbą dirbantiems žmonėms.
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Tyrimo tikslas – išsiaiškinti „eksspres“ galvos
ir pečių juostos atpalaiduojančio masažo poreikį
intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti protinio darbo dirbančių žmonių
nuovargio požymius.
2. Išsiaiškinti masažo poveikį žmongaus organizmo sistemoms.
3. Išanalizuoti „eksspres“ galvos ir pečių juostos
masažo poreikį pedagoginį darbą dirbantiems žmonėms.
Tyrimo metodai: teorinės literatūros (psichologinės, biomedicinos, pedagoginės, filosofinės) analizė. Kokybinis tyrimas: atvejo analizė.
1. Nuovargio simptomai ir pasekmės žmogaus
organizmui teoriniu požiūriu
D. Knop (2004) teigia, kad po sunkaus darbo išsekęs žmogus jaučiasi pavargęs. Tai visiškai normalu.
Taip organizmas ima save tausoti, nes to jam reikia,
kad galėtų pailsėti. Tam tikri ilsėjimosi procesai gali vykti tik ramybės būsenoje. Kai kurie žmonės yra
nuolat pavargę, nors sunkiai nedirba. Taip gali būti dėl daugybės priežasčių. Pvz., tai gali priklausyti
nuo mitybos, nes organizmas, nepakankamai gaunantis reikalingų maistingų medžiagų, negali funkcionuoti visu pajėgumu.
Kitais atvejais maistingųjų medžiagų lyg ir pakanka, bet jos blogai pasisavinamos. Dėl to gali būti kaltas per mažas kraujospūdis arba kiti kraujotakos sutrikimai.
Kartais nuovargio priežastis – deguonies trūkumas. Tuo atveju labai sėkmingai galima gydytis deguonimi. Visais atvejais, kai nuovargis užsitęsia,
svarbu rasti priežastį ir ją pašalinti. Papildomai gali padėti galvos ir pečių juostos taškinis masažas.
Suprantama jis nepakeis miego, bet nervų sistemos
funkcijas harmonizuos taip, kad organizmas savo
darbingumo išteklius panaudos geriau.
R. M. Bachmann (2008) pateikia ryškaus pervargimo požymius. Žmogus prieš darbo pradžią
jau pavargęs, nesidomi darbu, aplinka, apatiškas,
irzlus, neadekvačiai reaguoja į kitų žmonių juokus
ir replikas, neturi apetito, jaučia šleikštulį, galvos
skausmus ir svaigimą. Sutrinka miegas, vegetatyvinės organizmo funkcijos, sumažėja organizmo
atsparumas ir kita. Labai aiškūs darbingumo sutrikimai; pirmiausiai jie susiję su darbo kokybę: padažnėja klaidų, kokių anksčiau nepasitaikydavo,
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sulėtėja veiksmai. Nuovargio laipsnis ir ypatumai
priklauso ir nuo individualių žmogaus savybių.
Pasak Pasak J. Kasiulio (2001) ilgai dirbant intensyvų protinį darbą palaipsniui atsiranda nuovargis. Subjektyvūs nuovargio požymiai: bendro lokalinio pavargimo jutimas, bejėgiškumas, silpnumas,
pasitikėjimo savimi sumažėjimas, skauda galūnės
ir juosmuo, tirpsta kaklo raumenys, kyla noras nutraukti darbą ir pakeisti jo ritmą. Objektyvūs nuovargio požymiai: širdies raumenų, nervų sistemos,
ir kitų organų veiklos pakitimai. Žmogui nuvargstant kinta ir tiesiogiai nedalyvaujančios operacijose organizmo sistemos. Tai rodo, jog nuovargis priklauso nuo centrinės nervų sistemos, kuri integruoja ir reguliuoja visas organizmo sistemas ir padeda
joms prisitaikyti prie darbo sąlygų. V. Medvedevas
(2001) teigia, kad centrinės nervų sistemos funkcinės būklės pakitimai yra dvejopi: dėl reguliuojamų
sistemų veiklos kitimo ir dėl pačių nervinių struktūrų nuovargio.
R. Gražuliavičienė (2002) aiškina, kad vienas iš
nuovargio psichologinių požymių yra dėmesio savybių dinamika: jis darosi nepastovus, lengviau atitraukiamas, pablogėja atmintis ir mąstymas. Ilgiau
trunkantis darbas turi įtakos žmogaus motorikai.
Judesiai sulėtėja arba būna per daug skubūs, neritmingi, sutrinka judesių tikslumas ir koordinacija.
Norint atstatyti savijauta reikia nusiraminimo, gilaus kvėpavimo ir mankštos.
A. Obrosovas (2001) nurodo, kad vienas iš geriausių ir greičiausių atsipalaidavimo būdų yra masažas. Labai seniai išbandyta priemonė, kuri gerina sveikatą, atstato darbingumą, fizines ir psichines žmogaus jėgas. Tai plačiai taikoma profilaktinė
priemonė sveikatai stiprinti. Masažas padeda atstatyti ne tik jėgas, bet ir gerina kraujotaką, medžiagų apykaita, suaktyvina vaistų įsisavinimą, mažina
skausmą, pagerina raumenų tonusą, atpalaiduoja,
skatina limfos cirkuliaciją, limfinė sistema dalyvauja organizmo skysčių apykaitoje, palaiko skysčių pusiausvyrą tarp kraujo ir audinių, išsiskiria organizme susikaupusios pieno rūgštys, riebaliniai
dariniai bei toksinai.
M. L. Griffin (2010) teigia, kad masažas tai –
sisteminis arba laisvas minkštų kūno dalių spaudimas, tempimas, žnaibymas, vibracija ir kitoks rankomis arba prietaisais atliekamas fizinis veikimas,
siekiant teigiamo poveikioorganizmuiarba jo dalims. Gali būti taikomas atskiroms kūno dalims arba
nuosekliai visam kūnui. Masažas naudingas kraujo
apytakos gerinimui, kai kurių sužalojimų gydymui,

streso sumažinimui. Sistemingas masažo taikymas
dažniausiai gydymo tikslais vadinamas masažo terapija ir atliekamas kvalifikuotų masažistų. Masažui gali būti naudojami įvairūs aliejai, pvz., dėl savo cheminio poveikio organizmui arba aromato.
Kai masažas daromas sveikatai stiprinti, darbingumui bei psichinėms bei fizinėms žmogaus jėgoms
grąžinti, jis vadinamas kineziterapiniu masažu.
Pasak D. Knop (2004) daugelis vietinių reakcijų, kylančių audiniuos dėl masažo sudirginimo, yra
ne kas kita, kaip generalizuotos refleksinio pobūdžio reakcijos. Vadinasi, masažui yra būdingas neurorefleksinis veikimas, kuris turi įtakos visoms organizmo sistemoms. Be to, didelės įtakos turi ir
masažo metu humoralinėje aplinkoje atsirandančios tokios biologiškai aktyvios medžiagos, kaip
histaminas, acetilcholinas. Patekusios į kraują, jos
išplečia kraujagysles, pagerina nervinio impulso
sklidimą, stimuliuoja vegetacinės nervų sistemos
adaptacinės- trofines funkcijas. Šitaip pasireiškia
neurohumoralinis masažo poveikis.
2. Tyrimo organizavimas ir metodai
Siekiant ištirti „eksspres“ galvos ir pečių juostos
atpalaiduojančio masažo poreikį intensyvų protinį
darbą dirbantiems žmonėms, tyrimo eiga buvo suskirstyta į šiuos etapus (1pav.).

1 pav. Tyrimo proceso etapai

Teorinės dalies rengimas. Atlikus literatūros
šaltinių analizę, parengta teorinė dalis ir parengta
tyrimo metodika.
Empirinės dalies rengimas. Remiantis teorine
medžiaga sudarytas tyrimo instrumentas – klausimynas, siekiant išsiaiškinti eksspres galvos ir pečių
juostos atpalaiduojančio masažo poreikį pedagoginį darbą dirbantiems žmonėms. Tyrimui atliktibuvo
pasirinkti 7 respondentai, patogiosios dalyvių atrankos būdu Tauragės mieste: „Žalgirių“ vidurinė-

je mokykloje; „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje ir
Muzikos mokykloje.
Tyrimo metodai. Duomenų rinkimas: pusiau
struktūrizuotas interviu su kiekvienu respondentu individualiai, klausimyną sudarė 6 pagrindiniai
klausimai, kurie buvo suskirstyti į 3 pagrindines temas. Tyrimo metu pedagogams buvo atliktas „eksspres“ galvos ir pečių juostos atpalaiduojantis masažas. Masažo trukmė: 15 minučių.
Duomenų sisteminimas: duomenys susisteminti ir suskirstyti į temas, kategorijas ir subkategorijas.
Duomenų analizė: Duomenų analizei sudaryti
taikyta kokybinė turinio analizė. Kokybinėje turinio analizėje konceptai iškyla iš atsakymų į tiriamųjų interpretacijas ir vertinimus (B. Bitinas ir kt.,
2008).
3. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
1.TEMA. Nuovargio požymiai dirbant intensyvų
protinį darbą. Pirmajai temai išskirta trys kategorijos ir šešios subkategorijos. 1.KATEGORIJA. Respondentų nuovargio požymiai dirbant intensyvų
protinį darbą. Kategorijai išanalizuotos išskirtos
dvi subkategorijos, kurių analizė rodo, jog intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms tenka patirti, ne tik bendro lokalinio nuovargio jutimą, bet ir
skaudančias galūnes.
Kategorijai „Respondentų nuovargio požymiai
dirbant intensyvų protinį darbą“ apibendrinti išskirtos dvi subkategorijos tai: bendras lokalinis nuovargis ir galūnių skausmai. Ch. McLaughlin (2007) teigia, kad po fizinio ar protinio darbo dienos dauguma
žmonių jaučia bendrą lokalinį nuovargį. Tai įprasta
žmonių gyvenime, tačiau nereikėtų tai praleisti „pro
pirštus“. Nepailsėjus gali išsivystyti lietinio nuovargio sindromas. Lėtinis nuovargis – fiziologinės arba psichologinės problemos, kylančios dėl įvairių
priežasčių. Dėl greito fizinio ir psichinio nuovargio
sutrinka miegas, darbingumas, pablogėja santykiai
su artimaisiais, bendradarbiais. Žmogus ima perdėtai rūpintis savo sveikata arba tampa visiškai abejingas – tiek sveikatai, tiek šeimai, tiek darbui. Taip pat
nuo protinio ar fizinio darbo gali pradėti skaudėti galūnės. Pasak L. Carlson (2004), bet koks skausmas
yra labai nemalonus, fizinė ar dvasinė kančia, malonumo priešingybė. Galūnių skausmas - tai skausmas
atsirandantis nuo ilgo stovimo darbo. Rankos tampa
„sunkios“ , nepakeliamos ir tirpstančios. Kojos pradeda skaudėti, tirpti arba dilgčioti. Tokiu metu būti71

na pailsėti. Dauguma respondentų kamuoja bendras
lokalinis nuovargis, kadangi pedagogo darbas trunka
iki 7 darbo valandų per dieną, jie tampa visiškai išsekę. Taip pat beveik visi respondentai paminėjo, jog

kai pradeda jausti lokalinį nuovargį, pradeda skaudėti ir galūnes. Vienas respondentas teigia, kad po darbo nesijaučia išsekęs, tiesiog nebegali pakelti kojų
skausmo.

1 lentelė. Nuovargio požymiai dirbant intensyvų protinį darbą
Kategorijos

Subkategorijos

Patvirtinantys teiginiai

Respondentų nuovargio Bendras lokalinis nuo„Jaučiu bendrus lokalinius pavargimus, bendrą nuovargį, visiško bejėgišpožymiai dirbant inten- vargis
kumo, aš niekada nejutau ir gal ir nejusiu, bet bendro pobūdžio nuovargis
syvų protinį darbą
kamuoja“,
„Jaučiuosi labai pavargusi, išsekusi“,
„Priklauso nuo pamokų skaičiaus per dieną, jei pamokų mažiau, jaučiu tik
silpną nuovargį,
„Jaučiu nuovargį, bejėgiškumą ir kartais net silpnumą“.
Galūnių skausmai

„Jaučiu galūnių ir juosmens skausmus, galūnės skauda, dažnai tirpsta kaklo
raumenys“,
„Nuo stovėjimo pradeda skaudėti kojos“.

2. KATEGORIJA. Respondentų psichologiniai nuovargio požymiai. Kategorijai išanalizuoti
išskirtos dvi subkategorijos, kurių analizė rodo, jog
dirbant intensyvų protinį darbą, tenka susidurti su
psichologiniu nuovargiu.
Kategorijai „Respondentų psichologiniai nuovargio požymiai“ apibendrinti išskirtos dvi subkategorijos tai: dėmesio kaita ir pablogėjusi atmintis.
50 ℅ respondentų kamuoja dėmesio nepastovumas,
bėgant darbo valandoms jis didėja. Respondentams
sunku susikaupti, dėmesys skirtas moksleiviams
ženkliai sumažėja. Kiti 50 ℅ respondentų teigia, kad
nuo įtemto protinio darbo prastėja atmintis, sakiniai
tampa nerišlūs. Todėl jiems reikalingos poilsio pertraukos, kad galėtų atsikvėpti. Iš kur ši informacija,
ar iš Jūsų tyrimo, ar iš tyrimo, kurį cituojate aukščiau. (Duomenys paimti iš atlikto tyrimo)
Pasak D. Tom (2005) Dėmesys – psichinės veiklos sutelkimas į tam tikrą objektą, atsiribojant nuo
nesvarbių veiklų. Dėmesys svarbus aplinkos, minčių
ir jausmų, savo paties elgesio ir veiklos suvokimui.

Dėmesys kontroliuojamas paties žmogaus ir sutelkiamas į tam tikrą objektą. Jei reikia, žmogus išlaiko jį ir tada, kai atsiranda trukdžių – įvairių pašalinių dirgiklių, veikiančių žmogų. Sutrikus dėmesiui,
žmogus į nieką nesugeba susitelkti, susikaupti, jį
nuolat atitraukia pašaliniai dirgikliai. Dėmesį atitraukia stipresni garsai gatvėje, išgirsta kalba, muzika,
laikraščio straipsnio antraštė. Ties naujais dirgikliais
žmogus trumpam sutelkia dėmesį, bet tuoj pat perkelia jį į kitą dirgiklį. A. Kriščiūnas (2002) teigia, kad
žmogui sunku susikaupti, kai jį nuolat blaško pašaliniai dirgikliai. Tada dėmesio sukaupimas reikalauja
papildomų pastangų. Tai žmogų vargina, išsenka susitelkimas. Tampa sunku nuosekliai veikti, planuoti
laiką. Tokie dėmesio sutrikimai gali atsirasti kiekvienam sveikam, bet priverstam nuolat skubėti žmogui.
Dažnai atsiranda ir nuolatinis laiko stokos pojūtis. A.
Griciūtė (2005) teigia, kad atminties sutrikimai yra
negrįžtami. Ilgainiui neženklus užmaršumas pereina
į sunkų mąstymo, vertinimo, gebėjimo atlikti kasdienius darbus sutrikimą.
2 lentelė. Respondentų psichologiniai nuovargio požymiai

Kategorijos
Respondentų psichologiniai
nuovargio požymiai

Subkategorijos
Dėmesio kaita

Pablogėjusi atmintis
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Patvirtinantys veiksniai
„Nepastovumas, dėmesys darosi nebepastovus“,
„Dėmesys tampa nepastovus, galvoje jaučiu ūžesį“,
„Dėmesys lengvai atitraukiamas“.
„Nukrypsta kažkur mintys ir mąstymas“,
„Truputėli sunku būna susikaupti, atmintis truputi pablogėja“,
„Sunkėja mąstymas, bet manyčiau, kad susikaupti vis tiek galima“,
„Atmintis labai pablogėja, pradedu painioti sakinius“,
„Atmintis labai suprastėja“.

3. KATEGORIJA. Respondentų jaučiami
motorikos sutrikimai. Kategorijai išanalizuoti išskirtos dvi subkategorijos, kurių analizė rodo, jog
dirbant intensyvų protinį darbą, tenka susidurti su
motorikos sutrikimais.
Kategorijos respondentų jaučiami motorikos
sutrikimai apibendrinti išskirtos dvi subkategorijos tai: išoriniai veiksniai ir vidiniai veiksniai. G.
Ratcliffe (2006) nurodo, kad motorika tai, žmogaus
sugebėjimas judėti. 90℅ respondentų teigia, jog
juos kamuoja išoriniai veiksiniai. Judesių sulėtėjimas kamuoja daugumą respondentų. Anaiptol judesių pagreitėjimas pasireiškia tik pas vieną iš respondentų. Taip pat dažnai sutrinka judesių koordinacija, judesiai tampa neritmingi ir tuomet sunku
susikaupti. Vieną iš respondentų kamuoja vidiniai
veiksniai. Kurie pasireiškia silpnumo požymiais.
2. TEMA. Respondentų išvados apie masažo
poveikį. Antrajai temai išskirta viena kategorija
ir dvi subkategorijos.
KATEGORIJA. Respondentų nuomonė apie
masažo poveikį. Kategorijai išanalizuoti išskirtos
dvi subkategorijos, kurių analizė rodo, masažo
poveikį žmogaus savijautai ir masažo poveikio
trukmę.

Kategorijai išanalizuoti išskirta dvi subkategorijos: ką jautė respondentas po masažo ir kokį laiko tarpą jautėte pagerėjimą. Visi respondentai galvos ir pečių juostos masažu buvo patenkinti. Po masažo visi pajuto atsipalaidavimą.
Palengvėjo rankų ir kojų kraujotaka. Dauguma
respondentų jautė žvalumą ir norą dirbti, vienas
iš respondentų norėjo prigulti, atsipalaiduoti.
Masažo poveikis išliko dvi dienas.
3.TEMA. Respondentų poreikis masažui. Trečiajai temai išskirta viena kategorija ir viena
subkategorija.
KATEGORIJA. Respondentų poreikis masažui.
Kategorijai išanalizuoti išskirta viena subkategorija, kurios analizė rodo, masažo poreikis respondentams yra aktualus.
Kategorijai išanalizuoti išskirta viena subkategorija: masažo poreikis pedagogo darbe. Visi respondentai atsakydami į šį klausimą teigė, jog norėtų, kad atpalaiduojantis „ekspres“ galvos ir pečių
masažas būtų atliekama kas diena. Tačiau padarė
sprendimą, kad gautus brangus malonumas ir apsistojo ties kartą į savaitę atsakymu.

3 lentelė. Respondentų jaučiami motorikos sutrikimai
Kategorijos

Subkategorijos

Respondentų jaučiami Išoriniai veiksniai
motorikos sutrikimai

Vidiniai veiksniai

Patvirtinantys veiksniai
„Judesių sulėtėjimas“,
„Judesiai dažniausiai sulėtėją po darbo dienos“,
„Judesiai šiek tiek sulėtėja“,
„Judesiai mano atžvilgiu tampa skubūs, gal ir neritmingi“,
„Sutrinka judesių koordinacija, dažniausiai sulėtėja“.
„Darosi silpna, ir atrodo jog nebegali judėti“.

4 lentelė. Respondentų nuomonė apie masažo poveikį
Kategorijos

Subkategorijos

Patvirtinantys veiksniai

Respondentų Ką jautėte po
„Po masažo pasijutau tarsi iš naujo gimusi, palengvėjo iškarto: rankų kraujotaka, kojų kraunuomonė apie masažo?
jotaka, regėjimas pagerėjo ir šiaip pasijutau tarsi iš naujo gimusi“,
masažo po„Buvau nustebusi, kad vyksta toks eksperimentas, iš tikro labai, labai patiko, po masažo
veikį
jaučiasi atsipalaidavimas, jaučiasi, kad nebėra įtemtų raumenų, tiesiog jaučiasi palaima, tiesiog atsigauni, atgauna kūnas ramybę, labai smagu“,
„Po masažo jaučiausi labai gerai, per visą kūną nuėjo šiluma, atsipalaidavimas, ypač pečių
srityje“,
„Man masažas labai padėjo,lengvumą, švelnias rankas, mieguistumą, noris atsigulti“,
„Palengvėjimą, atodūsį, norėjosi prisėsti pailsėti“,
„Masažas labai patiko, jaučiau, kaip visas kūnas atsipalaiduoja, mintys apleidžia mane ir
viskas atrodė nebe taip sunku, kaip iš ryto,jaučiausi labai gerai“.
Kokį laiko tarpą
„Labai džiaugiausi masažu ir jutau poveikį dvi tris dienas,po masažo turėjau dar dvi pamokas,
jautėte masažo tai jautėsi pakylėjimas, galiu toliau dirbti, nebebuvo įtampos, nebebuvo įtemtų raumenų ir gapoveikį?
lėjau toliau sėkmingai dirbti“,
„Apie tris keturias dienas, tikrai tokio nuovargio labai stipraus nejaučiau“, „Apie porą dienų“,
„Visą dieną jaučiausi labai gerai , norėjosi kuo daugiau judėti“,
„Po masažo tarsi atgavau visas jėgas,pora dienų dar jutau palaimą“,
„Dvi dienas jaučiausi labai gerai, kupina jėgų ir naujų idėjų, ir nugaros skausmų visiškai nejutau“.
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5 lentelė. Respondentų poreikis masažui
Kategorijos

Subkategorijos

Patvirtinantys teiginiai

Respondentų poreikis ma- Koks būtų masažo poreikis
„Manau , kad kiekvienam pagal savo galimybes, tai yra pagal fisažui
pedagogo darbe?
nansines lėšas“,
„Manau jei finansinė padėtis tau leidžia, tai į savaitę nors kartą
tikrai reikėtų padaryti“,
„Jeigu būtų galimybės, jei turėčiau daugiau laiko, tai galėčiau sau
leisti į savaitę kartą ar porą kartų save palepinti“,
„Jeigu būtų galimybė tai bent kartą per savaitę“,
„Būtų labai malonu, kad tai būtų kiekvieną dieną, bet kaip žinote
kokie mokytojų atlyginimai, tai būtų neįmanoma, bet į savaitę vieną
kartą gal ir būtų galima atlikti, bet poreikis būtų kasdien“,
„Kadangi stengiuosi taupyti pinigėlius, tai masažo neatsisakyčiau,
bent kartą per mėnesį, labai norėčiau kartą į savaitę.
„Į savaitę, bent kartą“.

Išvados
1. Protinio darbo dirbančių žmonių subjektyvūs
nuovargio požymiai: nebesidomėjimas darbu,
aplinka, žmogus tampa apatiškas, irzlus, neadekvačiai reaguoja į kitų žmonių juokus ir replikas,
neturi apetito, jaučia šleikštulį, galvos skausmus
ir svaigimą. Sutrinka miegas, vegetatyvinės organizmo funkcijos, sumažėja organizmo atsparumas. Protinio darbo dirbančių žmonių objektyvus nuovargio požymiai: širdies raumenų,
nervų sistemos ir organų veiklos pakitimai.
2. Masažo poveikis žmogaus organizmo sistemoms: pagerėja odos kvėpavimas, medžiagų
apykaita, kraujo apytaka kapiliaruose, pakyla
odos temperatūra. Pagerėjus periferinei kraujo
apytakai ir pagreitėjus limfos tėkmei, sumažėja
audinių pabrinkimas, veikia raminančiai, atpalaiduojančiai, pagerėja raumenų kraujo apytaka,
į juos priplūsta daugiau kraujo, greičiau rezorbuojasi raumenyse susikaupę medžiagų apykaitos produktai, sumažėja arba pranyksta raumenų
nuovargis, skausmingumas, sukietėjimas, padidėja jų darbingumas.
3. Atlikus tyrimo analizę matyti, kad visi respondentai turi poreikį „eksspres“ galvos ir pečių
juostos atpalaiduojančiam masažui. Šeši dalyviai – nori masažo procedūros vieną kartą per
savaitę, vienas respondentas - norėtų „eksspres“
galvos ir pečių juostos atpalaiduojančio masažo
procedūros vieną kartą per mėnesį.
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ANALYSIS OF NECESSITY FOR EXPRESS RELAXING HEAD AND SHOULDERS MASSAGE FOR INTENSE MENTAL WORKING PEOPLE
Summary
According to J. Kasiulis (2001) long and intense mental working gradually provokes tiredness.
The main sign of tiredness is shifting working time duration. When tiredness is more visible and chronic, working efficiency is reducing even in the beginning, furthermore heavy tiredness shows signs of de-organised state, which do not
vanish even after relaxation. High tiredness is not appreciated among people. The most important is to notice the beginning of tiredness and take all means to stop its development. The previous is not an easy task, because person itself is
not complaining, and looking from outside - signs of tiredness are not visible. Working effectiveness decreases, but working efficiency stays stable. Main questions of analysis are raised: what is intense work? What is express massage? What
is necessity for relaxing head and shoulders massage? The object of analysis is necessity for express relaxing head and
shoulders massage. The purpose of analysis is to see the necessity of express relaxing head and shoulders massage for
intense mentally working people. The tasks of analysis:
• To detect what kind of professions are considered as intense mental working.
• To detect the signs of tiredness of mentally working people.
• To analyze the necessity of express head and shoulders massage for educators.
The methods of research: theory analysis and qualitative research: case analysis.
According to Ch. McLaughlin (2007), most of people feel general local tiredness after physical or mental working day.
This is common in daily life, but should not be ignored. Without taking a rest one can get chronic tiredness syndrome.
Chronic tiredness – is defined as physical or psychological problems, resultant of many reasons. Because of fast physical
and psychological tiredness the quality of sleep and work reduces, relationships with family, colleagues worsen. Person
starts to take care of his health excessively, or the opposite becomes indifferent to his health, family, work. Also, mental or physical work provokes the limb pain. Limb pain - is pain starting because of long standing work. Hands become
heavy, sleepy. Legs start to ache, sleep or tingle. While working intense mental work, one faces psychological tiredness.
One of the psychological tiredness signs is disordered attention. According to D. Tom (2005) attention is described as
pshychic activity concentrated to particular object and detaching from any unnescessary activities. Attention is important in perceiving environment, thoughts and emotions, actions and activities of person itself. Attention is controlled and
focused to particular object by person himself. Suffering from attention disorder person can not focus, concentrate, one
is disturbed by outside irritants. Person focuses to new-appeared irritants and immediately focuses to another one. Then
focus of attention requires additional efforts. This arouse tiredness, lack of concentration. Accurate time planning and
acting becomes difficult. Long-lasting work also affects human motion. Motions become slower, or the opposite – too
sudden, non-rythmic, precision and coordination of motion confuses.
Findings of analysis: people working mental work has individual signs of tiredness: indiffirence to work, surrounding,
person becomes apathetic, irritable, overreacts to jokes and replics, is lack of appetite, feels sickness, headache and head
spinning. Sleep and vegetative functions become disordered, immunity of organism decreases. Objective tiredness signs
of people working mental work: heart muscles, nerves system and organ operational change. People working intensive
mental work need express head and shoulders massage, which induces relaxation and well-being of whole body. Movements improves, mental work eases, important decisions are taken easier. Blood circulation in whole body gets better,
person feels relaxed and full of energy. Express head and shoulder massage shall not be taken instead of sleep, but improves well-being for the rest of the day.
Key words: “express” massage, relaxation, recreation, rest, demand, mental work.
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DIRBANČIŲ IR NEDIRBANČIŲ STUDENTŲ PARAMOS
POREIKIŲ SKIRTUMAI: KOLEGINIŲ STUDIJŲ ATVEJIS
Rasa Tamulienė
Kauno kolegija
Anotacija. Straipsnyje pristatomame tyrime yra atskleidžiami dirbančių ir nedirbančių studentų paramos poreikių skirtumai. Straipsnyje yra aptariama paramos studentams samprata bei jos tipai, teoriškai pagrindžiami dirbančių bei nedirbančių studentų paramos poreikiai. Pristatomo tyrimo metu yra nustatomi koleginių studijų studentų akademinės ir neakademinės paramos poreikių skirtumai priklausomai nuo studento įsipareigojimo darbo rinkoje bei darbo krūvio. Tyrimas
atliktas 2013-2014 metais, jame dalyvavo 440 studentų iš 13 Lietuvos kolegijų, Taikytas duomenų rinkimo metodas –
apklausa raštu; duomenų analizės metodai – Mann Whitney kriterijaus skaičiavimai ir dispersinė analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dirbantiems studentams labiau reikia psichologinio konsultavimo paslaugų. Atlikto tyrimo rezultatai
neparodė statistiškai reikšmingo skirtumo tarp akademinių paramos studentams paslaugų tarp dirbančių bei nedirbančių studentų. Atlikus statistinių duomenų analizę taip pat nepastebėti akademinių bei neakademinių paramos studentams
paslaugų poreikių skirtumai tarp skirtingą valandų skaičių per savaitę dirbančių studentų grupių.

Įvadas
Atlikti tyrimai (Beerkens ir kt., 2011; Wang ir kt.,
2010; Darmody ir Smyth, 2008) rodo, kad per pastaruosius dešimtmečius ženkliai išaugo dirbančiųjų
studentų skaičius aukštojo mokslo institucijose. Šiuo
metu Europoje dirbančiųjų studentų skaičius siekia
47 procentus, Jungtinėse Amerikos valstijose – 49
procentus, Australijoje – 50 procentų (Beerkens ir
kt., 2011). Darmody ir Smyth (2008) atliktas tyrimas
vienuolikoje Europos šalių parodė, kad net 43 procentai aukštųjų mokyklų studentų turi nuolatinį darbą, o 18 procentų studentų dirba pagal terminuotas
darbo sutartis. Dirbančių studentų procento išaugimas siejamas su padidėjusiu aukštojo mokslo prienamumu bei pasikeitusiu studento profiliu. Šiandien
studijas aukštojo mokslo institucijose renkasi vis didesnis procentas studentų iš žemesnio socioekonominio statuso šeimų (Mamiseihvili, 2010), taip pat
vyresniojo amžiaus, šeimyninius bei darbinius įsipareigojimus turintys besimokantieji (Darmody ir
Smyth, 2008). Mokslinėje literatūroje (Lang, 2012;
Ryan ir kt., 2011; Wang ir kt., 2010; Perna, 2010;
Callender, 2008; Quirk ir kt., 2001) plačiai diskutuojama, kokį poveikį studentų studijavimo pasiekimams turi darbas. Atlikti tyrimai (Callender, 2008;
Wang, 2010; Ryan ir kt., 2011) rodo, kad dirbantys
studentai dažniau praleidžia paskaitas bei seminarus,
mažiau laiko skiria individualių darbų atlikimui bei
pasirengimui atsiskaitymams, rečiau naudojasi bibliotekos ištekliais bei laboratorijomis. Pastebima, kad
pastarieji studentai taip pat patiria didesnį nuovargį bei stresą, sunkiau sukoncentruoja dėmesį. Wang
(2010) teigia, kad dirbantys studentai rečiau nei nedirbantys, dalyvauja popaskaitinėse veiklose, įvariuose aukštosios mokyklos organizuojamuose ren76

giniuose, akcijose bei būreliuose. Pažymima, kad
dirbantys studentai yra linkę dažniau nei nedirbantys
nutraukti studijas ar jų nebaigti. (Perna, 2010; Darmody ir Smyth, 2008). Mokslinėje literatūroje (Ryan ir kt., 2011; Mamiseihvili, 2010; Perna, 2010) akcentuojama, jog tinkama parama dirbantiems studentams gali sumažinti darbo daromą neigiamą poveikį
studentų studijavimo rezultatams.
Pristatomame tyrime yra keliama problema –
kaip skiriasi dirbančių ir nedirbančių studentų paramos poreikiai?
Tyrimo tikslas – atskleisti dirbančių ir nedirbančių studentų paramos poreikių skirtumus.
Tyrimo uždaviniai:
1. aptarti paramos studentams sampratą bei jos
tipus;
2. teoriškai pagrįsti dirbančių bei nedirbančių
studentų paramos poreikius;
3. nustatyti koleginių studijų studentų akademinės paramos poreikius priklausomai nuo studento
įsipareigojimo darbo rinkoje bei darbo krūvio;
4. nustatyti koleginių studijų studentų neakademinės paramos poreikius priklausomai nuo studento įsipareigojimo darbo rinkoje bei darbo krūvio.
Tyrimo objektas – dirbančių ir nedirbančių studentų nuomonė apie paramos poreikius.
Paramos studentams samprata ir tipai
Parama studentams – tai aukštosios mokyklos teikiamų paslaugų sistema, padedanti patenkinti studento emocinius, akademinius bei socialinius poreikius ir sudaranti prielaidas studento asmeninei gerovei ir studijų sėkmei užtikrinti (Sajienė ir Tamulienė,
2012). Skirtingi tyrėjai įvairiai tipologizuoja paramos studentams paslaugas. Pavyzdžiui, Morgan

(2012) paramą studentams klasifikuoja pagal du tipus – akademinį bei neakademinį. Tyrėja (Morgan,
2012) akademinį paramos studentams paslaugų tipą sieja su akademinio personalo teikiama parama
studentams, kuri yra grįsta administraciniais sprendimais bei susijusi su studentams kylančiomis problemomis dėstymo ar studijų srityje. Ši parama dažniausiai yra teikiama studijų programos, katedros ar
fakulteto lygmeniu. Neakademinės paramos studentams paslaugų tipas apima centralizuotas aukštosios
mokyklos paslaugas, kurios tiesiogiai nėra susijusios su akademiniais klausimais, tačiau yra svarbios
siekiant sudaryti tinkamas sąlygas studijavimui (pavyzdžiui, psichologinis konsultavimas, studentų apgyvendinimo paslaugos, finansinė parama ir konsultavimas teisiniais klausimais). Apibendrinus skirtingą mokslinę literatūrą (Morgan, 2012; Thompson ir
Mazer, 2009; Prebble ir kt., 2004, Savickienė ir Pukelis, 2004; LaPadula, 2003) prieita išvados, kad prie
akademinio paramos studentams paslaugų tipo gali
būti priskiriamos šios paslaugos: karjeros projektavimo, akademinio studentų informavimo ir konsultavimo, studentų priėmimo ir integravimo į studijas,
pagalba tarptautiniams studentams, užsienio kalbų
centro, bibliotekos ir nuotolinių studijų centro paslaugos; neakademinio tipo parama studentams gali
būti apibūdinama šiomis paslaugomis: psichologinio
konsultavimo, studentų apgyvendinimo, finansinės
paramos ir konsultavimo teisiniais klausimais, paslaugomis skirtomis bendruomeniškumo jausmui plėtoti bei paslaugomis, užtikrinančiomis studentų sveikatą ir paramą neįgaliems studentams. Tolimesnėje šio straipsnio dalyje bus teoriškai pagrindžiama,
kurios iš pastarųjų akademinio ir neakademinio tipo
paramos paslaugų yra aktualesnės dirbantiems studentams.
Dirbačių studentų paramos poreikiai: teorinė
dimensija
Ryan ir kt. (2011) teigia, kad dirbantiems studentams yra svarbu organizuoti kursus bei seminarus,
padedančius ugdyti laiko planavimo, savidisciplinos bei darbo ir poilsio režimo organizavimo mokėjimus. Tyrėjai siūlo, jog dirbantiems studentams
studijų tvarkaraštis turėtų būti sudaromas taip, jog
kontaktinis laikas auditorijose koncentruotųsi nuo
dviejų iki trijų darbo dienų, o kitas laikas būtų skiriamas savarankiškoms studijoms. Perna (2010) pastebi, jog dirbantiems studentams yra svarbu, jog
studijų bei egzaminų tvarkaraštis būtų pateikiamas

kiek įmanoma anksčiau, kad jie galėtų suplanuoti savo darbo laiką. Siekiant įgyvendinti dirbančių
studentų poreikius taip pat siūloma plėtoti nuotolines studijas, sudaryti sąlygas neformaliu bei savaiminiu būdu įgytų mokėjimų įskaitymui. Siūloma,
kad studentams, dirbantiems pagal specialybę būtų
įskaitomos profesinės praktikos, siekiant sumažinti kvalifikaciniam laipsniui įgyti reikalingų kreditų
skaičių. Perna (2010) siūlo, jog aukštosios mokyklos daugiau dėmesio turėtų skirti studento darbo
patirties susiejimui su studijavimo veiklomis, t. y.
aukštosios mokyklos dėstytojai turėtų būti mokomi
rengti įvairias savarankiškų darbų užduotis, kurios
būtų siejamos su studentų patirtimi, įgyta dirbant.
Tokio pobūdžio užduotys padėtų studentams labiau
suvokti studijų naudą būsimai profesinei veiklai.
Mamiseihvili (2010) taip pat pastebi, jog dėstytojai,
siekdami didinti studijavimo motyvaciją, paskaitų
metu turėtų labiau akcentuoti studijų naudą būsimai
studento profesinei karjerai ir asmeniniam gyvenimui. Siekiant didinti sąsajas tarp darbo bei studijų
taip pat siūloma skirti ypatingą dėmesį teikiant karjeros projektavimo paslaugas dirbantiems studentams (Perna, 2010). Perna (2010) pastebi, jog atsižvelgiant į tai, jog nemaža dirbančių studentų dalis
yra iš žemesnio socioekonominio statuso, didelė jų
dalis pasižymi menkesniu pasitikėjimu savimi, motyvacijos stoka. Tai rodo, jog dirbantiems studentams turėtų būti aktualios ir psichologinio konsultavimo paslaugos. Tyrėja (Perna, 2010) teigia, kad
nemaža dalis dirbančiųjų studentų yra vyresniojo
amžiaus, šeiminių įsipareigojimų bei vaikų turintys
asmenys, todėl aukštojoje mokykloje tikslinga būti
teikti ir vaikų priežiūros paslaugas. Tikėtina, jog tokių paslaugų teikimas aukštojo mokslo institucijoje padidintų studentų, kurie paskaitas praleidžia dėl
šeiminių įsipareigojimų, lankomumą.
Apibendrinant galima teigti, kad augant dirbančiųjų studentų skaičiui aukštojo mokslo institucijoms nebepakanka rūpintis vien dėstomuoju studijų turiniu, t. y. siekiant užtikrinti kokybiškas studijas
vis svarbesnis tampa reikiamų paramos studentams
paslaugų plėtojimas. Aukščiau atliktų tyrimų analizė atskleidė, kad dirbantiems studentams yra svarbu plėtoti paramos paslaugas, kurios koncentruojasi į karjeros, psichologinio bei studentų akademinio
informavimo ir konsultavimo paslaugas. Dirbančių
studentų akademinio informavimo ir konsultavimo
paslaugos turėtų koncentruotis ne tik į pagalbą pasirenkant studijų dalykus bei susidarant tvarkaraštį,
tačiau ir į specifinių mokymų, ugdančių tokius mo77

kėjimus kaip mokymosis mokytis ar laiko planavimas organizavimą. Atsižvelgiant į tai, jog nemaža
dalis dirbančių studentų pasižymi menkesniu pasitikėjimu savimi bei motyvacijos stoka, siūloma daugiau dėmesio teikti psichologinio konsultavimo paslaugoms. Siekiant didinti sąsajas tarp studijavimo
bei profesinės veiklos tikslinga būtų daugiau dėmesio skirti ir karjeros projektavimo paslaugoms. Kita
vertus, atsižvelgiant į tai, jog nemaža dalis nedirbančiųjų studentų susiduria su panašiomis studijavimo
problemomis (motyvacijos, mokymosi mokytis bei
laiko planavimo gebėjimų stoka ir pan.), kaip ir dirbantieji studentai, tikėtina, kad dirbančiųjų ir nedirbančiųjų studentų paramos skirtumai nėra tokie dideli šiandienos aukštojo mokslo institucijose, kaip nurodoma atliktuose tyrimuose.
Tyrimo metodologija ir metodika
Tyrimo organizavimas ir eiga: tyrimas vykdytas
2013–2014 metais. Taikytas duomenų rinkimo metodas – internetinė apklausa raštu. Tyrimo instrumentas – klausimynas – buvo sukonstruotas iš dviejų dalių: pirmoji dalis buvo skirta įvertinti neakademinės
ir akademinės paramos studentams poreikius, antroji – studento įsipareigojimo darbo rinkoje veiksnius,
t.y., ar studentas yra dirbantis, kiek valandų per savaitę ji dirba. Tyrimo metu gautieji duomenys buvo
analizuojami taikant Mann-Whitney kriterijaus skaičiavimus bei dispersinę analizę.
Tyrimo imtis: tyrime dalyvavo 440 studentų
iš 13 Lietuvos valstybinių kolegijų. Iš visų tyrime
dalyvavusių studentų 71 buvo dirbantys studentai.
Kvietimas dalyvauti tyrime buvo platinamas per
Lietuvos valstybinių kolegijų studentų atstovybes.
Tyrimo etika: atliekant tyrimą buvo laikomasi
informuoto sutikimo bei konfidencialumo užtikrinimo nuostatų.
Tyrimo „Dirbančių ir nedirbančių studentų
paramos poreikių skirtumai“ rezultatai
Dirbančių ir nedirbančių studentų akademinės
paramos poreikiai.
Empirinio tyrimo metu buvo siekiama atskleisti dirbančiųjų bei nedirbančiųjų studentų paramos
skirtumus. Vertinant skirtingų akademinių paramos
studentams paslaugų poreikius koleginėse studijose nebuvo aptikta statistiškai reikšmingų skirtumų
(p<0.05) tarp dirbančių ir nedirbančių studentų grupių (1 lentelė).
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Analizuojant dirbančių studentų paramos poreikius taip pat buvo siekiama įvertinti akademinės
paramos poreikių skirtumus priklausomai nuo studento darbo krūvio (2 lentelė). Studentai pagal darbo krūvį buvo suskirstyti į tris grupes: turintys mažą darbo krūvį (nuo 1 iki 20 darbo valandų per savaitę), studentai, turintys vidutinį darbo krūvį (nuo
21 iki 40 darbo valandų per savaitę) ir studentai, turintys didelį darbo krūvį (nuo 41 iki 60 darbo valandų per savaitę). Vertinant akademinės paramos studentams skirtumus tarp skirtingą darbo krūvį turinčių studentų nebuvo aptikta statistiškai reikšmingo
skirtumo (p<0.05; 2 lentelė).
Dirbančių ir nedirbančių studentų neakademinės paramos poreikiai
Analizuojant neakademinių paramos studentams
paslaugų poreikius buvo aptiktas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0.05) tarp psichologinio konsultavimo paslaugų poreikio dirbančių bei nedirbančių studentų grupėse (p=0.009; 3 lentelė). Matyti (3
lentelė), kad dirbantiems studentams (vidutinis rangas 249.97) psichologinio konsultavimo paslaugos
yra svarbesnės nei nedirbantiems studentams (vidutinis rangas 212.71). Analizuojant kitų neakademinių
paramos studentams paslaugų (studentų apgyvendinimo, finansinės paramos, konsultavimo teisiniais
klausimais, paslaugų, skirtų bendruomeniškumo
jausmui plėtoti ir paslaugų, užtikrinančių gerą sveikatą ir savijautą) poreikį neaptikta statistiškai reikšmingų skirtumų (p<0.05) tarp dirbančių bei nedirbančių studentų grupių (3 lentelė).
Analizuojant dirbančių studentų neakademinės
paramos poreikius priklausomai nuo darbo krūvio
(4 lentelė) taip pat nebuvo aptiktas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0.05) tarp grupių. Atlikto tyrimo duomenys leidžia daryti prielaidą, kad darbo valandų skaičius per savaitę nėra vienas iš veiksnių, lemiančių paramos studentams poreikių skirtumus.
Apibendrinant dirbančių ir nedirbančių studentų neakademinės paramos skirtumus galima teigti,
kad dirbantiems studentams labiau reikia psichologinio konsultavimo paslaugų. Atlikto tyrimo rezultatai neatskleidė statistiškai reikšmingo skirtumo tarp
akademinių paramos studentams paslaugų tarp dirbančių bei nedirbančių studentų. Atlikus statistinių
duomenų analizę taip pat nepastebėti akademinių bei
neakademinių paramos studentams paslaugų poreikių skirtumai tarp skirtingą valandų skaičių per savaitę dirbančių studentų grupių.

1 lentelė. Dirbančių ir nedirbančių studentų akademinės paramos poreikiai (N=440)
Paramos studentams paslauga

N

Vidutinis rangas

92

238.74

348

215.68

92

223.96

348

219.58

92

216.98

348

221.43

92

221.32

348

224.32

Dirbantys studentai

92

203.72

Nedirbantys studentai

348

224.32

Nuotolinių studijų centro pa- Dirbantys studentai
slaugos.
Nedirbantys studentai

92

207.85

348

221.31

Karjeros projektavimo paslau- Dirbantys studentai
gos
Nedirbantys studentai
Akademinio studentų informa- Dirbantys studentai
vimo ir konsultavimo paslauNedirbantys studentai
gos
Dirbantys studentai
Studentų priėmimas ir integravimas į studijas
Nedirbantys studentai
Užsienio kalbų centro paslau- Dirbantys studentai
gos
Nedirbantys studentai
Bibliotekos paslaugos

Mann-Whitney U

p

14330.000

0.089

15689.500

0.747

15684.000

0.745

15749.000

0.867

14464.000

0.131

14728.500

0.332

2 lentelė. Dirbančių studentų akademinių paramos paslaugų poreikis pagal darbo krūvį (N=71)
N

Vidurkis

Standartinis
nuokrypis

28

4.29

1.049

30

4.33

0.959

13

4.43

0.534

Mažas
Akademinio studentų informaviVidutinis
mo ir konsultavimo paslaugos
Didelis

28

3.93

1.120

30

4.13

0.900

13

4.29

0.756

Mažas
Studentų priėmimas ir integraviVidutinis
mas į studijas
Didelis

28

4.14

1.146

30

4.20

0.925

13

4.86

0.378

Mažas

28

4.29

0.937

Vidutinis

30

4.13

1.042

Didelis

13

4.00

1.528

Mažas

28

3.93

1.303

Vidutinis

30

4.03

0.964

Didelis

13

3.71

1.496

28

3.61

1.166

30

3.93

1.081

13

4.14

1.464

Paramos studentams paslauga

Darbo krūvis
Mažas

Karjeros projektavimo paslaugos Vidutinis
Didelis

Užsienio kalbų centro paslaugos

Bibliotekos paslaugos

Mažas
Nuotolinių studijų centro paslauVidutinis
gos.
Didelis

F

p

0.064

0.938

0.511

0.602

1.510

0.229

0.271

0.764

0.219

0.885

0.804

0.418
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3 lentelė. Dirbančių ir nedirbančių studentų neakademinės paramos poreikiai (N=440)
Paramos studentams paslauga

N

Vidutinis rangas

92

249.97

Nedirbantys studentai

348

212.71

Studentų apgyvendinimo pa- Dirbantys studentai
slaugos
Nedirbantys studentai

92

224.43

348

219.46

Dirbantys studentai

92

218.94

Nedirbantys studentai

348

220.91

Konsultavimas teisiniais klau- Dirbantys studentai
simais
Nedirbantys studentai

92

238.07

348

215.85

92

206.90

348

224.09

92

212.67

348

222.57

Psichologinio
paslaugos

konsultavimo Dirbantys studentai

Finansinė parama

P����������������������������
aslaugos, skirtos bendruome- Dirbantys studentai
niškumo jausmui plėtoti
Nedirbantys studentai
Paslaugos, užtikrinančios stu- Dirbantys studentai
dentų sveikatą bei gerą saviNedirbantys studentai
jautą

Mann-Whitney U

p

13297.00

0.009

15646.500

0.724

15864.500

0.863

14391.500

0.107

14757.000

0.223

15287.500

0.485

4 lentelė. Dirbančių studentų neakademinių paramos paslaugų poreikis pagal darbo krūvį (N=71)
N

Vidurkis

Standartinis
nuokrypis

28

3.54

0.881

30

3.43

1.165

13

3.43

0.976

28

4.00

0.903

30

4.07

1.172

13

3.57

0.976

Mažas

28

4.61

0.737

Vidutinis

30

4.53

1.074

Didelis

13

4.57

0.535

Mažas
Konsultavimas teisiniais klausiVidutinis
mais
Didelis

28

3.89

0.832

30

4.13

0.819

13

3.86

0.690

Mažas
P����������������������������
aslaugos, skirtos bendruomeVidutinis
niškumo jausmui plėtoti
Didelis

28

3.57

1.200

30

3.37

1.189

13

3.71

0.951

Mažas
Paslaugos, užtikrinančios studentų sveikatą bei gerą savijautą Vidutinis
Didelis

28

3.29

1.117

30

3.53

1.001

13

3.43

0.535

Paramos studentams paslauga

Darbo krūvis
Mažas

Psichologinio konsultavimo paVidutinis
slaugos
Didelis
Mažas
Studentų apgyvendinimo paslauVidutinis
gos
Didelis

Finansinė parama
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F

p

0.080

0.923

0.644
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Išvados
1. Parama studentams – tai aukštosios mokyklos
teikiamų paslaugų sistema, padedanti patenkinti
studento emocinius, akademinius bei socialinius poreikius ir sudaranti prielaidas studento
asmeninei gerovei ir studijų sėkmei užtikrinti.
Prie akademinio paramos studentams paslaugų
tipo gali būti priskiriamos šios paslaugos: karjeros projektavimo, akademinio studentų informavimo ir konsultavimo, studentų priėmimo ir
integravimo į studijas, pagalba tarptautiniams
studentams, užsienio kalbų centro, bibliotekos
ir nuotolinių studijų centro paslaugos. Neakademinio tipo parama studentams gali būti apibūdinama šiomis paslaugomis: psichologinio konsultavimo, studentų apgyvendinimo, finansinės
paramos ir konsultavimo teisiniais klausimais,
paslaugomis skirtomis bendruomeniškumo
jausmui plėtoti bei paslaugomis, užtikrinančiomis studentų sveikatą ir paramą neįgaliems studentams.
2. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad dirbantiems studentams yra svarbu teikti paramos
paslaugas, kurios koncentruojasi į karjeros, psichologinio bei studentų akademinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Dirbančių studentų akademinio informavimo ir konsultavimo
paslaugos turėtų koncentruotis ne tik į pagalbą
pasirenkant studijų dalykus bei susidarant tvarkaraštį, tačiau ir į specifinių mokymų, ugdančių
tokius mokėjimus kaip mokymosis mokytis ar
laiko planavimas organizavimą. Atsižvelgiant į
tai, jog nemaža dalis dirbančių studentų pasižymi menkesniu pasitikėjimu savimi bei motyvacijos stoka, siūloma daugiau dėmesio teikti psichologinio konsultavimo paslaugoms. Siekiant
didinti sąsajas tarp studijavimo bei profesinės
veiklos tikslinga būtų daugiau dėmesio skirti ir
karjeros projektavimo paslaugoms.
3. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai neatskleidė
statistiškai reikšmingų skirtumų tarp skirtingų
akademinio tipo paramos studentams paslaugų
poreikio dirbančių ir nedirbančių studentų tarpe.
Nustatyta, kad akademinės paramos studentams
poreikiai taip pat nesiskiria tarp skirtingą valandų skaičių per savaitę dirbančių studentų.
4. Vertinant neakademinės paramos studentams
poreikių skirtumus tarp dirbančių ir nedirbančių studentų buvo nustatyta, kad psichologinio
konsultavimo paslaugos yra aktualesnės dirban-

tiems studentams. Vertinant skirtingų neakademinio tipo paramos studentams paslaugų poreikį
priklausomai nuo darbo krūvio statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo aptikta.
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THE DIFFERENCES BETWEEN WORKING AND NON-WORKING STUDENTS SUPPORT NEEDS: THE
CASE OF COLLEGE STUDIES
Summary
Various research (Beerkenset al., 2011; Wang et al., 2010; Darmody and Smyth, 2008) indicate that the number of working students at higher education institutions has significantly increased over the recent decades. Currently the number
of working students is 47 per cent in Europe, 49 per cent in the USA, and 50 per cent in Australia (Beerkenset al., 2011).
The research that Darmodyand Smyth (2008) conducted in 11 European countries has revealed that even 43 per cent of
students at higher education institutions have permanent employment while 18 per cent have fixed duration employment
contracts. The aim of this research was to reveal the differences between working and non-working students support needs among the college students. In order to achieve this aim following tasks have been set: 1) to discuss the definition of
student support and to identify its’ types; 2) to reveal the difference of working and non-working students support needs
from the theoretical point of view; 3) to identity academic student supports needs depending on student responsibilities
in the labor market and working hours per week; 4) to identity non-academic student supports needs depending on student responsibilities in the labor market and working hours per week. The research has been carried out during 20132014 year. 440 students from 13 Lithuanian universities of applied sciences participated in the research. Scientific literature analyses revealed that student support is the system of services provided by a higher education institution, which
fulfils students’ emotional, academic and social needs and is a precondition for increasing student’s individual welfare
and academic success. Scientific literature analyses revealed two types of student support: academic and non-academic.
Academic student support involves the following services: career designing, academic student information and counselling services, student admission and integration into studies, support for international students, foreign language centre
services, library services, and distance study centre services. Non-academic student support involves the following services: psychological counselling services, accommodation services, financial support and legal counselling, services that
promote a sense of community, health services, and support for students with disability. The theoretical research also
showed that working students need more psychological counselling, carrier designing and academic student information
and counselling services. The statistical analysis of non-academic support needs of working and non-working students
have showed that working students require more psychological counselling services. The research revealed no statistically significant differences in academic support services between working and non-working students. The analysis of
statistical data has also revealed no differences in academic and non-academic student support needs among groups of
students who works different number hours per week.
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MOKYKLOS BAIMĖ: SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ
MOKSLEIVIŲ ATVEJO ANALIZĖ
Algimantas Bagdonas
Kauno kolegija
Anotacija
Straipsnyje analizuojamas Europos edukologų, psichologų, socialinių pedagogų išsamiai nagrinėtas mokyklos baimės
reiškinys. Lietuvos edukacinėjė terpėje ši problema mažai nagrinėta tiek teoriniame, tiek empiriniame lygmenyje. Šiame
straipsnyje akcentuojama mokyklos baimės įtaka specialiųjų poreikių vaikams, lyginama specialiųjų poreikių turinčių
mokinių mokyklos baimės raiška su moksleiviais, besimokančiais pagal bendrojo lavinimo programą, daromos išvados,
kad mokyklos baimės reiškinys yra paplitęs įvairaus tipo mokyklose, mokyklos baimę patiria įvairaus amžiaus, lyties
mokiniai, todėl mokyklos baimės multidisciplininis nagrinėjimas yra svarbus procesas, siekiant kurti palankias mokymosi aplinkas, laiduojančias efektyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą mokykloje kaip ugdymosi organizacijoje, sąveikaujančioje su bendruomene bei aplinkos partneriais, kurią veikia išorės veiksniai bei kuri pati veikia edukacinį procesą.
Straipsnyje pateikiamos socialinių pedagogų nuomonės, kurios yra svarbios, nagrinėjant mokykos baimę kaip socialinį
reiškinį, turintį įtakos individo socializacijai. Mokyklos baimė kaip reiškinys nagrinėjamas mezo sistemos (kultūrinė,
visuomeninė situacija valstybėje, švietimo politikos nuostatos, egzaminų sistema ir reikalavimai); makro sistemos (mokyklos kultūra, filosofija, vertybės, mokyklos tipas), mikro sistemos (mokinio-mokytojo interakcija, santykiai su bendramoksliais, situacija šeimoje) aspektais.
Raktiniai žodžiai: mokyklos baimė, socialinė baimė, edukaciniai veiksniai, specialiųjų poreikių moksleiviai, mokymosi aplinkos.

Įvadas
Mokyklos baimė – paplitęs mokyklinio gyvenimo reiškinys, veikiamas edukacinių, vadybinių,
psichologinių veiksnių. Mokyklos baimė nagrinėjama ir kaip būsena, ir kaip procesas. Vieni autoriai (Rost, 2001; Schwarzer, 1980) telkia dėmesį į
mokyklos baimės sąsajas su mokymosi pažangumu bei lankomumu, kiti atskleidžia mokyklos baimės ryšius su mokyklos kaip organizacijos funkcionavimu (Hurrelmann, 1990; Schtrittmatter, 1993),
dar kiti gilinasi į mokyklos baimės kaip būsenos
psichologines priežastis bei pasekmes (Wachauf,
2008; Morschitzky, 1998; Krohne, 1977). Schachl
(1986), Wolf, Merkle (1995) sieja mokyklos baimę
su naujos, specifinės vaikiškos ligos, įtraukiančios į
savo ratą vis daugiau mokinių, atsiradimu. Krohne
(1999) mato mokyklos aplinkose susiformavusias
priežastis, sukeliančias vaikams mokyklos baimės
būsenas, kurios neišnyksta, baigus mokyklą, tačiau
veikia ir subrendusį žmogų per savivertės formavimąsi, socialinių kompetencijų ugdymąsi. Berndt
(1988), Morschitzky (1998) išskiria tokias mokyklos baimės priežastis: nesistemingas mokymasis,
dėmesio koncentracijos problemos, streso situacijos
namuose, dienos režimo nesilaikymas, sukeliantis
nuovargį, ligos. Reikia pabrėžti, kad dauguma autorių mokyklos baimę sieja su: mokyklinio gyvenimo
situacijomis (namų darbai, vertinimas, egzaminai),
mokinio asmeninėmis savybėmis (temperamentas,
būdo bruožai), mokytojo kompetencija (vertybių
sistema, požiūriai, išsilavinimas, lankstumas), kla-

sės klimatu (bendradarbiavimo atmosferos prioritetai), situacija šeimoje (tėvų išsilavinimas, sutarimas šeimoje, šeimos vertybės). Berndt (1988), Hurrelmann (1990), Weiß (1997), Morschitzky (1999),
Rost (2001), Hopf (2014) nustatyta, kad mokyklos
baimė yra kompleksinis, plačių tyrimų reikalaujantis reiškinys.
Mokyklos baimė skirstoma į: mokymosi, rezultatų siekimo (viešo atsakinėjimo, klaidų, egzaminų) baimę bei socialinę baimę (bendraamžių nepriėmimas į grupę, statuso nepripažinimas). Taigi
socialinė baimė formuoja mokinių streso atsiradimą, abejones savo žiniomis ir gabumais, konfliktus,
agresiją. Rost (2001) pastebi, kad mokyklos baimė
koreliuoja su moksleivio pažangumu, blogėjančiu
mokyklos lankymu, motyvacinės sistemos griuvimu, individo savivertės smukimu. Mokyklos baimės reiškinys nagrinėjamas įvairiais aspektais: mokyklos kaip institucijos, mokyklos pastato baimė,
mokyklinio gyvenimo baimė, mokytojų ir rezultatų
siekimo baimė, konkretaus asmens mokykloje baimė, baimė mokykloje susilaukti priekaištų, neteisingų vertinimų, konfliktų baimė, nenoras ginti savo poziciją, nors ji ir teisinga, atsiskyrimo nuo konkretaus asmens, patalpos, institucijos baimė.
Pasak Hurrelmann (1990), Kretschmann (2000),
socialinė baimė, kaip sudėtinė mokyklos baimės
dalis, pavojinga tuo, kad gali formuoti tokį reiškinį kaip ateities baimė, nes nenoras atsidurti dėmesio centre, bendrauti su žmonėmis, viešai pasisakyti
esant žmonių grupėje sukelia ne tik stresą ir baimę,
bet paniką, kai individas negeba kontroliuoti savo
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minčių, elgesio bei adekvačiai reaguoti į aplinkinius. Socialinė baimė negali būti tapatinama su tokiomis asmens savybėmis, kaip kuklumas ar santūrumas, kadangi stipriai išreikšta socialinė baimė sukelia ligas, dvasinius išgyvenimus, trukdo žmogaus
socializacijai.
Nagrinėjant specialiųjų poreikių turinčių vaikų atvejį, reikia akcentuoti socialinės baimės įtaką
mokymosi baimei, tuo pačiu pabrėžti neigiamą įtaką sėkmingai individo socializacijai. Socialinė baimė trukdo vaiko autonomijos ugdymuisi: toks vaikas bijo palikti namus kaip saugumo sąlygą, bijo
užmegzti draugystės ryšius su bendramoksliais, todėl jis savaime susiranda žymiai mažiau draugų,
toks vaikas turi problemų su laisvalaikio praleidimu, kadangi jo bendravimo ratas ypač apribotas.
Socializacijos nesėkmės turi įtakos fizinei būsenai,
nes turintys baimių mokiniai dažniau serga kūno ir
dvasinėmis ligomis: skrandžio, širdies ligomis, turi galvos skausmų, dėmesio sukaupimo problemų,
depresijos požymių. Turintys stipriai išreikštą mokyklos baimės būseną vaikai privalo gauti medicininę pagalbą, tačiau esant tik tam tikriems pradiniams mokyklos baimės požymiams, ši problema
galėtų būti švelninama, pasitelkus edukacines priemones: socialinius pedagogus, klasių auklėtojus,
šeimos galimybes.
Tyrimo problema atskleidžiama keliant šiuos
probleminius klausimus: kaip mokyklos baimės
reiškinys veikia specialiųjų poreikių turinčius mokinius? ar specialiųjų poreikių vaikų mokyklos baimės fenomeno ypatumai skiriasi nuo pagal bendrąsias programas besimokančiųjų mokinių? Tyrimo
mokslinį problemiškumą lemia tai, kad Lietuvoje
pasigendama teorinių darbų bei empirinių tyrimų,
atskleidžiančių mokyklos baimės kaip būsenos ir
kaip proceso įtaką mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.
Tyrimo objektas – specialiųjų poreikių turinčių
moksleivių patiriama mokyklos baimė.
Tyrimo tikslas – ištirti specialiųjų poreikių
moksleivių patiriamą mokyklos baimės reiškinį.
Tyrimo uždaviniai: apžvelgti specialiųjų poreikių vaikų patiriamą mokyklos baimės fenomeną;
remiantis atlikto tyrimo rezultatais suteikti rekomendacijas specialiųjų poreikių moksleiviams, jų
tėvams, ugdytojams.
Tyrimo atlikimo metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė, leidusi pagrįsti mokyklos baimės fenomeną specialiųjų poreikių moksleivių atveju. 2.
Apklausa (raštu), leidusi nustatyti specialiųjų po84

reikių turinčių moksleivį santykį su mokyklos baimės problema. 3. Interviu, leidęs atskleisti ugdytojų požiūrį į problemą ir kompleksinius jos sprendimo būdus.
Baimės problemos pagrindimas
Siekiant atsakyti į iškeltus klausimus, remiamasi šių autorių (Hurrelmann (1990), Kretschmann
(2000), Morschitzky (1998), Rost (2001), Schwarzer (1980) metodologinėmis nuostatomis bei Bagdono (2003, 2009) atliktu lyginamuoju tyrimu.
Straipsnio naujumas reiškiasi tuo, kad dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių vaikams bei jų mokymosi aplinkai, tiriamos socialinių pedagogų bei klasių auklėtojų nuostatos.
Kaip teigia Rost (2001), mokyklos baimė reiškiasi įvairiose šalyse, visuomenėse, socialiniuose
sluoksniuose, turi įtakos bejėgiškumo, nepripažinimo raiškai, mokymosi motyvacijos slopinimui,
nenorui socializuotis. Todėl kalbant apie mokyklos
baimę, reikia akcentuoti moksleivio negebėjimą
prisitaikyti prie naujų situacijų, nenorą bendrauti su
aplinkiniais, atsisakymą siekti rezultatų. Mokyklos
baimę sukelia sąveikos tarp mokyklos – tėvų nebuvimas, konkurencija visuomenėje, įgimtų savybių raiška.
Mokyklos baimės tyrinėtojai sieja individo išgyventą pavojaus būseną su veiksniais, tiesiogiai ar
netiesiogiai susijusiais su mokykla. Mokyklos baimę skatina aukšti mokymosi reikalavimai, neadekvati mokytojų reakcija į moksleivio elgesį. Galima
mokyklos baimę traktuoti kaip sociumo baimę, baimę siekti rezultatų, pokyčių baimę, nenorą bendrauti, įsilieti į visuomenės gyvenimą. Schachl (1992)
labiau pabrėžia socialinį baimės aspektą ir teigia,
kad mokyklos baimė tai socialinė baimė, trikdanti
moksleivio socializaciją, partnerystės santykių užmezgimą, slopinanti efektyvų bendravimą šeimoje,
klasėje, mokykloje bei mokymosi baimė, neigiamai
veikianti asmens saviraišką. Biermann (1977) gilinasi į psichologines baimės priežastis ir traktuoja mokyklos baimę kaip beviltiškumo situaciją, išgyvenamą laikant egzaminus, atsakinėjant klasėje,
bendraujant su bendraamžiais, mokytojais. Mokyklos baimės raišką skatina įgimtos vaiko savybės
bei mokykloje sukuriamos netinkamos mokymosi
aplinkos. Hurrelmann (2001) mokyklos baimę sieja su aplinka ir jos poveikiu, teigdamas, kad egzistuoja įvairios mokyklos baimės formos: egzaminų,
pažymių, bendravimo, konfliktų, bendravimo bai-

mė. Nedarant įtakos, nepastebint ir nemažinant mokyklos baimės ir jos sukeliamų situacijų, šis reiškinys gali tapti pavojinga būsena individo gyvenime.
Strittmatter (1993) įsitikinimu, mokyklos baimė tai
savotiškas individo problemų sprendimas, susidūrus su prievarta, pedagoginiu nesupratimu, susidūrus su priešiškumu mokykloje. Užsitęsusi mokyklos baimės būsena neskatina moksleivio gabumų
atsiskleidimo, įgūdžių įtvirtinimo, naujų kompetencijų įgijimo. Wittchen (1997) ieško mokyklos
baimės poveikio mokiniams ir mokytojams, sakydamas, kad mokyklos baimė būdinga daugeliui asmenų, susiduriančių su mokyklinėmis situacijomis.
Mokyklos baimę patiria moksleiviai ar mokytojai,
veikiami nepalankių edukacinių veiksnių.
Krohne (1977), nagrinėjęs mokyklos mokymosi
aplinkas, sieja mokyklos baimę, kaip specifinę, su
mokymusi ir ugdymu susietą baimės raiškos formą
su ugdymosi aplinkomis bei situacijomis kaip reakciją į mokyklos aplinkose pasireiškiančias grėsmes. Mokyklos baimė gali turėti pavojingas pasekmes individo, mokyklos, visuomenės aspektais.
Atkreiptinas dėmesys į Morschitzky (1998) pateiktą mokyklos baimės apibūdinimą: tai ilgai trunkantis, pavojingas jausmas, veikiamas ne vieno objekto ar įvykio, bet komplekso veiksnių, tiesiogiai ir
netiesiogiai susijusių su mokykla ir mokyklos gyvenimu. Tai yra moksleivių reakcija į dvasinius išgyvenimus mokykloje, konfliktus šeimoje. Mokyklos baimė turi įtakos fiziologiniams, dvasiniams
pokyčiams, slopina motyvaciją ir pažangumą, todėl siekiant mokyklos baimės išvengti, reikalingas
medicininis, psichologinis ir edukacinis poveikis.
Schwarzer (1980), Schumacher, Hoffmann (1998),
Schmidt (2001), Hopf (2014) teigimu, mokyklos
baimė tai plačiai paplitęs fenomenas, pasireiškiantis įvairiomis elgesio, mąstymo, veiklos formomis.
Apibendrinant minėtus autorius, galima sudaryti tokį mokyklos baimės apibrėžimą: mokyklos baimė –
tai nuo mokyklos atsiradimo laikų žinomas fenomenas, tarpdisciplininis konstruktas, įtakojamas mokyklos kaip organizacijos, mokymosi kaip proceso,
šeimos, švietimo sistemos, visuomenės, individo
asmeninių savybių. Mokyklos baimės reiškinys fiksuojamas įvairiose šalyse, kultūrose, socialiniuose
sluoksniuose, sistemose. Mokyklos baimė pavojinga ne tik edukacinėje terpėje, mokykloje ar šeimoje. Šis reiškinys griauna individo socializaciją,
sukelia ateities baimę, agresiją, savižudybes. Mokyklos baimė stabdo asmens saviraiškos ir pilietiškumo plėtojimą, nes įtakoja fiziologinius, dvasinius

pokyčius, slopina motyvaciją ir pažangumą. Mokyklos baimę skatina sąveikos tarp tėvų – vaikų –
mokytojų nebuvimas, ne bendradarbiavimo, o konkurencijos prioritetai, perdėti lūkesčiai, išskirtinė
orientacija ne į santykius, bet į rezultatą. Mokyklos
baimė yra nepriimtina būsena efektyviam asmens
funkcionavimui, ji sunkiai įveikiama, tačiau bendromis edukologijos, psichologijos, vadybos mokslų pastangomis bei remiantis visuomenės nuostatomis privaloma mokyklos baimę mažinti, švelninti,
supažindinti su šiuo reiškiniu visuomenę ir įtakoti edukacinių veiksnių, skatinančių baimės raišką,
pokyčius. Mokyklos baimė formuojasi, susiklosčius grupei nepalankių individui aplinkybių: aplinkos, kuriose gyvenama (triukšmas, šaltis, aplinkos
tarša), žmogaus egzistencijos veiksniai (finansinės
problemos, baimė prarasti artimą asmenį, baimė atsiskirti nuo šeimos), socialiniai veiksniai (konfliktai
su kitais asmenimis), įsipareigojimai vienų kitiems
(įvykdymo terminai, perfekcionizmo nuostatos), fiziniai veiksniai (fizinė, psichinė, dvasinė sveikata,
maitinimosi, miego įpročiai), subjektyvios individo nuostatos (individualus pasaulio, savęs, aplinkos suvokimas).
Tyrimo rezultatai ir duomenų interpretacija
Ieškant atsakymo į iškilusią tyrimo problemą,
2014 m. atliktas tyrimas. Tyrime dalyvavo 42 specialiųjų poreikių turintys 12 – 16 metų moksleiviai
iš 10 ugdymo įstaigų (25 berniukai ir 17 mergaičių), 8 socialiniai pedagogai, 10 klasių auklėtojų,
ugdančių specialiųjų poreikių vaikus. Taikytas apklausos (raštu) ir pokalbio metodas.
Išnagrinėjus 1 pav. pateiktą mokinio savijautos
raišką mokykloje, pastebėta, kad mokiniai mokykloje patiria fizinius skausmus (galvos, pilvo), kurie
mokslinėje literatūroje laikomi mokyklos baimės
kaip reiškinio dalimi. Įdomu, kad tik 35 proc. apklaustųjų niekada nėra patyrę galvos skausmų, 45
proc. nėra patyrę pilvo skausmų ir tik 40 proc. nėra buvę mokykloje blogos nuotaikos. Du trečdaliai
besimokančiųjų mokykloje turi fizinių mokyklos
baimės reiškinio požymių. Galima teigti, kad mokinys, patiriantis galvos, pilvo skausmus, jaučiasi
esąs blogos nuotaikos, mokinys, kurio mokyklinis
gyvenimas apsunkinamas papildomais, su ugdymusi nesusietais sunkumais, mokymosi procesą bei visą mokyklinį gyvenimą pradeda suvokti kaip priešišką, nukreiptą prieš mokinį kaip asmenybę. Taigi
mokyklos baimės reiškinio nagrinėjimas neatsieti85

nas nuo ugdymosi aplinkų, mokyklos kultūros bei
filosofijos, kuria grindžiamas mokyklos kaip organizacijos funkcionavimas. Fiziniai mokyklos baimės požymiai nagrinėti Berndt (1988), Rost (2000),
Morschitzky (2002), pabrėžiant mokyklos baimės
reiškinio sudėtingumą bei įvairių mokslų sąsajas,
siekiant švelninti mokyklos baimės, kaip nepageidaujamo reiškinio, įtaką mokiniams. Wiedekamm
(1995) teigia, kad mokyklos baimės simptomai pradeda reikštis fiziniais požymiais, sukeliančiais nuotaikos svyravimus, nepasitenkinimą savimi, mokykla kaip ugdymosi vieta, bendramoksliais kaip
partneriais, mokytojais kaip ugdytojais. Wittchen
(1997) nurodo, kad mokyklos baimė susargdina
mokinius fiziškai, dvasiškai ir psichiškai, todėl yra
būtina šio reiškinio prevencija, akcentuojant mokytojo kompetencijos šioje srityje kėlimą. Svarbu laiku atpažinti pradinius mokyklos baimės požymius,
teisingai juos traktuoti bei sudaryti palankias ugdy-

mosi aplinkas mokykloje, užtikrinančias vaiko saugumo poreikius.
Iš 2 pav. matyti, kad dažniausiai apklaustieji
pabrėžė, kad jie bijo paklausti, kai nesupranta (77
proc.), bijo atsakyti neteisingai (75 proc.). 66 proc.
baimę sukelia kontroliniai darbai, 61 proc. teigia,
kad bijo blogų vertinimų, 60 proc. meluoja, nes bijo, 58 proc. teigia, kad apskritai bijo mokyklos, 35
proc. ėjimas į mokyklą sukelia pyktį. Išnagrinėjus
mergaičių ir berniukų atsakymus, akivaizdu, kad
mergaičių baimės išraiška 6-20 proc. didesnė nei
berniukų. Šis reiškinys yra tirtas bei akcentuotas
Morschitzky (1999), Rost (1987), Schmidt (2001).
Taigi galima teigti, kad specialiųjų poreikių mokinių mokyklos baimės raiška, kaip ir besimokančiųjų pagal bendrojo ugdymo programą, yra veikiama
tų pačių veiksnių, o mergaites mokyklos baimė veikia stipriau nei berniukus.

1 pav. Mokinio savijautos raiška mokykloje

2 pav. Mokyklos baimės veiksnių apibūdinimas

86

3 pav. Socialinės baimės raiška

Kaip matyti iš 3 pav., pateikiančio socialinės
baimės raišką, 25 proc. apklaustųjų nurodo dažnai patiriantys mokytojų baimę, 30 proc. kitų vaikų
baimę, 45 proc. kartais patiria mokytojų baimę ir 55
proc. kartais susiduria su kitų vaikų baime. Tik 30
proc. niekada nėra patyrę mokytojų baimės ir tik 15
proc. yra svetimas kitų vaikų baimės jausmas. Socialinė baimė, kaip mokyklos baimės elementas, nėra
vien individo kuklumo, santūrumo ar individualizmo apraiškos. Socialinė baimė lygintina su baikštumu, nesugebėjimu socializuotis, atsiskyrimu nuo
visuomenės, kai mokinys nepriimamas į bendruomenę, kai mokinys apibūdinamas kaip atsiskyrėlis,
nepritampantis prie bendraamžių grupių. Socialinė baimė neigiamai veikia mokymosi rezultatus,
siaurina asmens kontaktus visuomenėje, turi įtakos

depresijos, žalingų įpročių atsiradimui. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių atsakymuose dažniausiai pasitaikė tokie teiginiai, apibūdinantys socialinės baimės raišką: baimė viešai kalbėti, baimė prisistatyti nepažįstamiems žmonėms, užkalbinti kitą
asmenį, susipažinti su priešingos lyties asmeniu,
dalyvauti klasės renginiuose, draugų vakarėliuose,
baimė ginčytis, įrodinėti savo tiesą, nors ir esi tvirtai įsitikinęs, kad esi teisus, rašyti, skaityti, dirbti,
sportuoti, kai esi stebimas kitų asmenų, atsidurti dėmesio centre klasėje, gatvėje, autobuse. Taigi galima teigti, kad socialinė baimė, kaip mokyklos baimės sudėtinė dalis, veikia mokinius, todėl būtinas
šios problemos sprendimas, pasitelkus mokyklos –
šeimos įtaką.

4 pav. Socialinių pedagogų nuomonių pateikimas
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Išanalizavus 4 pav. pateiktas apklaustų socialinių pedagogų ir klasių auklėtojų nuomones, apibūdinančias mokyklos baimę sukeliančius veiksnius,
išryškėja svarbiausi veiksniai: mokyklos kultūra,
vaiko temperamentas, atmosfera klasėje, mokytojo
kompetencija. Kiek mažiau svarbiais, nors taip pat
reikšmingais veiksniais laikoma švietimo politika,
situacija šeimoje.
Apibendrinus interviu su apklaustais socialiniais pedagogais, galima daryti tokias išvadas:
• Mokyklos baimės problema aktuali visai mokyklos bendruomenei.
• Specialiųjų poreikių turinčių vaikų mokyklos
baimės raiška iš esmės didesnė nei mokinių,
besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą.
• Specialiųjų poreikių vaikams labiau aktualesnė yra socialinė baimė, kai besimokantieji
pagal bendrojo ugdymo programą pasižymi
mokymosi kaip proceso baime.
• Specialiųjų poreikių turintys mokiniai ypatingai priklausomi nuo psichologinės, pedagoginės, socialinės pagalbos, kurią jie gali
gauti ugdymo įstaigoje.
• Bendrojo lavinimo mokyklose yra per mažai
informacijos bei galimybių, leidžiančių švelninti mokyklos baimės priežastis.
• Namų mokymo programos, modifikuotas,
adaptuotas ugdymas sudaro palankias sąlygas mokyklos (socialinei) baimei mažinti.
Socialinių pedagogų atsakymuose buvo pabrėžtos šios dimensijos, efektyvinančios mokyklos baimės prevenciją: mokymo metodų įvairovė, jų taikymas bei keitimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius, įvairių dalykų integracija, siekiant geresnio
medžiagos suvokimo, lankstus vertinimo sistemos
kūrimas, pritaikymas ar keitimas, atsižvelgiant į
konkretaus mokinio poreikius, ne konkurencinių,
bet bendradarbiavimo pagrindais pagrįstų santykių
ugdymas. Jeigu vaikas priima tokias elgesio taisykles ir iš pasyvaus situacijos stebėtojo tampa aktyviu jos pokyčių dalyviu, galima tikėtis, kad per tam
tikrą laiką socialinės baimės būsenas pakeis aktyvios pozicijos reiškimas. Suprantama, kad mokinys šioje situacijoje privalo sulaukti kvalifikuotos
šeimos ir mokyklos pagalbos. Socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai pritarė tokiai socialinės baimės prevencijai, kai padedama mokiniui, įtraukiant
jį į tam tikrą aktyvią situaciją: mėginti parduotuvėje
pasiteirauti kainos, gatvėje paklausti kelio, pamokoje pasiūlyti savo pageidavimus, pareikšti nuomo88

nę, nepritarti daugumai, jeigu tai yra nepriimtina.
Išanalizavus auklėtojų, kurių klasėse mokosi
specialiųjų poreikių turintys vaikai, padaryti apibendrinimai, susiejantys mokyklos baimės raišką su mokytojo/mokinio kompetencijomis. Jeigu
mokytojams mokyklos baimės švelninimas labiau
sietinas su tam tikrų kompetencijų palaikymu bei
plėtra, tai mokiniams svarbus yra kompetencijų,
apsaugančių nuo mokyklos baimės situacijų atsiradimo bei švelninančių mokyklos baimės būsenas,
įgijimas. Išryškintos šios kompetencijos:
• Dalykinė/mokslo žinių įsisavinimo kompetencija (mokytojo aspektas – mokymo turinio įvaldymas, atsižvelgiant į mokslo pasiekimus, didaktinę struktūrą; mokinio aspektas
– reikalingų gebėjimų, įgūdžių sistemos susiformavimas).
• Diagnostinė/įgytų žinių palaikymo kompetencija (mokytojo aspektas - būti pasiruošusiam moksleivių mokymosi pažangą, pasiekimų problemas atpažinti, vertinti, skatinti,
tirti; mokinio aspektas – suformuota žinių
sistema pritaikoma įvairiuose kontekstuose).
• Didaktinė/savarankiško mokymosi kompetencija (mokytojo aspektas – gebėjimas pamokose naudoti įvairias mokymosi formas,
metodus; mokinio aspektas – susiformuoti
pagrindą, įgalinantį susidoroti su plūstančia
informacijos gausa (mokymasis mokytis).
• Klasės vadovo kompetencija/ugdytinio vertybinių kompetencijų formavimosi kompetencija (mokytojo aspektas – gebėjimas
moksleivius kaip tam tikros klasės narius
motyvuoti, koncentruojant numatytai veiklai; mokinio aspektas – gebėjimas identifikuoti save su konkrečia mokykla, šeima, tradicijomis).
• Socialinės kompetencijos plėtojimas/socialinių kompetencijų įgijimas (mokytojas – proceso metu kompetencijas plėtoja, efektyvina mokinių socializaciją; mokinys – mokosi
dirbti grupėje, komandoje, gyventi sociume).
Analizuojant veiksnius, turinčius įtakos mokyklos baimės atsiradimui, darytini tokie apibendirnimai: nuo asmenybės tipo (ramaus, pasitikinčio savimi ar impulsyvaus, nepasitikinčio savimi ir
aplinkiniais) priklauso ir asmeninio požiūrio susiformavimas (priimant susiklosčiusią situaciją kaip
iššūkį, kurį reikia įveikti ar kaip grėsmę, pavojingą
asmeniui). Neabejotina, kad socialinės paramos lygis, kurį gauna mokinys (nuolatinė parama artimųjų

aspektu ar nepakankama parama ar jos nebuvimas)
lemia tai, kaip bus reaguojama į mokyklos aplinkose
pasitaikančias nepalankias mokiniui situacijas. Galima manyti, kad sąveikos tarp mokinio – mokytojo
– mokyklos - šeimos buvimas ar nebuvimas lemia
asmeninių įpročių prioritetus (polinkį į sveiką gyvenimo būdą ar polinkį į žalingus įpročius). Asmeniniai įpročiai formuoja polinkio į sveikatą ar polinkio
į ligas egzistavimą, kas parodo uždaros grandinės,
lemiančios mokyklos baimės atsiradimą, egzistavimą. Edukacinis uždavinys yra išardyti šią grandinę,
taikant edukacines priemones, priimtinas ir pasiekiamas švietimo darbuotojams. Neabejotina, kad socialiniai pedagogai yra vienas svarbiausių elementų, matančių, stebinčių mokyklos baimės veikiamus
mokinius. Klasių auklėtojai, turintys glaudžiausią
ryšį su šeima, privalo tapti ne tik stebėtojais, bet ir
aktyviais mokyklos baimės švelninimo dalyviais.
Suprantama, kad tai tėra mokyklos lygmens veiksniai, kurie be švietimo politikos pokyčių, mokyklos
kaip organizacijos kultūros kaitos, visų grandžių sąveikos negali pasiekti veiklos efektyvumo.
Išvados
1. Nagrinėta mokslinė literatūra ir atliktas tyrimas
patvirtino nuomonę, kad specialiųjų poreikių
mokiniai, kaip ir mokiniai, besimokantys pagal
bendrojo lavinimo programą, yra veikiami mokyklos baimės reiškinio. Mokyklos baimės reiškinys būdingas įvairių šalių, kultūrų, socialinių
sluoksnių mokiniams, todėl gali būti nagrinėjamas kaip prioritetinis švietimo politikos, mokyklos kaip organizacijos, pedagoginės sąveikos
elementas. Specialiųjų poreikių mokinių tyrimo
atvejis parodė, kad šiai apklaustųjų kategorijai labiau būdinga socialinė baimė, kuri veikia
mokymosi baimės atsiradimą. Nagrinėtu atveju
mokyklos baimę lemia įvairūs veiksniai:
• Aplinkos veiksniai: (organizacijos etosas;
neįprastos mokymosi aplinkos; informacijos
deficitas; triukšmas, karštis, šaltis; organizacijos struktūriniai pertvarkymai).
• Mokymosi veiksniai: (per aukšti reikalavimai; mokymosi patirties stoka; nepakankama mokymosi individualizacija; pernelyg intensyvus mokymosi tempas;
• Individo lygmens veiksniai: (biologiniai
veiksniai, temperamentas; socialinės kompetencijos, motyvacija; šeimos psichologiniai
aspektai, tėvų edukacinė kompetencija).

2. Siekiant švelninti mokyklos baimės situacijas,
galima teikti tokius siūlymus specialiųjų poreikių mokiniams, jų tėvams ir jų ugdytojams:
• Baimė yra normalus jausmas, nes tai yra
sveika reakcija į grėsmę. Baimė parodo, kas
yra svarbu. Baimė padeda išgyventi pavojingose situacijose. Svarbu, kad baimės būsenos netaptų fobijomis, kenkiančiomis individo socializacijos procesui.
• Baimė apima visą asmenį (vyksta fiziologiniai, dvasiniai, psichologiniai, elgesio pakitimai), todėl svarbus visapusiškas požiūris
į asmenį, kompetencijų įgijimas, mažinant
mokyklos baimės būsenas.
• Mokyklos baimės galima nepripažinti, su
baime galima kovoti, jos vengti, galima mokytis švelninti iškylančias problemas. Efektyviausių metodų pasirinkimą nulemia sąveikos tarp šeimos ir mokyklos buvimas ar trūkumas.
• Mažinti mokyklos baimės būsenas padeda
vadybinių funkcijų diegimas mokyklos ir
šeimos bendradarbiavimo procese: dienos ritmo planavimas (veiklos prioritetų nustatymas pagal reikšmingumą); pertraukų svarba
veikloje, atlikus tam tikrą užduotį – ir mažiausios pasiektos pergalės teikia džiaugsmo;
savęs paskatinimas už atliktą veiklą; laiko radimas poilsiui, gebėjimas pasimokyti iš kasdienės veiklos – sportavimas, aktyvus poilsis, pažintinė veikla.
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SCHOOL ANXIETY: ANALYSIS OF DISABLED CHILDERN’S CASE
Summary
Social and economic changes in Lithuania stepping forward into the XXI century enabled to educate the disabled children in the system of secondary schools. The solution to the problem of school anxiety is a complex process requiring
the interaction of various institutions and persons. The article analyzes the expression of school fear comprehensively
investigated by European pedagogues, psychologists and social workers. In the Lithuanian educative environment this
problem was researched very little both in the theoretical and in the practical level. This article emphasizes the influence
of school anxiety on the disabled children, also there is compared school fear expression between the disabled children
and children having no disabilities. Furthermore, there are presented conclusions that the expression of school anxiety is
spread in the different types of schools and school anxiety is felt by schoolchildren of the different age and sex. So multi-disciplined analysis of school fear is an important process aspiring to creation of favorable learning surroundings that
guarantees effective learning and cooperation between the school community and outside partners. In this article there
are presented social workers’ opinions, which are very important in analyzing school anxiety as a social phenomenon,
which menaces to successful socialization of individuals.
The analysis of the scientific literature and the fulfilled research revealed the specific educational factors, which can
cause the school anxiety and can mitigate it: cultural peculiarities of school as an organization, the effectiveness of learning environments at school and at home, teaching forms and methods, peculiarities of evaluation system, harmony of
teacher’s competences and personal characteristics, educational requirements of family and its values, and the expression
of schoolchild’s learning competences. The results of the research pointed out the complex of the school anxiety factors,
which can influence positive and negative impact on a schoolchild, subject to the concrete context or situation: state level
factors: legal, economical, political, technological and cultural; social: value system, cultural conception, educational traditions and priorities; learning environments: the philosophy of the organization, ethos, external learning environments,
the spread of information and structural reforms of the organization; educational process: the aims of education, content,
methods, recourses for learning, communication in the educational processes, assessment and self-evaluation; learning:
the requirements of general programmes, regulation of the learning load, learning experience, individualization and differentiation of teaching and examination system; individual: heredity, temperament, social competences and motivation
to learning; family: value orientations and educational needs. The results of the research have revealed the fact that schoolchildren undervalue learning to learn, attracting allies, pedagogical support and spread of schoolchild’s characteristics
and competences. It is determined that both strongly influenced by school anxiety learners and weak influenced ones on
purpose to overcome school anxiety choose derogation of a working activity and dimensions of simulation. It shows a
great demand for spread of information on the overcoming school anxiety.
Studies of scientific literature and the accomplished research confirm the opinion that the disabled schoolchildren, like
the healthy schoolchildren, are under the influence of the expression of school fear. Social anxiety, which prompts the
rise of school anxiety, is characteristic for the disabled schoolchildren. In the analyzed case the environmental, learning
and individual factors determine school anxiety. In this article there are given recommendations to social workers, class
managers and parents achieving an effective interaction between the school and the family.
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TĖVŲ IR PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į PAŽINTINĖS
KOMPETENCIJOS UGDYMĄ/-SI PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS GRUPĖJE
Raimonda Sadauskienė1, Asta Kochanskienė1, Lina Grinevičiūtė2
Kauno kolegija1, Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis”2
Anotacija. Priešmokykliniame amžiuje vaikai išgyvena sudėtingą raidos laikotarpį, kuris lemia tolesnio ugdymo/-si mokykloje sėkmę. Tačiau, leisdami vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai tikisi, kad vaikas joje bus mokomas skaityti, rašyti,
skaičiuoti ir nesupranta kaip naujų žinių galima įgyti per žaidimus, eksperimentus, atradimus. Siekiant ištirti tėvų ir pedagogų požiūrį į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje 2014 metų balandžio ir gegužės
mėnesiais Kauno lopšelyje-darželyje „X“ atliktas užsakomasis tyrimas. Pasirinktas tyrimo metodas – apklausa (raštu).
Tyrime dalyvavo 4 priešmokyklinės grupės pedagogai ir 37 tėvai. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje tyrimo rezultai ataskleidė, kad priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams
svarbu, jog pagrindinė vaiko veikla grupėje būtų susijusi su išmokimu skaityti, rašyti, skaičiuoti ir vyktų „tradiciniais“
mokymo metodais. Tėvams nesuprantama, kad vaiko branda mokyklai galima jų amžiaus tarpsnio ypatumus ir galimybes atitinkančiais ugdymo/-si metodais - žaidimais, eksperimentais, projektais ir pan. Priešmokyklinio amžiaus vaikų
grupėse vis dar pastebimos priemonės skirtos vaikų mokymui (sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), kuriuose visi vaikai atlieka užduotis. Tėvai, pedagogų iniciatyva, bandomi įtraukti į vaikų ugdymo/-si procesą, tačiau patys iniciatyvos
imasi retai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pradinių klasių mokytojai nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, tad ir vaikai nėra pakankamai gerai susipažinę su būsimomis mokytojomis. Iniciatyvos bendradarbiauti su būsimaisiais pirmokais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir tėvais dažniausiai imasi „nepopuliarių“ mokyklų pradinių
klasių mokytojai. Tyrimo rezultatų pagrindu pateiktos rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams.
Raktiniai žodžiai: priešmokyklinis ugdymas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, priešmokyklinis amžius, pažintinė
kompetencija, rengimas mokyklai, vaiko branda mokyklai

Temos aktualumas ir problema.
Priešmokyklinis ugdymas – nuosekliojo švietimo
sistemos pakopa jungianti ugdymą/-si ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (šeimoje) ir mokykloje, turintis specifinius tikslus, specifinius uždavinius. Priešmokyklinis ugdymas nuo mokymo mokykloje skiriasi ne tik ugdymo/-si turiniu, tačiau ir ugdymo/-si
metodais, būdais, pasiekimų vertinimo kriterijais.
Nors vienas iš „Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos“ (2002, 2014) tikslų – užtikrinant
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
turinio dermę, padėti vaikui įgyti socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas, priešmokyklinio ugdymo reikšmė visuomenėje dar dažnai siejama su siauru vaiko
„pasirengimu“ mokytis (skaityti, rašyti, skaičiuoti).
Neįvertinant, kad priešmokykliniame amžiuje, vaikai išgyvena sudėtingą raidos laikotarpį, kuris lemia tolesnio ugdymo/-si mokykloje sėkmę (Monkevičienė, 2003), tėvai (ar, tėvų poreikius tenkinantys pedagogai), neįsivaizduoja, kad žaisdamas
vaikas įgyja naujų žinių ir vaiko pažinimą „ugdo“
tiesiogiai jį mokydami.
Anot O Monkevičienės (2008), V. Sinkevičienės
(2005), L. A. Shapiro (2008) ir kt., šeštaisiais gyvenimo metais vaikas vis dar nori žaisti, džiaugia-

si vaikyste, tačiau atsiranda ir didžiulis noras eiti
į mokyklą, išryškėja pažintiniai motyvai. Pažinimo
kompetencija – tai vaiko domėjimasis jį supančia
aplinka, gebėjimas sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, kritiškai mąstyti. Ji svarbi tolesniam vaiko ugdymuisi. Tačiau vaiko pasaulio vaizdas – sinkretiškas, visuminis, o pažinimo patirtis
– skirtinga, individuali. Didelę reikšmę pažinimui
turi paties vaiko tyrinėjimai, bandymai, samprotavimai, savarankiški atsakymų į rūpimus klausimus
ieškojimai ir kt. Taigi, ar tinkamai elgiasi tėvai lygindami vaikus ir norėdami, kad jų vaikas priešmokyklinėje grupėje „daug ką mokėtų“? Ką praktikoje
apima priešmokyklinukų pažintinės kompetencijos
ugdymo tyrinys? Kaip pedagogai, atliepiantys tėvų
poreikius, ugdo priešmokyklinukų pažinimo kompetenciją?
Tikslas – atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į
pažintinės kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje.
Uždaviniai:
1. Teoriškai pagrįsti pažintinės kompetencijos
sampratą ir reikšmę priešmokykliniame amžiuje.
2. Nustatyti tėvų ir pedagogų požiūrį į pažintinių kompetencijų ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje.
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Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė,
apklausa (raštu).
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiami teoriniai tyrimo aspektai. Antroje pristatoma tyrimo metodika ir organizavimas. Trečioje –
analizuojami tyrimo rezultatai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos tyrimo išvados bei rekomendacijos
tėvams ir pedagogams.
1. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės
kompetencijos ugdymą/ -si priešmokyklinio
amžiaus grupėje teorinė analizė
Ikireforminiu laikotarpiu priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje buvo tapatinamas su ikimokykliniu
ugdymu, orientuotasi į vaikų mokymą pagal mokomųjų dalykų sąrašą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę priešmokyklinis ugdymas traktuojamas
plačiau ir yra orientuotas į visapusį vaikų brandinimą mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas suprantamas kaip nuosekliojo švietimo sistemos pakopa
jungianti ugdymą/-si šeimoje ar ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir mokykloje, bet turinti specifinius,
kokybiškai naujus tikslus ir uždavinius. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius (iškirtinais atvejais
dvejus) metus.
Pažinimo kompetencijos ugdymo/ -si turinys.
Priešmokyklinio amžiaus vaikas lengvai geba įsidėmėti ir atpažinti daiktus, požymius, detales, savybes. Geba grupuoti daiktus pagal vieną išorės požymį. Vaikas gali sudėti daiktų eiles (serijas) pagal
vieno požymio ryškumą. Jis suvokia visumos ir dalies santykį, t.y. nuoseklumą. Geba atlikti loginius
veiksmus pirmyn, skiria daiktų padėtį erdvėje savo
kūno atžvilgiu ir vienas kito atžvilgiu (Monkevičienė, 2004). Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų
pažintinę kompetenciją svarbu plėtoti tam tikras temas: pažinimo apie save (savo kūną; jausmus svajonių pasaulį; plėtoti savo gebėjimus; plėtoti ryšius
su kitais žmonėmis), įgyti supratimą apie įvairias
pasaulio sritis – artimiausią daiktinę, socialinę ir
kultūrinę namų bei priešmokyklinės grupės aplinką
(daiktus žmones, jų gyvenimo būdą, kultūros reiškinius, dangaus kūnus), žemę, jos paviršių, laiko tėkmę (Monkevičienė, 2004).
Labai svarbu, kad vaikas tobulintų jau turimus
pasaulio pažinimo būdus ir išbandytų naujus. Minėta mokslininkė išskiria būdingiausius vaiko pažinimo būdus:
• pažinimas pojūčiais – vaikas pasaulį pažįsta visais pojūčiais veikdamas praktiškai: jis
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stebi, įsiklauso, apčiupinėja, glosto, uodžia,
skanauja; dirba, poil¬siauja, žaidžia, bendrauja, dalyvauja išvykose, šventėse ir taip
pažįsta artimiausios aplinkos daiktus, žmones, gamtą.
• klausinėjimas – priešmokyklinio amžiaus
vaikas gali iš eilės užduoti net keliolika klausimų suaugusiajam.
• informacijos ieškojimas – vaikai mėgsta vartyti enciklopedijas, nuotraukų, paveikslų
knygas, studijuoti schemas, modelius, žemėlapius, mėgsta klausytis skaitomų informacinių tekstų; žiūri pažintines laidas per televiziją ir kita.
• modeliavimas – vaikas pasaulį savo žaidimuose, vaizduoja dailės darbuose ir kitoje
kūrybinėje veikloje.
• problemų sprendimas – vaikai sugalvoja keletą būdų, juos pritaiko tam, kad sužinotų
nauja, suprastų tai, kas lig šiol buvo neaišku.
• tyrinėjimas ir eksperimentavimas – gebėjimas numatyti savo eksperimento padarinius:
jis drėkina smėlį vandeniu ir stato smėlio pilis; augina augalus ir stebi jų kaitą; ardo ir
vėl surenka techninius žaislus, žaidžia su magnetais, spyruoklėmis, veidrodžiais ir kt.
• samprotavimas – padaro išvadas iš turimos
informacijos.
• Pažintinės kompetencijos ugdymo/-si turinys
sudaromas atsižvelgiant į du esminius dalykus:
• vaiko pažinimo motyvacijos, pažintinio aktyvumo, pažinimo gebėjimų ugdymą;
• patirties apie aplinkinį pasaulį plėtojimą.
Tyrinėdamas visais pojūčiais, stebėdamas, išbandydamas, eksperimentuodamas, spręsdamas
problemas, vaikas kaupia pažinimo patirtį, jo sudarytas pasaulio vaizdas tampa vis sudėtingesnis
(Monkevičienė, 2004).
Auklėtojų, tėvų ir būsimųjų mokytojų bendradarbiavimo svarba pažinimo kompetencijos
ugdymui/ -si.
A. Budrekaitė ir I. Jorutytė (2005) teigia, kad tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė. Vaikas kryptingai ugdomas tada, kai darniai
sutaria šeima ir vaikų darželis, kai vaikų ugdymas šeimoje ir darželyje vienas kitą papildo. Nuo
to kaip vaikas ugdomas vaikystėje, priklauso visas
tolesnis jo gyvenimas, todėl pedagogui ir tėvams
svarbu aptarti brandumo mokyklai sampratą, ug-

dymo tikslus, uždavinius ir metodus ugdant pažintinę kompetenciją, vertinant vaiką esamuoju laiku.
Tačiau tėvai, perdėtai rūpindamiesi vaiko ateitimi
mokykloje, dažnai pamiršta ir neįvertina vaikystės,
žaidimo svarbos vaiko pažinimui. Leisdami vaiką į
priešmokyklinę grupę tėvai neretai pernelyg daug
tikisi ir iš jo, ir iš pedagogo, nes nori, kad jų vaikas išmoktų skaityti, rašyti, skaičiuoti. Atsiranda
tėvų, kurie būtų patenkinti matydami suoluose po
30 min. sėdinčius vaikus (Liaudanskienė, 2002).
Didelę reikšmę pažintinės kompetencijos
ugdymui/-si turi ir priešmokyklinės grupės bendradarbiavimas su mokykla. Glaudus, nuolatinis bendradarbiavimas teikia naudą vaikams, pedagogams,
vaikų tėvams. Ugdymo procesas priešmokyklinėje grupėje rodo, kad ji yra jungiamoji grandis tarp
šeimos ir mokyklos, todėl visų šių institucijų bendradarbiavimas yra neabejotinai svarbus ir būtinas
(Monkevičienė ir kt., 2011). O L. Jankauskienė ir
R. Rimkienė (2004) pastebi, kad bendradarbiavimo
dėka vaikui bus daug lengviau pradėti lankyti mokyklą. Pradinių klasių mokytojas turėtų asmeniškai
susipažinti būsimaisiais mokiniais, dalyvauti vaikų
veiklose, domėtis jų pasiekimais, lūkesčiais. Bendradarbiaudami priešmokyklinės grupės pedagogas

ir pradinės klasės mokytojas tūrėtų įtraukti ir vaikų tėvus. Organizuojamų bendrų susirinkimų metu,
tėvai susipažintų su ugdymo/-si tikslais, metodais
organizuojamų bendrų ekskursijų, išvykų metu užsimegztų neformalus bendradarbiavimas, atviri pokalbiai, kurių metu būtų galima aptarti lūkesčius,
pažinti vieniems kitus (Jankauskienė ir Rimkienė,
2004).
Rengimo ir brandinimo mokyklai sampratų
skirtumai. Vaiko brandinimas mokyklai – tai visų
vaiko fizinių ir psichinių galių puoselėjimas, kūrybinės saviraiškos skatinimas, mokymosi motyvacijos žadinimas, o ne dalykinis rengimas mokyti
skaityti, rašyti, skaičiuoti (Priešmokyklinio ugdymo koncepcija, 2000). Rengimo ir brandinimo mokyklai sampratų skirtumai pateikiami lentelėje 1.1.
Šiandienos pažintinės kompetencijos turinyje
turi atsispindėti du elementai – pažinimo motyvacija, aktyvumas, gebėjimas ugdytis bei vaiko patirtis
apie jį supantį pasaulį. Visa tai pasiekti padeda ugdymo/ -si metodai – žaidimai, tyrinėjimai, probleminės situacijos, projektai, išvykos ir kt. bei auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų, būsimųjų mokytojų ir bendradarbiavimas.

1.1.pav. Priešmokyklinio ugdymo samprata
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1. 1. lentelė. Vaikų rengimo ir brandinimo mokyklai sampratų skirtumai
1

2

Rengimas mokyklai

Brandinimas mokyklai

Dalykinis mokymas skaityti, rašyti, skaičiuoti

Ugdymas(-is) per veiklas

Pagrindinė vaikų veikla pratybose, knygose bei mokymuisi
skirtuose sąsiuviniuose

Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimai

Dėmesio neskiriama aplinkai

Daug dėmesio skiriama aplinkos kūrimui (aplinka – trečiasis
pedagogas (Loris Malgaguzzi))

Aplinka „klasės“ tipo
Priemonės orientuotos į mokymą
Tėvai supažindinami tik su vyksiančiais renginiais, šventėmis
ir dalyvavimas tik juose

Aplinka suskirstyta į kampelius/erdves
Aplinka pritaikyta vaiko poreikiams
Priemonės nukreiptos į ugdymąsi
Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme
Tėvų supažindinimas su priešmokykliniu ugdymu(-si) visoje
veikloje

Uždarų klausimų formavimas

Probleminių situacijų kūrimas, diskusijos

Mokymasis iš knygų

Tyrinėjimai ir atradimai

Veikla planuojama ir organizuojama „pamokėlėmis“

Veikla plėtojant temas, idėjas

Pastovi grupės aplinka

Įvairios išvykos
Susipažinimas su būsimąja mokykla

Siekiama vienodų mokymo rezultatų

Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko galimybes

Užduočių paskyrimas ir vienodumas

Vaikų iniciatyvumas veiklose, įvairios veiklos

„Sausų“ rezultatų pateikimas būsimajai mokytojai

Bendradarbiavimas ir bendri renginiai su būsimąją mokytoja

2. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės
kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio
amžiaus grupėje tyrimo metodika ir
organizavimas
Siekiant ištirti tėvų ir pedagogų požiūrį į pažintinės
kompetencijos ugdymą/ -si priešmokyklinio amžiaus grupėje 2014 metų balandžio ir gegužės mėnesiais Kauno lopšelyje-darželyje „X“ atliktas užsakomasis tyrimas.
Pasirinktas tyrimo metodas – apklausa (raštu).
Anketoje tėvams pateikta 16 uždaro ir 1 atviro tipo
klausimas. Anketoje pedagogams – 16 uždaro ir 2
atviro tipo klausimai. Anketos pateiktos 6 – 7 metų amžiaus vaikus auginantiems ir į priešmokyklinę
grupę leidžiantiems tėvams bei priešmokyklinėje
grupėje dirbantiems pedagogams. Tyrime dalyvavo 4 priešmokyklinės grupės pedagogai ir 37 tėvai.
Tyrimo metu užtikrintas respondentų anonimiškumas. Tyrimo duomenys apdoroti MS Office Excel
programa.
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3. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės
kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio
amžiaus grupėje tyrimo rezultatai.
Apibendrinat tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės
kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje tyrimo rezultatus galima teigti, kad:
• priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams svarbiausiai, jog pagrindinė vaiko veikla grupėje
būtų susijusi su pasirengimu mokyklai ( išmokimu skaityti, rašyti, skaičiuoti) ir vyktų
„tradiciniais“ mokymo metodais, o pedagogams – kad mokyklai vaikai subręstų jų amžiaus tarpsnio ypatumus ir galimybes atitinkančiais ugdymo/-si metodais - žaisdami, tyrinėdami, dalyvaudami projektinėje veiklose
ir pan. (3.1. paveikslas).
• Nors priešmokyklinio ugdymo pedagogų teigimu, vaikai ugdomi jų amžių ir galimybes
atitinkančiais ugdymo/-si metodais ir priemonėmis (žaidimais, tyrinėjimais, projektais,

išvykomis ir kt.), priešmokyklinio amžiaus
vaikų grupėse pastebimos ir priemonės skirtos vaikų mokymui (sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), kuriuose visi vaikai atlieka
užduotis (3.2. paveikslas).
• Priešmokyklinio ugdymo pedagogams svarbu, kad vaikai nuolatos diskutuotų, reikštų
savo nuomonę, spręstų problemas, tyrinėtų ir
atrastų pasaulį, o tėvai vaikų ugdyme nori
matyti , o tikslumą ir konkretumą (3.3. paveikslas).
• Tėvai, pedagogų iniciatyva, bandomi įtraukti
į vaikų ugdymo/-si procesą, tačiau patys iniciatyvos imasi retai (3.4. paveikslas).

• Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir būsimieji pradinių klasių mokytojai nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, tad ir vaikai nėra pakankamai gerai susipažinę su būsimomis mokytojomis (3.5. paveikslas).
Respondentų teigimu, bendradarbiavimas tarp
mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
dažniausiai vykdomas pastarųjų iniciatyva. iniciatyvos bendradarbiauti su būsimaisiais pirmokais,
priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir tėvais dažniausiai imasi „nepopuliarių“ mokyklų pradinių
klasių mokytojai.

3.1 pav. Tėvų požiūris į vaiko rengimą skaityti, rašyti,
skaičiuoti „tradiciniais“ mokymo metodais

3.2 pav. Tėvų nuomonė apie grupėje esančias priemones,
skirtas tiesioginiam vaikų mokymui

3.3 pav. Tėvų požiūris į tikslų ir konkretų vaiko ugdymą
(be diskusijų ir skirtingų nuomonių)
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3.4 pav. Pedagogų pritarimas teiginiui „Bendradarbiavimo su tėvais
iniciatoriai – pedagogai“

3.5 pav. Pedagogų pritarimas teiginiui „Priešmokyklinio ugdymo pedagogai
ir būsimieji pradinių klasių mokytojai nepakankamai
bendradarbiauja tarpusavyje“

Išvados
1. Priešmokyklinis ugdymas – nuosekliojo švietimo sistemos pakopa jungianti ugdymą/ -si
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (šeimoje) ir
mokykloje, turintis specifinius tikslus, specifinius uždavinius. Priešmokyklinis ugdymas nuo
mokymo mokykloje skiriasi ne tik ugdymo/ -si
turiniu, tačiau ir ugdymo/ -si metodais, būdais,
pasiekimų vertinimo kriterijais. Nors vienas iš
„Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos“ (2002, 2014) tikslų – užtikrinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
turinio dermę padėti vaikui įgyti socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir
meninę kompetencijas, priešmokyklinio ugdymo reikšmė visuomenėje dar dažnai siejama su
siauru vaiko „pasirengimu“ mokytis (skaityti,
rašyti, skaičiuoti). Pažinimo kompetencija – tai
vaiko domėjimasis jį supančia aplinka, gebėjimas sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, kritiškai mąstyti. Ji svarbi tolesniam vaiko
ugdymuisi. Tačiau vaiko pasaulio vaizdas – sinkretiškas, visuminis, o pažinimo patirtis – skirtinga, individuali. Didelę reikšmę pažinimui turi
paties vaiko tyrinėjimai, bandymai, samprotavimai, savarankiški atsakymų į rūpimus klausimus
ieškojimai.
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2. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės kompetencijos ugdymą/ -si priešmokyklinio amžiaus
grupėje tyrimo rezultatai atskleidė:
3. priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams svarbu,
jog pagrindinė vaiko veikla grupėje būtų susijusi su išmokimu skaityti, rašyti, skaičiuoti ir vyktų „tradiciniais“ mokymo metodais.
4. Tėvams nesuprantama, kad vaiko branda mokyklai galima jų amžiaus tarpsnio ypatumus ir
galimybes atitinkančiais ugdymo/ -si metodais
– žaidimais, eksperimentais, projektais ir pan.
5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse vis dar
pastebimos priemonės skirtos vaikų mokymui
(sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), kuriuose
visi vaikai atlieka užduotis.
6. Tėvai, pedagogų iniciatyva, bandomi įtraukti į
vaikų ugdymo/ -si procesą, tačiau patys iniciatyvos imasi retai.
7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pradinių
klasių mokytojai nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, tad ir vaikai nėra pakankamai gerai susipažinę su būsimomis mokytojomis.
8. Iniciatyvos bendradarbiauti su būsimaisiais pirmokais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir
tėvais dažniausiai imasi „nepopuliarių“ mokyklų pradinių klasių mokytojai.

Rekomendacijos
Tėvams:
• ktyviai bendraukite su priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir būsimosiomis mokytojomis – tai palengvins vaiko adaptaciją mokykloje;
• kilus klausimui „ar mano vaikas subręs mokyklai be tiesioginio mokymo“, drauge su
vaiku ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais dalyvaukite projektuose, išvykose ir
kasdieninėse veiklose – tai bus tiksliausias
atsakymas Jums;
• apie priešmokyklinio ugdymo turinį ir vaiko
pasiekimų vertinimą kalbėkitės ne tik tarpusavyje, bet ir su priešmokyklinio ugdymo pedagogais – išsakykite savo nerimą, klauskite, diskutuokite. Pasitikėkite priešmokyklinio
ugdymo pedagogų kompetencija. (kadangi rekomendacijos pateiktos tėvams, bandome išvengti mokslinių terminų ir sąvokų – ką akcentuojame ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams).
Pedagogams:
• vartodami aiškias ir suprantamas sąvokas ir
terminus, supažindinkite tėvus su priešmokyklinio ugdymo tikslu, uždaviniais, turiniu
ir vaiko pasiekimų vertinimu;
• organizuokite bendrus pradinių klasių mokytojų ir tėvų susirinkimus, užtikrinančius psichologinį vaiko saugumą ir adaptacijos mokykloje sėkmę;
• pagalvokite, kokias priemones siūlote vaikams – orientuotas į mokymąsi ar tiesioginį
mokymą;
• pristatykite tėvams savo kompetenciją įrodančius dokumentus.
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PARENTS AND EDUCATORS’ ATTITUDE TOWARDS THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE COMPETENCE IN A PRE-PRIMARY AGE GROUP
Summary
Pre-primary education is a sequential part of the education system linking education / learning process in a pre-school
education institution, (the family) and school, with specific goals and specific objectives. Pre-primary education is different from teaching at school, not only in the educational / learning content, but also in educational / learning methods,
techniques and criteria for assessment. Although one of the objectives of the “General pre-school education program“
(2002, 2014) is providing pre-school, pre-primary and primary curriculum coherence in order to help a child to gain social, health care, cognitive, communicative and artistic competencies, the significance of pre-school education in society
is still often associated with children’s narrow “readiness” to learn (read, write, count). Parents (or teachers fulfilling parents ‘demands) cannot imagine that while playing a child acquires new knowledge and „develop“ his/her understanding.
In the sixth year of life a child still wants to play and is happy in a childhood, yet there appears a great desire to go to
school and cognitive motives are revealed. Cognitive competence is revealed through a child’s interest in the surrounding
environment, ability to focus attention, to understand, to remember, to reason, to think critically. Cognitive competence
is very important to further education of a child. However, a child’s view of the world is syncretistic, holistic and cognitive experience is different and very personal. A child’s own research, experiments, reasonings, independent findings of
the answers to the questions, etc. are of great importance to a child‘s cognitive development.
So, are parents acting properly by comparing children and wishing their child to be aware of many things in pre-primary group?
What does the content of cognitive development curriculum mean in practice? How do educators, responding to parents’
demands, develop cognitive competence of pre-schoolers? In order to investigate parents and teachers’ attitude towards
the development of cognitive competence in a pre-primary age group, a research was carried out in April /May, 2014 in
Kaunas kindergarten “X”. For this purpose a written survey method was used. The study involved 4 pre-primary group
teachers and 37 parents. The results of the research „Parents and teachers’ approach to the development of cognitive competence in pre-primary age group“ revealed that parents of pre-primary age children see that it is important that a child’s
main activities in the group should be connected with learning to read, write, count and “traditional” teaching methods.
Parents do not understand that it is possible to develop a child’s maturity for school using educational / learning methods, such as games, experiments, projects which correspond to peculiarities and possibilities of their age. In pre-primary age children’ s groups still can be found teaching aids for children’s education (exercise books, etc.),where children
perform the tasks. Teachers try to engage parents into children’s educational / learning process, but they rarely take the
initiative themselves.
Pre-primary education teachers and primary school teachers are not sufficiently cooperating with each other, and children
are not quite well familiar with future teachers, too. Primary school teachers of “unpopular” schools usually take initiative to cooperate with future first graders, pre-primary education teachers and parents. Recommendations for pre-primary
education teachers and parents are based on the research results.
Key words: pre – primary education, pre-primary education teacher, pre-primary age, cognitive competence, preparation
for school, child’s maturity for school.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VERTĖS
NUSTATYMO MODELIO TEORINIAI ASPEKTAI
Lina Paliulienė
Kauno kolegija
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami sveikatos priežiūros įstaigų vertės nustatymo modelio teoriniai aspektai. Pirmoje
straipsnio dalyje atlikta mokslinės literatūros, nagrinėjančios įmonių vertinimą, analizė, išryškintas medicinos įstaigų
vertės nustatymo aktualumas ir problemos, išskirtos gydymo įstaigų vertinimo situacijos. Įmonių vertinimo tikslas yra
padėti priimti valdymo ar investavimo sprendimus pačiais įvairiausiais klausimais – įmonių įsigijimo, turto išpardavimo ar vidinių strateginių iniciatyvų įgyvendinimo. Sveikatos priežiūros įstaigose dažniausiai vertinami veiklos rodikliai,
kurie nukreipti daugiausia į vidinių procesų, veiklos našumo, efektyvumo vertinimą. Tačiau esant šiandieninei rinkos
dinamikai, stiprėjant sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijai, vertinti sveikatos priežiūros įstaigas pagal veiklos rodiklius nepakanka. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo operatyviai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius bei atsižvelgdami į išsikeltus vertinimo tikslus sekti ir žinoti gydymo įstaigos vertę bei perspektyvas. Dauguma tyrėjų įmonių
vertinimo metodus klasifikuoja remdamiesi trimis klasikiniais verslo požiūriais. Tiek Europos, tiek tarptautiniuose vertinimo standartuose pripažįstamas trijų verslo vertinimo požiūrių: pajamų, rinkos, kaštų taikymas. Įvairiuose literatūros
šaltiniuose dažnai minimas ir vertinimas vertės kūrimo pagrindu. Kiekvienoje metodų grupėje galima išskirti dažniausiai taikomus metodus.
Antroje straipsnio dalyje sudarytas medicinos įstaigų vertinimo modelis, kuriuo gydymo įstaigos gali būti vertinamos
išskirtose situacijose investavimo ir valdymo tikslais. Siūlomas sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo procesas, susidedantis iš keturių etapų: vertinimo tikslo įvardijimas; vertinimo vartotojų nustatymas; vertinimo metodų parinkimas; duomenų rinkimas, analizė ir apibendrinimas. Privačių sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo situacijų ir tikslų spektras yra
platesnis, taip pat šių įstaigų vertinimui galima panaudoti didesnį vertinimo metodų kiekį, nei vertinant viešąsias medicinos įstaigas.
Raktiniai žodžiai: įmonių vertė, įmonių vertinimo modelis, sveikatos priežiūros įstaigos

Įvadas
Tyrimo aktualumas. Lietuvoje perėjus prie naujos
sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo (per Teritorines ligonių kasas) sistemos, sveikatos priežiūros sektorius atsidūrė permainų kelyje. Šalia valstybinių medicinos įstaigų besikuriant privačioms,
aštrėjant medicinos įstaigų konkurencinei aplinkai,
iškilo būtinybė priimti įvairius efektyvius valdymo
ar investavimo sprendimus. Todėl sveikatos priežiūros įstaigos vertės nustatymas tampa pagrindine įmonės savininkų ir investuotojų dėmesio sritimi. Vis didesnę reikšmę įgyja įvairios priemonės ir
metodikos, padedančios analizuoti gydymo įstaigos
vertę, leidžiančios prognozuoti galimus pokyčius ir
suteikiančios papildomos informacijos, reikalingos
investiciniams ir valdymo sprendimams priimti.
Šiuo metu gydymo įstaigos dažniausiai yra vertinamos veiklos vertinimo rodikliais, vertinimas
nukreiptas tik į atskirų sričių vertinimą be vieningos koncepcijos. Tačiau, kad įstaiga taptų konkurentabili asmens sveikatos priežiūros paslaugų rinkoje ir efektyviai valdoma, reikia įvertinti ne tik
veiklą, bet ir nustatyti jos vertę. Šiandien įmonių
vertinimui galima panaudoti daug įvairių vertinimo
metodų. Tačiau dėl sveikatos priežiūros sektoriaus
specifiškumo, siaurumo ir todėl, kad jis skirstomas
į privatų ir viešąjį, ne visi metodai tinka gydymo įstaigų vertinimui. Todėl iškyla tyrimo problema –

kurie iš vertinimo metodų yra tinkamesni gydymo
įstaigų vertinimui. Trūksta išsamių vertės nustatymo metodų bei jų galimybių tyrimų ir apibendrinimų, vieningos metodikos, kurios pagrindu būtų galima pasirinkti tinkamiausią sveikatos priežiūros įstaigos vertės nustatymo metodą.
Tyrimo objektas – sveikatos priežiūros įstaigų
vertė.
Tyrimo tikslas – ištirti sveikatos priežiūros įstaigų vertės nustatymo metodus teoriniu lygiu bei
pasiūlyti gydymo įstaigų vertinimo modelį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti literatūros analizę įmonių vertės nustatymo klausimu bei išskirti sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo situacijas.
2. Išanalizuoti sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo proceso etapus.
3. Sukurti sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
modelį.
Tyrimo metodai – tyrimui atlikti pritaikyta
mokslinės literatūros analizė, lyginimo, apibendrinimo metodai, grafinio modeliavimo metodai.
Įmonės vertės nustatymas
Nagrinėjant įmonių vertinimo klausimus dažnai susiduriama su sąvoka „vertė“. Vertės kaip ekonominės kategorijos apibrėžimo, matavimo klausimai
pradėti nagrinėti jau nuo XVII a. V. Petti, o nuo
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XVIII a. A. Smith bei D. Ricardo darbuose. Vėlesni šios kategorijos nagrinėjimai susiję su skirtingų
ekonominių mokyklų atstovų K. Marks, K. Menger, F. Vizer, L. Walras ir kt. ekonomistų – mokslininkų, turėjusių skirtingus, dažnai prieštaringus
požiūrius į vertę, jos matavimą, vardais. Tik XIX
amžiuje, kuomet A. Marshall nuo vienintelio vertės
šaltinio paieškų apjungė ribinio naudingumo teoriją, paklausos – pasiūlos teoriją, gamybos kaštų teoriją, ekonominėje vertės teorijoje buvo pradėta tuo
pat metu vertinti naudingumo, paklausos – pasiūlos
bei kaštų įtaka vertei. Tai tapo trijų klasikinių verslo
(įmonių) vertinimo požiūrių (rinkos, pajamų, kaštų)
pagrindu (Kazlauskienė, 2003).
Šiuolaikinėje mokslinėje įmonių vertinimo literatūroje vertė vadinama tiksliausiu verslo būklės
rodikliu, atspindinčiu įmonės vidinėje ir išorinėje aplinkoje vykstančius pokyčius. (Kazlauskienė
ir Christauskas, 2008). Tačiau būtina suprasti, kad
vertė, kaina ir išlaidos nėra tas pats. Išlaidos vertinimo procese yra susijusios su gamyba, o ne su mainais, ir nėra vertės ar kainos sinonimas. Kaina yra
pirkėjo ir pardavėjo sutarta suma, už kurią perleidžiama įmonė. Ji nebūtinai sutampa su nustatytąja
verte. Taip yra dėl to, kad vadinamoji tikroji verslo (įmonės) vertė pateikiama vertintojo supratimu ir
atspindi subjektyvią jo nuomonę. Todėl vertę analitikai pataria suprasti ne kaip absoliučią ir neginčijamą kainą, bet kaip orientyrą (Burkšaitienė, 2001).
Įmonių vertinimo tikslas yra padėti priimti valdymo ar investavimo sprendimus pačiais įvairiausiais
klausimais – įsigijimo, turto išpardavimo ar vidinių
strateginių iniciatyvų įgyvendinimo (Trumpaitė,
2006). Dar vertinimo tikslą galima apibūdinti kaip
priežastį, kodėl norima sužinoti verslo vertę. Verslo
vertės nustatymas yra svarbus perkant/ parduodant
visą įmonę arba jos dalį. Prieš pradedant verslo perdavimo sandorį, tikslinga žinoti indikatyvią verslo
vertę, dėl kurios vėliau bus deramasi derybų metu.
Todėl norint pagrįstai įvertinti įmonės vertę, reikalinga atlikti jos vertinimą. Be to įmonės vertės nustatymo poreikis atsiranda jungiantis su kita įmone.
Įmonių susijungimo metu svarbu nustatyti bei teisingai pagrįsti akcijų pasiskirstymą tarp atskirų akcininkų (Dzikevičius ir kt., 2008).
Tačiau verslo vertinimas ir vertės prognozavimas naudojami ne tik sprendžiant klausimus dėl
įmonės kainos, bet ir kaip svarus kriterijus renkantis verslo plėtros strategiją, pasitikrinant, ar įgyvendinama (-ta) strategija didina įmonės vertę ir pateisina akcininkų lūkesčius (Dzikevičius ir kt., 2008).
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Taip pat teisingas įmonių vertės nustatymas ir
jos valdymas padeda efektyviai paskirstyti ir naudoti išteklius, kurie turi būti nukreipiami į veiklos
sritis, pajėgiančias geriausiai juos panaudoti. Tai
svarbu visoms verslo organizavimo formoms – tiek
pritraukiant kapitalą, tiek ir įsisavinant naujas rinkas ir produktus (Burkšaitienė, 2001).
Atlikus vertinimą pagal išsikeltus tikslus, nustatoma įmonės vertė, kuri kompleksiškai atspindi
įmonės vidinę situaciją ir išorinėje aplinkoje vykstančius pokyčius. Be to, nepaisant subjektyvios prigimties, ji išreiškiama piniginiais vienetais. Taip
pat įmonės vertę lemia jos nustatymui taikomas
vertinimo metodas.
Išanalizavus literatūrą, pastebėta, kad sveikatos priežiūros įstaigos pasižymi vertinamų sričių
įvairove. Sveikatos priežiūros įstaigose dažniausiai
vertinami veiklos rodikliai, kurie nukreipti daugiausia į vidinių procesų, veiklos produktyvumo, našumo, efektyvumo vertinimą. Šiais rodikliais, vertinant ligonines, siekiama įvertinti įvairaus dydžio
bendrojo pobūdžio stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų pagrindinius veiklos rodiklius, išanalizuoti įvairaus dydžio bendrojo pobūdžio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinio gydymo atvejų struktūrą, nustatyti vidutines
sąnaudas, tenkančias vienam stacionarinio gydymo
atvejui ir vienam lovadieniui, bei prognozuoti vidutines vieno stacionarinio gydymo atvejo ir vieno lovadienio sąnaudas pagal stacionarinio gydymo atvejų struktūrą (Žilėnas, 2005; Waley, Silvestre, Mountford, 2006).
Tačiau esant šiandieninei rinkos dinamikai, stiprėjant sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijai,
vertinti sveikatos priežiūros įstaigas pagal veiklos
rodiklius nepakanka. Sveikatos priežiūros įstaigų
vadovai privalo operatyviai ir lanksčiai reaguoti į
rinkos pokyčius bei atsižvelgdami į išsikeltus vertinimo tikslus sekti ir žinoti gydymo įstaigos vertę
bei perspektyvas.
Sveikatos priežiūros įstaigas pagal nuosavybės
formą galima suskirstyti į tris grupes: 1) privačios
gydymo įstaigos, 2) valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos, 3) savanoriškos nepelno gydymo įstaigos.
Viešasis ir privatus sveikatos priežiūros sektorius skiriasi vienas nuo kito tuo, kad viešasis sveikatos priežiūros sektorius yra orientuotas į misiją.
Šis sektorius paremtas principu tarnauti visuomenei
už jos pinigus, priešingai nei privačios gydymo įstaigos, orientuotos į pelną.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad vertinimo metodai,
kurie tinka privačių sveikatos priežiūros įstaigų vertinimui, dėl nuosavybės formos skirtumų gali netikti viešųjų gydymo įstaigų vertinimui. Todėl iš vertinimo pozicijų toliau bus atlikta vertinimo metodų
analizė, siekiant detaliau išsiaiškinti įmonių vertinimo metodų taikymą sveikatos priežiūros sektoriuje.
Egzistuoja keliolika įmonės vertės nustatymo
metodų ir būdų, užsienio šalių mokslinėje literatūroje jie įvairiai klasifikuojami. Įmonės vertės nustatymo metodas parenkamas atsižvelgiant į tai, kokia
turto vertė aktuali užsakovui ir kas, vertintojo požiūriu, geriausiai rodo įmonės vertę atviroje rinkoje
(Žaptorius, Garbanovas, 2007).

Nors literatūroje, nagrinėjančioje įmonių vertinimo klausimus, nėra pateiktos vienintelės, visų
autorių priimtos vertinimo metodų klasifikacijos,
dauguma autorių (Legenzova, 2001; Kazlauskienė, 2003; Ulys, 2003; Sinevičienė, 2007; Fernandez, 2004) metodus klasifikuoja remdamiesi trimis
klasikiniais verslo požiūriais. Tiek Europos, tiek
tarptautiniuose vertinimo standartuose pripažįstamas trijų verslo vertinimo požiūrių: pajamų, rinkos,
kaštų taikymas. 1 lentelėje pateikti mokslinėje literatūroje dažniausiai minimi įmonių vertinimo metodai, kurie klasifikuojami vadovaujantis minėtais
trimis verslo vertinimo požiūriais.

1 lentelė. Įmonės vertinimo metodų skirstymas į grupes
Požiūris

Vertinimo metodų grupė
Vertinimas turto (kaštų) pagrindu

1. Balansinės vertės metodas
2. Pakoreguotos balansinės vertės metodas
3. Atstatymo (pakeitimo) metodas
4. Likvidacinės vertės metodas

Vertinimas rinkos kainos pagrindu

1. Kapitalo rinkos metodas
2. Sandorių metodas

Vertinimas pajamų pagrindu

1. Diskontuotų pinigų srautų metodas
2. Pajamų kapitalizacijos metodas
3. Dividendų diskonto metodas

Kaštų

Rinkos
Pajamų

Metodai

Įvairiuose literatūros šaltiniuose dažnai minimas
ir vertinimas vertės kūrimo pagrindu (Sinevičienė,
2007).
Šiai vertinimo metodų grupei priskiriami vertinimo metodai:
• ekonominio pelno metodas (EVA),
• rinkos pridėtosios vertės metodas (MVA),
• pinigų pridėtosios vertės metodas (CVA),
• pinigų srautų grąža iš investicijų (CFROI).
Kiekvienoje metodų grupėje galima išskirti dažniausiai taikomus metodus. Tačiau reikia pažymėti, kad įmonės vertinimo metodai nenaudojami izoliuotai, jie vienas kitą papildo, t.y. įmonės vertei nustatyti paprastai naudojami keli skirtingų vertinimo
požiūrių metodai. Skirtingais vertinimo metodais
gauti rezultatai yra lyginami tarpusavyje ir tik tuomet gaunamas galutinis įvertinimas.
Pasitelkiant vertinimo metodus sveikatos priežiūros įstaigas galima įvertinti įvairiose situacijose,
kurios siūlomos tokios pat, kaip ir vertinant kitokio
pobūdžio įmones:
1) įstaigos pirkimas/ pardavimas/ susijungimas.
Šalia viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvos
miestuose kuriantis privačioms gydymo įstaigoms

iškyla būtinybė nustatyti jų vertę įmonės pirkimo/
pardavimo, jungimosi, pasidalijimo tikslais. Įstaigos vertės žinojimas leistų reikalauti tinkamos kainos parduodant akcijas, t.y. nustatyta įstaigos vertė
pirkėjui parodytų aukščiausią kainą, už kurią jis galėtų pirkti įmonę ar jos dalį, pardavėjui vertinimas
parodytų žemiausią kainą, už kurią jis galėtų įstaigą
parduoti. Žinant įstaigos vertę būtų įgyjamas svarus pagrindas derybose, suteikiantis galimybę siekti
maksimalios naudos iš sandorio;
2) įstaigos plėtros įvertinimas, kai investuojama į:
• esamą situaciją, plečiant jau esamas paslaugas,
• naują rinką,
• naujas paslaugas.
Šioje situacijoje sveikatos priežiūros įstaigos
vertės žinojimas vadovams reikalingas, norint apskaičiuoti, kiek investavimas į įstaigos plėtrą padidino įstaigos vertę.
3) vadovų darbo įvertinimas. Nustačius sveikatos priežiūros įstaigos vertę ir palyginus jos tendencijas laike bei įvertinus gydymo įstaigos veiklą,
pagal gautus rezultatus galima spręsti apie vadovų
valdymo sprendimų priėmimo efektyvumą. Teisin101

gas įstaigos valdymas padeda efektyviai paskirstyti bei naudoti išteklius, kurie turi būti nukreipiami
į veiklos sritis, pajėgiančias geriausiai juos panaudoti.
Sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo modelis
Atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo situacijas, siūlomas sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo procesas, susidedantis iš keturių etapų
(žr. 1 pav.):
• vertinimo tikslo įvardijimas,
• vertinimo vartotojų nustatymas,
• vertinimo metodų parinkimas,
• duomenų rinkimas, analizė ir apibendrinimas.

1 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
proceso etapai

Pirmas etapas. Prieš kuriant sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo modelį, būtinas aiškus vertinimo tikslų nustatymas. Sveikatos priežiūros įstaigos
dažniausiai vertinamos dviem pagrindiniais tikslais:
• investavimo tikslu, kai:
◊ siekiama įvertinti įstaigos plėtrą, kai investuojama į:
- į esamą situaciją,
- į naują rinką,
- į naujas paslaugas,
◊ siekiama įsigyti gydymo įstaigą;
• valdymo tikslu, kai:
◊ siekiama parduoti gydymo įstaigą,
◊ siekiama susijungti su kita sveikatos priežiūros įstaiga,
◊ įvertinant vadovų darbą, valdymo efektyvumą.
Privačių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
vertinimo tikslai skiriasi. Jie pateikti 2 lentelėje.
Kaip matyti iš 2 lentelės, privačių gydymo įstaigų vertinimo tikslų spektras yra šiek tiek platesnis
nei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų. Taip yra todėl, kad privačias sveikatos priežiūros įstaigas galima pirkti/ parduoti, jos gali imti paskolas iš banko
tolimesnei plėtrai ir pan.
Antras etapas. Suformulavus vertinimo tikslus
galima nustatyti vertinimo vartotojus. Vertinimo
vartotojai priklauso nuo vertinimo tikslų. Vertinimo
investavimo ir valdymo tikslais vartotojai skiriasi.
Jie pateikti 3 lentelėje.

2 lentelė. Privačių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo tikslai
Privačios sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo tikslai

Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo tikslai

1. Perkant/ parduodant visą gydymo įstaigą arba jos dalį.
2. Jungiantis su kita sveikatos priežiūros įstaiga, kai siekiama
teisingai pagrįsti akcijų pasiskirstymą tarp atskirų akcininkų.
3. Įvertinant vadovų darbą – pasitikrinant, ar įgyvendinama
(-ta) strategija didina gydymo įstaigos vertę ir pateisina akcininkų lūkesčius.
4. Įvertinant sveikatos priežiūros įstaigos plėtrą:
a) kai investuojama į esamą situaciją,
b) kai investuojama į naują rinką,
c) kai investuojama į naujas paslaugas.

1. Įvertinant vadovų darbą – pasitikrinant, ar įgyvendinama
(-ta) strategija didina gydymo įstaigos vertę ir pateisina vadovų
bei darbuotojų lūkesčius.
2. Jungiantis su kita sveikatos priežiūros įstaiga.
3. Įvertinant sveikatos priežiūros įstaigos plėtrą:
a) kai investuojama į esamą situaciją,
b) kai investuojama į naują rinką,
c) kai investuojama į naujas paslaugas.

3 lentelė. Vertinimo investavimo ir valdymo tikslais vartotojai
Vertinimo tikslai
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Vertinimo vartotojai

Investavimo

Išoriniai vartotojai – kreditoriai, draudimo įmonės, finansų
institucijos, potencialūs pirkėjai;
Vidiniai vartotojai – įstaigos vadovai (vyr. gydytojai, pavaduotojai), steigėjai (savininkai).

Valdymo

Vidiniai vartotojai – įstaigos vadovai (vyr. gydytojai,
pavaduotojai), steigėjai (savininkai).

Kaip matyti iš 3 lentelės, jei sveikatos priežiūros
įstaiga vertinama investavimo tikslu, tai vertinimas
gali būti reikalingas išoriniams ir vidiniams vartotojams. Pavyzdžiui, privačios gydymo įstaigos vadovas nori investuoti į naujas paslaugas, įsigyjant
diagnostinės aparatūros, tuomet medicinos įstaigos
vertės nustatymas vidiniam vartotojui – įstaigos vadovui bus reikalingas siekiant apskaičiuoti, kiek įsigyta nauja diagnostinė aparatūra padidins įstaigos
vertę. Kitas pavyzdys – pirkėjas nori pirkti privačią gydymo įstaigą, todėl sužinoti perkamos įstaigos vertę išoriniam vartotojui – pirkėjui yra svarbu
prieš siūlant atitinkamą pinigų sumą.
Jei sveikatos priežiūros įstaigą vertinama valdymo tikslu, tai vertinimas reikalingas vidiniam vartotojui. Pavyzdžiui, privačios gydymo įstaigos vadovas nori parduoti įstaigą, todėl verslo vertės žinojimas leis reikalauti tinkamos kainos parduodant
akcijas. Kitas pavyzdys – savivaldybė siekia įvertinti viešosios gydymo įstaigos vadovų darbą, todėl įstaigos vertės nustatymas leis įvertinti valdymo efektyvumą.
Trečias etapas. Šiame etape parenkami metodai, kurie labiausiai tinka vertinti sveikatos priežiūros įstaigas. Ne visus vertės nustatymo metodus
galima pritaikyti gydymo įstaigų vertinimui. Be to
vertinimo metodų taikymo galimybės priklauso ir

nuo medicinos įstaigos nuosavybės formos, t.y. ar
ji vieša, ar privati.
Vertės nustatymo metodų tinkamumas vertinti sveikatos priežiūros įstaigas, neskirstant jų pagal
nuosavybės formą, pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelėje matyti, kad tik balansinės vertės, diskontuotų pinigų srautų ir EVA metodai tinka vertinti sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau DCF ir EVA
metodus dėl kai kurių duomenų stokos ir netikslumo sunku pritaikyti praktiškai.
Tačiau reikia pažymėti, kad dėl atskaitomybės
skirtumų ir nuosavybės formos ne visi vertės nustatymo metodai tinka tiek privačioms, tiek viešosioms gydymo įmonėms. Vertinimo metodų tinkamumas pagal gydymo įstaigos nuosavybės formą
pateiktas 5 lentelėje.
5 lentelėje matyti, kad privačių gydymo įstaigų vertinimui galima panaudoti didesnį vertinimo
metodų kiekį, nei vertinant viešąsias medicinos įstaigas. Viešųjų gydymo įstaigų vertinimui netinka
dividendų diskontavimo ir MVA metodai, nes viešąjame sektoriuje akcijomis nekotiruojama ir dividendai nemokami.
Labiausiai tinkami gydymo įstaigų vertinimo
metodai straipsnyje aptartose vertinimo situacijose
dviem pagrindiniais tikslais (investavimo ir valdymo) yra balansinės vertės, DCF ir EVA metodai.

4 lentelė. Vertės nustatymo metodų tinkamumas vertinti sveikatos priežiūros įstaigas
Vertės nustatymo
metodai

Vertinimas turto pagrindu

Vertinimas rinkos
pagrindu

Vertinimas pajamų
pagrindu

Vertinimas vertės
kūrimo pagrindu

Tinka / netinka (+/-)
Vertinti sveikatos
priežiūros įstaigas

Pagrindimas

+

Iš šios vertinimo metodų grupės balansinės vertės metodas labiausiai tinka
sveikatos priežiūros įstaigų vertinimui, tačiau vertinimas šiuo metodu nesuteikia objektyvios informacijos apie medicinos įstaigas, nes šis vertinimo
metodas neįvertina faktorių, stipriai įtakojančių gydymo įstaigos vertę, kaip
žmogiškųjų išteklių, know–how, paciento pasitenkinimo ir kitų finansinėse
ataskaitose neatspindėtų faktorių.

-

Pagrindinė problema stabdanti sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą šiais
metodais yra duomenų stoka, apskaičiuojant kai kuriuos rodiklius, pvz.:
rinkos dalis, analogiškų sandorių kaina. Be to šiems vertinimo metodams
reikalingos informacijos apie analogiškas sveikatos priežiūros įstaigas gauti
neįmanoma.

+

Iš šios vertinimo grupės diskontuotų pinigų srautų metodas yra labiausiai pagrįstas, siekiant įvertinti sveikatos priežiūros įstaigas ir jų tolimesnės veiklos
perspektyvas. Naudojant šį metodą galima atlikti įstaigos ateities, rizikos,
laiko veiksnio, pinigų srautų įvertinimą.
Pajamų kapitalizavimo metodas gydymo įstaigų vertinimui netaikomas dėl
sudėtingo kapitalizavimo normos nustatymo

+

Gydymo įstaigų vertinimui iš šios grupės labiausiai tinka EVA metodas. Šio
metodo rodikliai ne tik tiksliau parodo gydymo įstaigos vertės kitimą, bet ir
yra lengvai suprantami ir gali tarnauti kaip objektyvūs sveikatos priežiūros
įstaigų valdymo įrankiai. EVA metodo esmė yra lengvai suvokiama, jį nesunku pritaikyti praktiškai, tačiau daugelis scenarijų gana sudėtingi
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5 lentelė. Vertinimo metodų parinkimas pagal sveikatos priežiūros įstaigų nuosavybės formą
Vertinimas
Vertės nustatymas

Privačių sveikatos priežiūros įstaigų
vertinimo metodai
1. Balansinės vertės metodas
2. DCF metodas
3. Dividendų diskontavimo metodas
4. EVA metodas
5. CVA metodas
6. MVA metodas
7. CFROI metodas

Ketvirtas etapas. Paskutiniame vertinimo etape
balansinės vertės, DCF, EVA metodais nustatoma
sveikatos priežiūros įstaigos vertė. Gauti rezultatai
analizuojami ir pateikiamos galutinės išvados.
Atlikus sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
proceso etapų analizę bei remiantis aptartomis sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo situacijomis, toliau pateikiamas medicinos įstaigų vertinimo modelis (žr. 2 pav.), kuris apima gydymo įstaigų vertės nustatymą balansinės vertės, diskontuotų pinigų
srautų, EVA metodais penkiose vertinimo situacijose:
• A –įstaigos pardavimas/ pirkimas/ jungimas,
◊ A1 – įstaigos pardavimas,
◊ A2 – įstaigos pirkimas,
◊ A3 – įstaigos jungimas,
• B – įstaigos plėtros įvertinimas,
• C – vadovų darbo įvertinimas.
Pirmoje situacijoje „A1 – įstaigos pardavimas“
galima vertinti tik privačias gydymo įstaigas, nes
tik privatų verslą galima parduoti. Šioje situacijoje vertinimas atliekamas valdymo tikslu, informacija reikalinga vidiniams vartotojams, kuriems verslo vertės žinojimas leis reikalauti tinkamos kainos
parduodant akcijas, t.y. pardavėjui vertinimas parodys žemiausią kainą, už kurią jis galėtų įstaigą
parduoti. Iš vertinimo metodų tinkamiausi balansinės vertės bei DCF ir EVA metodai. Balansinės vertės metodas parodys buvusią įstaigos vertę, o DCF
ir EVA metodai – ateities vertę.
Antroje sveikatos priežiūros įmonių vertinimo
situacijoje „A2 – įstaigos pirkimas“ taip pat galima
vertinti tik privačias gydymo įstaigas, nes tik privatų
verslą galima pirkti. Perkant įstaigą vertinimas atliekamas investavimo tikslu, kai informacija reikalinga išoriniams vartotojams, kuriems nustatyta įstaigos
vertė parodys aukščiausią kainą, už kurią jie galėtų
pirkti įstaigą ar jos dalį. Šioje situacijoje tinkamiausias yra balansinės vertės metodas. DCF, EVA metodais vertinti įstaigą nebus galimybių, nes pirkėjas neturės duomenų vertinimui šiais metodais atlikti.
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Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
metodai
1. Balansinės vertės metodas
2. DCF metodas
3. EVA metodas
4. CVA metodas
5. CFROI metodas

Trečioje vertinimo situacijoje „A3 – įstaigos
jungimas“ galima vertinti tiek privačias, tiek viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, nes ir privačias,
ir viešąsias gydymo įstaigas galima sujungti su kitomis medicinos įstaigomis. Jungiant įstaigą vertinimas atliekamas valdymo tikslu, kai informacija
reikalinga vidiniams vartotojams, siekiant nustatyti, kaip pakito įstaigos vertė po susijungimo. Šioje
situacijoje tinka visi trys išskirti vertinimo metodai.
Balansinės vertės metodas reikalingas buvusių verčių nustatymui, DCF ir EVA metodai – naujos įstaigos vertės nustatymui, norint sužinoti kokius pinigų
srautus ji sukurs ateityje.
Ketvirtoje situacijoje „B – įstaigos plėtros įvertinimas“ taip pat galima vertinti tiek privačias, tiek
viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, nes visos
gydymo įstaigos investuoja į plėtrą. Šioje situacijoje vertinimas bus atliekamas investavimo tikslu,
kai informacija bus reikalinga vidiniams vartotojams. Sveikatos priežiūros įstaigos gali investuoti:
1) į esamą situaciją, pvz.: jau esamų tam tikrų specialybių gydytojų etatų praplėtimą, 2) į naujas rinkas, pvz.: gydymo įstaiga ligi šiol teikė paslaugas
tik suaugusiems, tačiau ateityje planuojama gydyti ir vaikus, 3) į naujas paslaugas, pvz.: sveikatos
priežiūros įstaiga nori įsteigti naujas odontologijos
paslaugas, tam bus reikalinga įsigyti odontologinę
įrangą. Įstaigos plėtros įvertinimo situacijoje tinka
tik DCF ir EVA metodai, kuriais galima nustatyti įstaigos vertę, norint sužinoti, kokius pinigų srautus ji
sukurs ateityje. Balansinės vertės metodas netinka,
nes neįvertina investicijų.
Penktoje sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
situacijoje „C – vadovų darbo įvertinimas“ galima vertinti ir privačias, ir viešąsias gydymo įstaigas. Vertinimas atliekamas valdymo tikslu, kai informacija reikalinga vidiniams vartotojams. Nustačius įstaigos vertę ir palyginus jos kitimą laike, iš
gautų rezultatų galima spręsti apie vadovų valdymo
sprendimų priėmimo efektyvumą. Šioje situacijoje
gali būti naudojami visi trys, kurie yra išskirti kaip

labiausiai tinkami vertinti sveikatos priežiūros įstaigas, vertinimo metodai.
Apibendrinant galima teigti, kad sudarytas sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo modelis tinka
vertinti ir privačias, ir viešąsias gydymo įstaigas,
teikiančias tiek pirminio, tiek antrinio ar tretinio lygio paslaugas, tik privačias medicinos įstaigas galima įvertinti įvairesnėse situacijose. Vertinant gydymo įstaigas šiuo modeliu, gauta tiksli, aiški infor-

macija turėtų būti pakankamai naudinga išoriniams
ir vidiniams vartotojams, vertinantiems sveikatos
priežiūros įstaigą aptartose situacijose, priimant investavimo ar svarbius valdymo sprendimus. Sudarytas vertinimo modelis investavimo tikslu labiau
tinkamas ilgalaikių sprendimų priėmimui, o valdymo tikslu – kasdienių sprendimų priėmimui.

2 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo modelis

Išvados
1. Atlikus įmonės vertinimo metodų analizę, nustatyta, kad tiek Europos, tiek tarptautiniuose
vertinimo standartuose pripažįstamas trijų verslo vertinimo požiūrių: pajamų, rinkos, kaštų taikymas. Įvairiuose literatūros šaltiniuose dažnai
minimas ir vertinimas vertės kūrimo pagrindu.
Nustatyta, kad sveikatos priežiūros sektoriaus
skirstymas į privatų ir viešąjį sukelia vertinimo
problemą. Sveikatos priežiūros įstaigų vertės
nustatymas tampa svarbia investuotojų ir vadovų dėmesio sritimi, nes žinant gydymo įstaigos
vertę galima operatyviau ir lanksčiau reaguoti į
rinkos pokyčius. Nustatyta, kad įmonių vertini-

mo metodai turi privalumų ir trūkumų, nei vienas iš nagrinėtų metodų neturi aiškaus pranašumo visose metodų taikymo srityse.
2. Siūlomas sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
procesas, susidedantis iš keturių etapų: vertinimo tikslo įvardijimas; vertinimo vartotojų nustatymas; vertinimo metodų parinkimas; duomenų
rinkimas, analizė ir apibendrinimas. Privačių
gydymo įstaigų vertinimo tikslų spektras yra
šiek tiek platesnis nei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų. Vertinimo vartotojai priklauso nuo
vertinimo tikslų. Jei sveikatos priežiūros įstaiga
vertinama investavimo tikslu, tai vertinimas gali
būti reikalingas išoriniams ir vidiniams vartotojams. Jei sveikatos priežiūros įstaiga vertinama
105

valdymo tikslu, tai vertinimas reikalingas vidiniam vartotojui. Privačių sveikatos priežiūros
įstaigų vertinimui galima panaudoti didesnį vertinimo metodų kiekį, nei vertinant viešąsias medicinos įstaigas. Viešųjų gydymo įstaigų vertinimui netinka dividendų diskontavimo ir rinkos
pridėtosios vertės metodai, nes viešąjame sektoriuje akcijomis nekotiruojama ir dividendai
nemokami. Labiausiai tinkami gydymo įstaigų
vertinimo metodai straipsnyje aptartose vertinimo situacijose dviem pagrindiniais tikslais
(investavimo ir valdymo) yra balansinės vertės,
diskontuotų pinigų srautų ir EVA metodai.
3. Atlikus sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo
analizę, nustatyta, kad šiuo metu trūksta metodikos sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo klausimais. Tuo tikslu buvo sukurtas gydymo įstaigų
vertinimo modelis, kuris apima gydymo įstaigų
vertės nustatymą balansinės vertės, diskontuotų
pinigų srautų, EVA metodais penkiose vertinimo
situacijose: įstaigos pardavimas, įstaigos pirkimas, įstaigos jungimas, įstaigos plėtros įvertinimas, vadovų darbo įvertinimas. Vertinimo modelis parodė, kad šiuo metu privačias gydymo
įstaigas galima vertinti įvairesnėse situacijose,
nei vertinant viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas Sudarytas vertinimo modelis investavimo
tikslu labiau tinkamas ilgalaikių sprendimų priėmimui, o valdymo tikslu – kasdienių sprendimų
priėmimui.
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THEORETICAL ASPECTS OF HEALTH CARE INSTITUTIONS’ VALUATION MODEL
Summary
In Lithuania, during transition of health care institutions to a new funding system (through Territorial Patient Funds), a
health care sector found itself on a road of transformations. Next to state medical institutions private medical institutions
started to emerge. With increasing competitive environment of medical institutions a need to adopt a variety of effective
management or investment decisions arose. Therefore, a health care institution’s valuation becomes the main focus area
of company’s owners and investors. Various measures and methods, helping to analyze a value of a medical institution,
allowing to predict possible changes and providing additional information, needed for investment and management decisions to be made, acquire the increasingly important role.
Currently medical institutions are usually valued according to indicators of activity’s evaluation; valuation is focused
only on evaluation of specific areas without a unified concept. However, in order for an institution to become competitive in a market of personal health care services and to be effectively managed, it is necessary to consider not only the
activity, but also to determine its value. Today a wide variety of valuation methods can be used for evaluation of companies. However, due to a health care sector’s specificity and narrowness and because it is divided into private and public,
not all methods are appropriate for valuation of health care institutions. This raises the problem of the research – which
ones of a wide variety of evaluation methods are more suitable for evaluation of medical institutions. There is a lack of
detailed valuation methods, its feasibility’s studies and generalizations, a unified methodology, which could be the basis
to choose the best health care institutions’ valuation method.
The purpose of the article is to investigate a theoretical aspect of health care institutions’ valuation methods and to offer
medical institutions’ valuation model.
The article consists of two parts. In the first part, the analysis of scientific literature exploring valuation of companies is
presented, relevance and problems of medical institutions’ valuation are highlighted and situations of medical institutions’ valuation are distinguished.
In modern scientific literature on companies’ valuation a value is referred to as the most accurate business condition’s
indicator, reflecting ongoing changes in company’s internal and external environment. The purpose of companies’ evaluation is to help make management and investment decisions on a wide variety of issues - acquisition, asset’s sell-off
or implementation of internal strategic initiatives. After analyzing literature, it is noticed that health care institutions are
characterized by a variety of valuated areas. In health care institutions usually activity’s indicators, which are directed
mainly to evaluation of internal processes, operational productivity, efficiency and effectiveness, are evaluated. However, in today’s market dynamics, with increasing competition of health care institutions, to evaluate health care institutions according to activity’s indicators is insufficient. Managers of health care institutions must respond quickly and
flexibly to changes in the market and, in accordance with the established goals of evaluation, to follow and to be aware
of medical institutions’ value and perspectives. Most researchers classify companies’ valuation methods based on three
classic business approaches. Both European and international valuation standards recognize an application of three business valuation approaches: income, market, cost. Evaluation based on creation of value is often mentioned in various
literature sources. In each group of methods most commonly used methods can be distinguished. However, it should be
noted that company’s valuation methods are not used in isolation, they are complementary to each other, i.e. for determination of company’s value typically several different methods of valuation approaches are used. Results obtained by
different methods of evaluation are compared with each other and only then a final evaluation is received.
In the second part of the article medical institutions’ valuation model, which helps to evaluate medical institutions in particular situations for investment and management purposes, is presented. Health care valuation process consisting of four
phases – specification of valuation purpose; identification of valuation consumer; selection of valuation methods; data
collection, analysis and generalization – is proposed. A spectrum of valuation purposes of private medical institutions is
slightly wider than that of public health care institutions. This is because private health care institutions can be bought
or sold; they can take loans from a bank for further development; etc. Consumers of valuation for investment and management purposes differ. If a health care institution is evaluated for investment purposes, evaluation can be required for
internal and external consumers. If a health care institution is evaluated for management purposes, evaluation is required
for internal consumers. A bigger amount of valuation methods can be applied for valuation of private health care institutions than for valuation of public medical institutions. For valuation of public health institutions discounting dividends
and market value added (MVA) methods are inappropriate, because in public sector shares are de-listed and dividends
are not paid. The most appropriate methods for valuation of medical institutions in valuation situations discussed in the
article for two main purposes (investment and management) are methods of balance value, discounted cash flow (DCF)
and economic profit (EVA).
After analyzing stages of health care institutions’ valuation process and based on discussed situations of health care institutions valuation, medical institutions’ valuation model is presented. This model includes valuation of medical institutions by methods of balance value, discounted cash flow (DCF) and economic profit (EVA) in five valuation situations:
sale of institution, purchase of institution, merging of institution, evaluation of institution’s development, evaluation of
managers’ work.
Evaluating medical institutions by this model, an accurate and clear information was received, which should be sufficiently useful for external and internal consumers, who value a health care institution in discussed situations, when making
investment or important management decisions. The composed valuation model for the purpose of investment is more
suitable for long-term decision-making and for the purpose of management – for everyday decision-making.
Keywords: companies’ value, companies’ valuation model, health care institutions
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MOKI TAM, KAD LAIMĖTUM
AR KAD NEPRALOŠTUM?
Gintarė Jurkševičiūtė
Kauno kolegija
Anotacija. Pastaruoju metu, praslinkus pasaulinės ekonominės krizės tamsiausiam periodui, Lietuvos darbdaviai vis
dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, į jų lūkesčius, pasitenkinimą pačiu darbu ir saugia darbo aplinka. Atgavus
nepriklausomybę ir tik pradėjus kurtis lietuviško verslo aplinkai ir kultūrai, darbdaviai daugiausia dėmesio skyrė materialinei darbuotojų motyvacijai. Šiandien situacija yra gerokai pasikeitusi, ir jau kurį laiką ypatingai daug dėmesio susilaukia nematerialinių motyvacinių sistemų kūrimas organizacijose.
Šiame straipsnyje yra apžvelgiami psichologinio kontrakto teoriniai aspektai. Tai viena iš neseniai pradėtų tyrinėti ir
taikyti motyvacijos teorijų. Psichologinis kontraktas – tai dvipusis ryšys/procesas, paremtas lūkesčių tarp darbuotojo ir
darbdavio, kai abi pusės siekia naudos ir geresnių rezultatų. Straipsnyje aptariamas psichologinio kontrakto tipai, išnagrinėtas psichologinio kontrakto „ledkalnio“ modelis. Psichologinio kontrakto pažeidimas ir darbuotojų – darbdavio lūkesčių nepateisinimas sudaro sąlygas psichologinio klimato blogėjimui, padidina ketinimus palikti organizaciją, sumažina
pasitenkinimą darbu, pasitikėjimą ir įsipareigojimus organizacijai bei didina cinišką požiūrį į ją.
Siekiant patikrinti, kokios nematerialios motyvacinės priemonės yra taikomos ir kurios iš jų motyvuoja darbuotojus Lietuvoje, buvo surengtas Fokus grupės tyrimas, kurio rezultatai taip pat pristatomi šiame straipsnyje. Fokus grupės tyrime buvo išsiaiškinta, jog darbuotojus Lietuvoje motyvuoja: naudos, kurios gali būti perkamos (tokios kaip nemokama
kava/arbata/vanduo, nemokami pietūs, sveikatos/gyvybės draudimas ir t.t.) ir moralinės motyvacinės priemonės (tokios
kaip vadovo ir kolektyvo palaikymas, vadovo dėmesys, galimybė save realizuoti, karjeros galimybės, renginiai, šventės ir t.t.).

Įvadas
Prieš penkiolika metų psichologinis kontraktas tik
mažai verslo psichologų ir organizacijos elgsenos
profesionalų grupei turėjo reikšmę. Nuo tada tai
tapo svarbiu objektu moksliniuose tyrimuose, kuriuos vykdė žmonių išteklių vadybos specialistai ir
netgi kai kurie verslo lyderiai. Akademinė visuomenė (M. Rousseau, 1989; Conway ir Briner, 2009;
Rosseau ir Dabos, 2004; Brian ir Robert, 2001) susitelkė į siaurus psichologinio kontrakto srities tyrimus, daugiausiai akcentuodami psichologinio kontrakto pažeidimų poveikį darbuotojo mąstysenai ir
elgsenai.
Tam, kad būtų pritraukta ir išlaikyta aukštos
kvalifikacijos darbuotojų komanda, reikia tinkamai
išnaudoti vidinį organizacijos potencialą – žmogiškuosius išteklius. Žinoma, didelis atlyginimas motyvuoja, tačiau darbuotojai iš organizacijos tikisi ir
kitokių motyvacinių priemonių. Dirbantys su žmogiškaisiais ištekliais akcentuoja psichologinio kontrakto panaudojimo svarbiausias tendencijas darbuotojų ir įdarbinimo organizacijų savitarpio santykiuose.
Tyrimo objektas – psichologinis kontraktas ir
nemateriali motyvacija.
Tyrimo tikslas – atlikti psichologinio kontrakto, kaip proceso, analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti psichologinio kontrakto teorinius
aspektus.
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2. Fokus grupės apklausos pagrindu empiriškai
ištirti nematerialinės motyvacijos veiksnius.
Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė
bei fokus grupės nematerialinės motyvacijos tyrimas.
Psichologinis kontraktas
Pagrindinę žmogaus elgesio priežastį sąlygoja susidariusi situacija, kurioje jis atsiduria, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ir tam tikru laiku.
Kadangi motyvacija priklauso nuo individo, sąlygų
ir laiko, ji nėra pastovi ir nuolat kinta. Motyvacinės priemonės, naudojamos organizacijoje, turi būti pritaikytos kiekvienam organizacijoje dirbančiam
darbuotojui ir nuolatos keistis. Todėl tai, jog tam tikram organizacijos gyvavimo laikotarpiui pritaikyta motyvacinė sistema veikia, dar nereiškia, kad ji
yra amžina ir jos keisti nebereiks. Taigi, vadovai
tam tikrais periodais turi peržiūrėti organizacijoje
esančią motyvacinę sistemą ir ją pritaikyti prie pasikeitusios situacijos.
Mokslinėje literatūroje (Lipinskienė, 2012) motyvacija apibrėžiama kaip tai, kas skatina individą
pasiekti asmeninių ir organizacijos tikslų ir skatinanti tam tikrą jo elgseną, kurį sukelia įvairūs motyvai. Pagal Bučiūnienę (1996), darbuotojų motyvavimo sistema apima tokias dalis: ambicingi įmonės
tikslai, įmonės kultūra, pagrįsta visiems priimtinomis vertybėmis, komunikacija/informavimas, pastovus kvalifikacijos kėlimas, personalo ruošimo ir

vystymo strategija, teisinga ir efektyvi atlyginimo
už darbą sistema, geros darbo sąlygos ir darbo rėžimas, tinkamas vadovavimas.
Motyvacijos teorijos turinys padeda suprasti dinamiškų santykių pasaulį, kuriame gyvuoja organizacijos, įkūnijančios kasdienius vadovų ir darbuotojų ryšius. Nors pati motyvacija tyrinėjama jau
daugiau nei 100 metų ir ji organizacijose pradėta
taikyti seniai, tačiau tai dar nereiškia, kad kintančioje situacijoje – ypač technologijų amžiuje – galima taikyti tas pačias teorijas, kurios buvo kuriamos
ir taikomas prieš visą amžių. Todėl šiame straipsnyje bus aptarta psichologinis kontraktas kaip procesas, kuris nėra sutartas ir aprašytas oficialose dokumentose (tokiose kaip darbo sutartis ar darbo vietos
pareiginiai).
Psichologinio kontrakto apibrėžimas
Psichologinis kontraktas yra analizuojamas apie 50
pastarųjų metų, tačiau tik kelis paskutinius dešimtmečius mokslininkai ir vadovai tikrai susidomėjo
šiais organizacijos ir darbuotojų ryšiais.
Taigi, kaip turėtų būti apibrėžiamas psichologinis kontraktas? Daugelis autorių bandė apibūdinti
šią sąvoką. Rousseau (1989) psichologinį kontraktą
apibrėžė kaip darbuotojo įsitikinimą, kad jį ir darbdavį sieja abipusis įsipareigojimas. Conway ir Briner (2009) apibrėžia šią sąvoką kaip mainus tarp
darbuotojo ir organizacijos. Šie autoriai psichologinį kontraktą aiškina dviem būdais: kaip abipusį pažadą, įpareigojantį darbuotojus dirbti darbdaviui, ir
darbuotojų reakcija į darbdavio pažadų sulaužymą.
Psichologinis kontraktas yra naudingas abiems pusėms – tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, nes padeda
pasiekti geresnių rezultatų.
Šiuolaikiniai mokslininkai, diskutuodami apie
psichologinį kontraktą, dažniau papildo savo pirmtakus negu kitaip apibrėžia psichologinį kontraktą.
Taigi, galima sakyti, jog psichologinis kontraktas –
tai dvipusis ryšys/procesas, paremtas lūkesčiais tarp
darbuotojo ir darbdavio, kai abi pusės siekia naudos
ir geresnių rezultatų.
Psichologinis kontraktas gali būti skirstomis
į tris pagrindines tipus (Rousseau, 2004; Wellin,
2007):
• Reliacinis psichologinis kontraktas apibūnamas sąvokomis lojalumas ir stabilumas.
Darbuotojai su reliaciniu kontraktu yra labiau pasiruošę dirbti viršvalandžius (mokamus ar ne), padėti bendradarbiams darbo me-

tu ir remia organizacijos pokyčius, kuriuos jų
darbdaviai mano esą reikalingais. Kita vertus, darbdaviai prisiima daugiau rizikos, kuri siejama su ekonomikos nestabilumu, dažnai apsaugantys darbuotojus nuo ekonomikos kritimų.
• Sandorio psichologinis kontraktas apibūdinamas sąvokomis siauros pareigos ir terminuoti ar trumpo laikotarpio darbo sutartis. Darbuotojai su sandorio kontraktu tvirtai
laikosi specifinių darbo sąlygų ir, pasikeitus sąlygoms ar jei darbdavys nesilaiko savo sutarties sąlygų, susiranda kitą darbo vietą. Sandorio kontraktas dažnai sudaromas su
darbuotojais, kurie nesuteikia organizacijai
didelio konkurencinio pranašumo, arba organizacijose, kurios dirba nestabiliose ekonominėse rinkose.
• „Hibridinis“/ subalansuotas psichologinis kontraktas atsirado tik per pastartuosius
metus. Subalansuotas kontraktas sujungia
darbdavio įsipareigojimus ugdyti darbuotojus (nepriklausomai nuo to, ar tai vyks organizacijos viduje ar išorėje), tikintis, kad
darbuotojai bus lankstūs bei prisitaikys prie
ekonominės sąlygos pakitimų. Subalansuotas kontraktas leidžia pasidalinti rizika tarp
darbuotojo ir darbdavio.
Kiekvienoje organizacijoje vyrauja tam tikri
darbo santykiai, kurie paprastai apiforminami darbo sutartimi ar kitais panašaus pobūdžio kontraktais. Tuo tarpu psichologinis kontraktas yra viena
iš darbo santykius apibūdinanti dalis. Svarbu ne tik
darbuotoją aprūpinti darbui reikalingomis priemonėmis, tačiau reikia atsižvelgti ir į darbuotojų poreikius ir keliamus reikalavimus organizacijai, kad
būtų pasiekti geresni rezultatai.
Kai dviejų šalių darbas priklauso vienas nuo kitos, tik bendras supratimas apie darbo sutarties sąlygas gali vesti prie gero darbo atlikimo žiūrint iš
abiejų pusių perspektyvų (Rousseau, 1995). Šia
prasme individualaus darbuotojo darbas priklauso
nuo to, ar darbuotojas ir darbdavys žino, gerbia ir
vykdo pažadus, prisiimtus kartu su psichologiniu
kontraktu. Šis bendras supratimas veda prie santykių, kurie palengvis planavimą, koordinavimą ir
efektyvų darbo atlikimą (Rousseau, 1995).
Teisingiausias psichologinis kontraktas būtų
tuomet, kai abi pusės sutinka, kad egzistuoja teisingas balansas tarp davimo ir gavimo. Tai sunkiai įmanoma, kai yra daug paslėptų lūkesčių, todėl
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svarbu, kad kuo daugiau darbdavio ir darbuotojo lūkesčių būtų aptarta ir įvertinta.
Psichologinį kontraktą įtakojantys veiksniai
Visus darbuotojo ir darbdavio santykius įtakoja tam
tikri veiksniai. Ne išimtis ir psichologinis kontraktas. Psichologinį kontraktą veikia dvi pusės – darbdavys ir darbuotojas, siekdami savų tikslų. Toliau
šiame skyriuje bus aptarti šie įtakos veiksniai.
Pirmasis veiksnys, įtakojantis darbuotojo ir darbdavio psichologinį kontraktą, yra darbuotojo motyvacija. Tai gali būti karjeros, uždarbio, pasiekimų
motyvacijos. Kiekviena iš šių motyvacijų turi didelę įtaką psichologiniam kontraktui. Paprastai organizacija tikisi tapti besimokančia organizacija, taip suteikdama darbuotojui galimybę mokytis ir kilti karjeros laiptais. Negana to, motyvuoti darbuotojai ne tik
galvoja kaip sukurti papildomą vertę organizacijai,
bet ir kaip nepapildyti bedarbių gretų. Literatūroje
yra aprašyta daugybė motyvavimo priemonių. Šios
priemonės dažnai naudojamos praktikoje, tačiau kiekviena organizacija naudoja tik dalį šių priemonių.
Dar vienas svarbus veiksnys – pažadai ir jų laikymąsis. Pažadų laikymasis yra subjetyvus dalykas, nes kiekviena pusė apie to paties pažado laikymąsi ar nesilaikymą gali turėti skirtingą supratimą. Organizacija pažadus gali pateikti įvairiais
būdais – žodžiais, veiksmais, organizaciniais signalais. Svarbu, kad organizacijoje už pažadus atsakingi žmonės suprastų šių ženklų prasmę ir šie signalai
būtų siunčiami tikslingai. Taip pat labai svarbu, kad
vyktų bendravimas dėl psichologinio kontrakto pažadų ir jų būtų laikomasi tarp darbuotojo ir tiesioginio vadovo.
Įsipareigojimas – tai dar vienas psichologinį
kontraktą įtakojantis veiksnys. Organizacija per tiesioginius vadovus gali vienašališkai keisti darbo sąlygas. Tačiau didžioji dalis organizacijos pakeitimų/
pasikeitimų tiesiogiai veikia psichologinio kontrakto pasikeitimus. Taip pat ir organizacijoje vykstantys pokyčiai (tokie, kaip besikeičiančios aplinkos
sąlygos ar darbuotojų įgyta patirtis) gali pakeisti psichologinį kontraktą. Prie organizacijos įsipareigojimų reiktų paminėti darbo saugumą, nes darbuotojams labai svarbu, kad jų darbo vieta būtų užtikrinta. Svarbus yra ir abipusis pasitikėjimas, kad nebus
pažeistas psichologinis kontraktas. Atkinson (2007)
atliktas tyrimas parodė, kad pasitikėjimas išreiškiamas visuose psichologinio kontrakto tipuose ir yra
svarbus darbo santykiuose.
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Dažnai tiesioginiai vadovai, atstovaujantys organizaciją, ir darbuotojai turi skirtingus lūkesčius.
Todėl jų suderinimas yra dar vienas veiksnys, kuris
įtakoja psichologinį kontraktą. Taip pat kiekviena
pusė turi ir skirtingą požiūrį į kitos pusės lūkesčius
ir jų patenkinami. Gali atsitikti taip, kad ne tik viena pusė nežino kitos pusės lūkesčio, bet ir lūkesčio
pateisinimą kiekybės (per mažai – per daug, per retai – per dažnai) subjektyvumo.
Sels, Janssens, Van den Brande (2004) išskyrė
šešis veiksnius, kurie veikia psichologinį kontraktą:
apčiuopiamumas (aiškios psichologinio kontrakto
nuostatos); apimtis (darbo ir laisvalaikio laiko santykis); stabilumas (kiek psichologinis kontraktas gali kisti be derybų tarp organizacijos ir darbuotojo);
darbo santykių laikotarpis; keitimosi simetrija (kiek
organizacijos ir vieno darbuotojo santykiai yra unikalūs); psichologinio kontrakto lygis (psichologinis
kontraktas yra kontroliuojamas individualiu ar kolektyviniu lygmeniu). Tuo tarpu Tallman, Brunning
(2008) atliko tyrimą remdamasis Sels, Janssens, Van
den Brande (2004) rezultatai, tačiau išskyrė penkis
kitokius veiksnius: darbuotojo įsipareigojimas organizacijai, įsipareigojimas darbu, augimas, parama
darbuotojui, valdymas organizacijoje.
Dar vienas veiksnys, įtakojantis psichologinį
kontraktą, pokyčiai. Darbo vietą keičia įvairūs pokyčiai: pats darbas (daugiau darbuotojų dirba dalį darbo dienos, nebėra tokių griežtų darbo aprašų, atsirado
funkcijų lankstumas); pačios organizacijos sumažėjo
(tai reiškia, kad darbuotojai turi padaryti daugiau ir
efektyviau, kiekvienas darbuotojas turi daugiau atsakomybės); rinkos, technologijos ir produktai nuolat
kinta (klientai tampa reiklesni, didėja kokybės ir aptarnavimo standartai); technologijos ir finansai tampa mažiau svarbūs kaip kompetencijos privalumas
(„žmonių kapitalas“ tampa daug svarbesnis verslui
žinių ekonomikos sąlygomis); tradicinė organizacijos struktūra tampa taki (komandos dažniau tampa
pagrindiniais organizacijos blokais, reikalingi nauji darbo metodai, kurie būtų pritaikyti organizacijoje). Taigi, dėl šių pakitimų darbuotojas tampa svarbia
organizacijos dalimi, todėl darbo vietos/rinkos kitimai tampa veiksniais, įtakojantys psichologinį kontraktą. Darbo kintamumo veiksnys turi didesnės ar
mažesnės įtakos abiems arba vienai iš psichologinio kontrakto pusių. Rinkos pokyčiai darbdavį veikia tuo, kad jis privalo uždirbti apyvartinių lėšų, iš
kurių organizacija veiks. Dėl sumažėjusios/padidėjusios rinkos darbdavys gali keisti ne tik psichologinį
kontraktą su darbuotoju, bet ir gali jį iš viso nutrauk-

ti. Darbuotojus rinkos pokyčiai veikia per darbo rinkos pokyčius – ar darbuotojas lengviau/sunkiau gali
susirasti naują darbą. Taip pat produktų kainų padidėjimas gali priversti darbuotoją keisti psichologinio
kontrakto turinį.
Kitas aptariamas veiksnys – besikeičiantys darbo santykiai. Tradicinis psichologinis kontraktas apibūdinamas kaip darbuotojo įsipareigojimas dirbti
mainais už darbdavio suteiktą darbo vietą – dažnai
„darbą visam gyvenimui“. Tačiau, prasidėjus globalizacijai, šie santykiai pasikeitė. Dabar į darbo santykius dažniau įtraukiamas teisingas darbo užmokestis, darbdavio elgesys, galimybės darbuotojui mokytis ir tobulėti. Tyrimai parodė, kad visgi tai nevisiškai
pakeitė psichologinį kontraktą. Darbuotojai vis vien
yra pasiryžę būti lojalūs (gal ne tiek organizacijai,
kiek savo darbo komandai), tačiau jie taip pat vertina ir darbo saugumą. Pasikeitė ne psichologinis kontraktas, o jo sudedamosios dalys. Tačiau dėl šių priežasčių pasikeitė ir darbo santykiai.
Nepakanka abiejų šalių lūkesčius aptarti tik tuomet, kai yra priimamas naujas darbuotojas ar organizacijoje vykdomi pokyčiai. Dažnai susidariusių
lūkesčių „paketas“ yra labai individualus ir kintantis. Keičiantis darbuotojo įgūdžiams, žinioms, kinta ir vadovo lūkesčiai darbuotojo atžvilgiu. Tuomet
galimas pokalbis su darbuotoju aptariant pasikeitusius darbdavio ir darbuotojo lūkesčius bei naujus įsipareigojimus. Taip pat gali būti naudojamas Woods
(1993) darbuotojų lūkesčių procesų valdymas, išskiriantis 3 pagrindinius komponentus, kurie taip pat
gali būti pritaikyti ir darbdavių lūkesčių proceso valdymui:
• Išsiaiškinti ir suprasti darbuotojų turimus lūkesčius ir pamatuoti ar jie atitinka realybę: nusakyti lūkesčius pačių darbuotojų žodžiais bei
remiantis šiais duomenimis sudaryti ir vykdyti
darbuotojų apklausą.
• Išanalizuoti surinktus duomenis, siekiant suprasti organizacijos stiprybes ir silpnybes atitinkant darbuotojų lūkesčius. Išanalizavus
šiuos duomenis paruošti ataskaitas visiems
skyriams ir apibendrinti makro problemas,
kurios turėtų būti sprendžiamos organizacijos
valdyme, bei užtikrinti grįžtamąjį ryšį darbuotojams.
• Sumažinti esančius skirtumus tarp lūkesčių
ir organizacijos pajėgumų. Išanalizavus makro ir skyrių kilusias problemas sudaryti pla-

ną, kaip jas spręsti ir to plano laikytis. Ir toliau
užtikrinti bendradarbiavimą su darbuotojais.
Mokslininkų (Raja, Johns, Ntalains, 2004) atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad vienas veiksnys,
įtakojantis psichologinį kontraktą, yra darbuotojų
charakteriai. Jie išskyrė šešias savybes veikiančias
psichologinį kontraktą: ekstraversija, sąmoningumas, neurotizmas, savigarba, nuosavybės jausmas,
kontrolės padėtis/ vieta. Taigi, individuali asmenybė veikia psichologinį kontraktą. Kiekvienam darbuotojui turėtų būti sudaryti skirtingi psichologiniai
kontraktai. Tačiau svarbu paminėti, kad psichologinį kontraktą įtakoja ne tik darbuotojų charakteris,
bet ir organizacijos charakteristikos (dydis, darbo
šaka, kultūra ir t.t.), politika bei praktikos. Didelėje organizacijoje tikriausiai su kiekvienu darbuotoju skirtingas psichologinis kontraktas nėra sudaromas, tačiau dažnai sudaromas bendras psichologinis kontraktas darbuotojų grupei.
Žmonių išteklių vadyba, kuri, darbuotojų manymu, yra neteisinga, taip pat veikia psichologinį kontraktą. Organizacijos pažadėtass vertybes ir žmonių
išteklių politiką turėtų remti žmonių išteklių skyrius
organizacijoje, suteikdamas mokymosi galimybes,
sukurdamas šeimai palankią darbo aplinką, sudarydamas karjeros ir paaukštinimo galimybes. Tačiau
realybėje darbo praktika ir darbo vadybos sistema
kinta: sparčiai plėtojami augančius veiklos poreikiai, naudojami riboti ištekliai ir intensyvėja darbas. Kiekvieno darbuotojo įdedamos pastangos taip
pat gali įtakoti psichologinio kontrakto turinį.
Taip pat psichologinį kontraktą įtakoja darbuotojų ir socialiniai veiksniai. Vienas iš tokių veiksnių
– kitų požiūris (pvz, bendradarbių, šeimos narių).
Taip pat nereiktų pervertinti ankstesnės darbinės
patirties ar buvusio psichologinio kontrakto pažeidimo. Visi šie veiksniai įtakoja darbuotojų požiūrį
į psichologinį kontraktą ir psichologinio kontrakto
nuostatų įvertinimą.
Psichologiniam kontraktui įtaką gali daryti tiesioginio vadovo paramos stoka. Nors darbuotojai
mano, kad psichologinį kontraktą sudaro su organizacija, tačiau už kontraktą atsakingi tampa tiesioginiai vadovai. Taigi, tiesioginio vadovo klaidas darbuotojai interpretuoja kaip psichologinio kontrakto
pasikeitimą ar pažeidimą, nors, gal būti, kad tiesioginis vadovas nežino apie tikslias psichologinio
kontrakto sudarymo sąlygas.
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Psichologinio kontrakto pažeidimas, darbuo
tojų – darbdavių lūkesčių nepateisinimas
Empiriniai tyrimai rodo, kad psichologinio kontrakto pažeidimas sudaro sąlygas psichologinio klimato blogėjimui, didina ketinimus palikti organizaciją, mažina pasitenkinimą darbu, pasitikėjimą
organizacija, įsipareigojimus jai ir didina cinišką
požiūrį į organizaciją (Coyle-Sharpio, 2008). Darbuotojas gali netgi pradėti elgtis ne pagal organizacijoje priimtą elgesio kodeksą.
Lambert, Edwards, Cable (2003) išskyrė šešis
paskatinimus, kurie nurodo, kaip darbuotojai vertina savo darbo lūkesčius: atlyginimas – pirminis atlygis už darbuotojo skiriamą laiką ir pastangas; pripažinimas iš vadovo – patvirtina ir nurodo galimus
didesniu ateities atlygius; galimybė sukurti santykius su bendradarbiais – leidžia patenkinti žmogaus
norą socialiai bendrauti su kitais žmonėmis; darbo
įvairovė – leidžia darbuotojui įgyti vertingos ir praturtinančios patirties; mokymai ir įgūdžių lavinimas – leidžia darbuotojui padidinti įsidarbinamumą
ateityte ir gali suteikti tam būdingus atlygius.
Gali būti dviejų tipų psichologinio kontrakto
pažeidimai (Robinson&Morisson, 2000): kuomet
darbdavys žino apie darbuotojo lūkesčių, bet jų nepildo; arba gali būti, kad darbdavys ir darbuotojas
turi skirtingą požiūrį į tą patį veiksnį. Bet kuriuo
atveju psichologinio kontrakto pažeidimas veda
prie to, kad skiriasi tai, kas buvo žadėta (ar suprasta, kad žadėta) ir tai, kas ištikrųjų įvyko.
Psichologinio kontrakto pažeidimas gali turėti
blogas pasekmes abiems pusėm, pvz., psichologinio kontrakto sulaužymas turi įtaką darbo pasitenkinimui, organizaciniam įsipareigojimui, darbuotojų elgsenai (Robinson, Rousseaun, 1994). Kuo
daugiau darbuotojai pažeidžia kontraktą, tuo mažiau jie yra įsipareigoję organizacijai ir jų darbo rezultatai vadovų atžvilgiu menkai įvertinti (Lester et
al, 2002). Psichologinio kontrakto pažeidimo pasekmės gali būti: psichologinio klimato pablogėjimas, sukeltos negatyvios emocijos (pyktis, smurtas,
depresija ir t.t.), sabotažas, darbuotojo išėjimas iš
organizacijos. Kai darbuotojui nepavyksta įgyvendinti savo įsipareigojimų, darbuotojai atsisako bandyti atstatyti santykių pusiausvyrą. Tuo tarpu kiti
autoriai (Robinson&Morisson, 2000) mano, kad ne
visada gali būti tokia emocianali reakcija į psichologinio kontrakto pažeidimą.
Psichologinio kontrakto pažeidimas taip pat įtakoja ir darbdavį. Šis pažeidimas dažniau pasireiškia
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„aukšto pasitikėjimo“ santykiuose tarp darbdavio ir
darbuotojo, dėl darbdavio ir darbuotojo neformalaus bendravimo bei aukštos emocinės investicijos
į šiuos santykius. Psichologinio kontrakto pažeidimas meta įšūkį šiems dinaminiams santykiams bei
veda prie formalaus bendravimo. Darbdaviai taip
pat patiria neigiamas emocijas, tokias kaip stiprus
pyktis, išdavystė ar liūdesys. Tačiau po psichologinio kontrakto pažeidimo darbdavių pagrindinis
tikslas yra sumažinti žalą ir šių įvykių įtaką verslo
eigai bei siekis netapti „blogu“ darbdaviu darbuotojų akyse (Nadin, Williams, 2012).
Taip pat svarbu pažymėti, kad psichologinio
kontrakto pažeidimo svarba priklauso nuo individalaus darbuotojo ar darbdavio interpretacijos ar šio
pažeidimo prasmės suvokimo (Morrison, Robinson, 1997). Šie procesai leidžia asmeniui įvertinti
pažeidimo dydį: jo neigiamas pasekmes, priežastis
(pvz., ar kita pusė tai padarė tikslingai ar ne). Taigi, tas pats pažeidimas gali būti įvertinamas vienaip
vienoje situacijoje ir kitaip – kitoje.
Dažnai psichologinio kontrakto pažeidimas būna dėl to, kad darbdavys ir darbuotojas mano, kad
kita pusė žino ir supranta jų lūkesčius ir tikisi, kad
juos išpildys. Tačiau dažnai pasitaiko, kad šie lūkesčiai nėra taip paprastai identifikuojami. Taigi,
psichologinio kontrakto pažeidimas ne visada yra
tyčinis, jis gali būti pažeidžiamas tiesiog nežinant
kitos pusė lūkesčių.
Autoriai (Chen, Tsui, Zhong, 2008) mano, kad
psichologinio kontrakto ir darbdavio – darbuotojų
lūkesčių pažeidimas turėtų būti tiriamas iš abiejų
pusių perspektyvų. Psichologinio kontrakto pažeidimas dažnai yra tiriamas tik kaip darbdavio lūkesčių pažeidimas. Kitas neatitikimas literatūroje, minėtų autorių nuomone, yra individualūs skirtumai
tarp psichologinio kontrakto pažeidimo ir suvokimo, kad psichologinis kontraktas yra pažeistas.
Fokus grupės tyrimas
Norint pagrįsti/patvirtinti teorinius teiginius apie
psichologinio kontrakto panaudojimo galimybes
Lietuvos įmonėse buvo suburta Fokus grupė, kurioje autorius su kolegomis Gražina Anckaitienė, Viltė
Liaugodienė, Vaiva Vaidelė atliko tyrimą apie nematerialinę darbuotojų motyvaciją. Jame dalyvavo
septyni dalyviai iš skirtingų Lietuvos įmonių. Fokus grupės dalyvavo šie respondentai:
• Įmonės vadovas
• Du skyriaus vadovai

• Pardavimų vadybininkė
• Personalo skyriaus vadovė
• Du padalinio vadovės
Jie buvo apklausiami kaip darbuotojai, o ne kaip
vadovai. Visiems respondentams buvo užduotas
klausimas: „Kas Jus motyvuoja – be atlyginimo –
geriau ir kokybiškiau dirbti“. Moderatorius tyrimo
eigoje stengėsi, kad grupės dalyviai nenukryptų nuo
temos. Visi tyrimo dalyvių teiginiai, išsakyti nematerialinės motyvacijos tema, buvo registruojami. Tyrimo dalyviai, išvardinę motyvacijos priemones, jas
suskirstė į dvi grupes: tos priemonės, kurios gali būti perkamos/apmokos, ir tas, kurių apčiuopti lyg ir
negalime.
Pirmiausia aptarsime priemonės, kurios bus
darbdavio perkamos/apmokamos. Darbuotojai išskyrė darbo vietoje esančią nemokamą kavą, arbatą, vandenį. Tai organizacijai gali kainuoti ne tiek ir
daug, tačiau darbuotojus tai motyvuoja, nes jiems
patiems nereikia leisti pinigų. Kitas dalykas – nemokamas maitinimas (pvz., pietūs) darbo metu. Tai
darbuotojams, kaip ir kavos/ vandens/ arbatos nemokamas skyrimas, leidžia sutaupyti pinigų. Tai
ypač svarbu tiems darbuotojams, kurie gauna nedidelį darbo užmokestį.
Kita motyvavimo priemonė – kas mėnesį apmokamas tam tikras kiekis darbuotojo automobilio kuro kelionei į darbą. Tiems, kurie automobilių
neturi, gali būti nuperkamas nuolatinis mėnesinis
autobuso/troleibuso bilietas, samdomas autobusiukas, atvežantis darbuotojus iš įvairių miesto rajonų
į darbą, o po darbo parvežantis į namus. Tačiau šis
variantas labiau tinka toms įmonėms, kurių darbo
patalpos yra toliau už miesto ir viešasis transportas
nevažiuoja arba važiuoja labai retai. Be transporto išlaidų organizacija gali apmokėti mobilaus telefono sąskaitas ar sveikatos ir/ar gyvybės draudimą.
Nors organizacijai tai kainuotų daugiau nei kavos/
arbatos/vandens pirkimas, tačiau ir darbuotojai taptų lojalesni.
Dar viena priemonė, kurią Fokus grupės dalyviai priskyrė prie perkamų/apmokamų motyvacinių
priemonių, yra dovanos. Šios dovanos gali būti teikiamas jubiliejų ir metinių švenčių proga. Buvo išskirtos tokios dovanos kaip gėlės, kvietimai į teatrus ar konkursus, kelionės, kelialapiai į sanatorijas,
vykdomos loterijos. Tokios dovanos ne tik pamalonina darbuotojus, bet ir suteikia tam tikrą materialinę paskatą geriau ir kokybiškiau dirbti.
Kitos priemonės, kurias išskyrė Fokus grupės
dalyviai, buvo moralinės motyvacinės priemonės.

Pirmąjį dalyką, kurį jie išskyrė, buvo vadovo bei
bendradarbių palaikymas ir paslaugumas. Vadovas
ir kolektyvas svarbūs darbo kokybei bei motyvacijai, nes sukuria teigiamą darbinę aplinką. Prie šių
dalykų Fokus grupės dalyviai priskyrė ir bendradarbių draugystę, kuri taip pat sukuria teigiamą darbinę atmosferą. Vadovo dėmesys ir palaikymas gali labai motyvuoti darbuotojus gerai ir kokybiškai
dirbti, nes kitaip darbuotojai gali jaustis, jog nuo
jų niekas nepriklauso ir tai gali tapti demotyvacijos veiksniu.
Be teigiamos darbinės aplinkos svarbu ir pati
darbo vieta, darbo įrankiai. Pastarieji turėtų būti sudėlioti tam tikra tvarka – tvarkingai ir tradiciškai
sudėlioti. Tai būtina, kad ir ilgai įmonėje dirbantis
žmogus, ir naujai į ją įsiliejęs galėtų lengvai rasti
darbo įrankius ir laisvai jais naudotis. Kitas dalykas, apie kurį dažnas vadovas nepagalvoja, darbo
vieta. Yra žmonių, kuriems darbo vietoje patinka
sėdėti arčiau lango ar arčiau durų, šalia ar priešais
kolegą, su kuriuo dalinasi kabinetą. Nors tai smulkmenos, tačiau darbuotojui gali sukelti patogumo
jausmą ir skatinti geriau dirbti.
Svarbu, jog aukščiausiojo lygio vadovas atsižvelgtų į žemesnio lygio vadovo nuomonę priimant
bendradarbius į jo skyrių, nes tai taip pat parodo vadovo paramą ir palaikymą, kaip ir galimybė inicijuoti idėjas ar priimti sprendimus. Tai taip pat veda
prie dar vienos išreikštos minties, jog darbuotojams
yra suteikiama galimybė save realizuoti bei jaustis
naudingam organizacijai.
Papildomos atostogų dienos, kurios gali būti suteiktos darbuotojams, ar galimybė išeiti iš darbo
anksčiau, kai darbuotojui to reikia, irgi motyvuoja.
Taip darbuotojas žino, jog įvykus nelaimei – susirgus ar užsiregistravus pas gydytoją – galės iš darbo išeiti anksčiau, kad susitvarkytų neatidėliotinus
reikalus. Gali būti sukurtas lankstus darbo grafikas,
kuris svarbus šeimą sukūrusiems jauniems darbuotojams, nes reikia nuvežti vaikus į darželį/mokyklą,
juos pasiimti ar susirgus – prižiūrėti. Tam gali padėti galimybė darbą atlikti nuotoliniu būdu – darbuotojai griežtų darbo valandų darbe neturi, tačiau užduotis atlieka iš namų, kai to reikia.
Įmonės stabilumas, o ypač darbuotojų žinojimas, jog įmonė netolimoje ateityje nebankrutuos ir
jų darbo vieta yra saugi, taip pat skatina darbuotojus. Tuo atveju, kai įmonė žino savo rinką ir padėtį toje rinkoje, darbuotojai taip pat jaučiasi saugūs
ir motyvuoti gerai dirbti. Tokioje organizacijoje turėtų būti sudaromos karjeros galimybės, kuriomis
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darbuotojas galėtų pasinaudoti. Tai buvo ypač svarbu jaunesniems Fokus grupės dalyviams. Galimybė
tobulėti, mokytis ir būti lojaliu organizacijai labai
aktuali, nes kitaip jaunas darbuotojas organizacijas
greitai pakeis tik tam, kad atsivertų karjeros galimybės.
Kaip jau buvo minėta, labai svarbūs yra mokymai, seminarai, kursai. Tai padeda darbuotojui tobulėti ne tik kaip specialistui, bet ir kaip asmenybei.
Tuo labiau, jei mokymus praveda vidiniai „resursai“, kurie kainuoja mažiau nei mokymai išorėje.
Negana to, Fokus grupės dalyviai pripažino, jog
svarbu, kad organizacija pripažintų darbuotojų jau
turimas žinias ir kvalifikaciją, įgytus kitose darbo
vietose.
Kitas išskirtas motyvacijos veiksnys buvo įmonės ar skyriaus rezultatų aptarimas bendrame susirinkime. Susirinkimas neturi užtrukti ilgai, tačiau
nuolatiniai trumpi susirinkimai būtina. Jie padeda
vadovams pasidžiaugti pasiektais rezultatais, padėkoti už gerą darbą visiems darbuotojams ar išskirti keletą jų. Vieno žmogaus pagyrimas susirinkimo metu motyvuoja ne tik tą darbuotoją, bet ir visus kitus darbuotojus. Žinoma, nepasiekti rezultatai
taip pat turėtų būti aptarti per šiuos susirinkimus,
kad darbuotojams būtų aišku, kur link reikia dirbti.
Grįžtamasis ryšys apie gerus ir blogus pasiekimus
turėtų būti išreiškiamas ne tik bendrų susirinkimų
metu, bet ir individualių pokalbių metu. Ilgiau trunkantys susirinkimai turėtų taip pat turėtų būti vykdomi. Jų metu būtų išrinktas ir paskelbtas mėnesio
ar metų darbuotojas, darbuotojams įteikiami garbės
raštai ar dovanos. Darbuotojai turėtų galėti per šiuo
susirinkimus laisvai reikšti savo nuomonę ir idėjas,
o naujos idėjos apsvarstytos kaip galimybės pagerinti darbą ar jo aplinką.
Įvairūs įmonės organizuojami renginiai ir šventės taip pat gerai nuteikia darbuotojus ir juos motyvuoja. Vasaros šventė, Kalėdinis ar Velykinis renginiai, gimtadienio, Valentino dienos ar Užgavėnių
šventinės tradicijos sustiprina kolektyvo dvasią, išlaisvina ir lavina kūrybiškumą, padeda užsimegzti
tarpusavio ryšiams. Tai, kaip ir komandos kūrimo
renginiai, padeda bendradarbiams suprasti vienas
kitą, lengviau bendrauti ir atrasti problemų sprendimo būdus. Įvairios šventės ir renginiai leidžia darbuotojui suprasti jog jis yra vertinamas, bei suteikia
vadovui galimybę renginio metu parodyti dėmesį.
Visos minėtos priemonės galėtų padėti vadovui
geriau motyvuoti savo darbuotojus. Visos priemonės kainuoja, tačiau grąža iš motyvuotų darbuoto114

jų yra didesnė nei iš nemotyvuotų darbuotojų. Priemonės, kurios motyvuotų kiekvieną darbuotoją
individualiai, turėtų būti tinkamai ir laiku naudojamos. Aišku, kad dėmesys darbuotojui turi būti nuolatinis, o ne tik tuomet, kai darbuotojų efektyvumas
ir darbo kokybė krenta. Kitas dalykas, kuris motyvacinėje sistemoje turi daug reikšmės – tai komunikacija. Norint, jog motyvacija teigiamai paveiktų
darbuotojus – apie motyvacinę sistemą ir jos priemones turi būti skelbiama.
Fokus tyrimas patvirtino, kad psichologinis kontraktas yra labai svarbus darbuotojo ir darbdavio
santykiuose, nes respondentų atsakymuose dominavo tie patys mokslininkų išskirtus psichologinio
kontrakto teiginiai.
Išvados
1. Mokslinėje literatūroje įvairiai apibrėžiama psichologinio kontrakto sąvoka. Išanalizavus autorių, kurie tyrė psichologinio kontrakto sąvoką
kaip reiškinį, buvo suformuluotas psichologinio kontrakto apibrėžimas. Galima teigti, kad
psichologinis kontraktas – tai dvipusis ryšys/
procesas, paremtas lūkesčiais tarp darbuotojo
ir darbdavio, kai abi pusės siekia naudos ir geresnių rezultatų. Skiriami trys pagrindiniai psichologinio kontrakto tipai: sandorio, reliacinis ir
„Hibridinis“/ subalansuotas. „Hibridinis“/ subalansuotas psichologinio kontrakto tipas apjungia
pirmuosius du ir pradėtas taikyti tik pastaraisiais
dešimtmečiais. Priklausomai nuo organizacijų
formų/stilių, ateities pokyčių, numanoma, kad
kis ir psichologinis kontraktas.
2. Įvyko Fokus grupės diskusija, kurioje dalyvavo
septyni respondentai – aukštesnio ir žemesnio
lygio vadovai, kurie buvo apklausiami kaip darbuotojai. Kiekvienas jų išreiškė savo nuomonę
apie nematerialias motyvacines priemones, kurios juos motyvuotų darbe be darbo užmokesčio.
Buvo išvardinta daug motyvacinių priemonių,
kurios, jų nuomone, gali būti vienaip ar kitaip
pritaikytos organizacijose. Reiktų atkreipti dėmesį, kad organizacija, norėdama panaudoti kai
kurias iš šių priemonių, turės daugiau išlaidų,
nei naudodama jai įprastas. Dėl šios priežasties
organizacija, priklausomai nuo savo turimų išteklių, turėtų taikyti tas motyvacines priemonės,
kurias leidžia organizacijos biudžetus. Priemonės turėtų būti taikomos tinkamu laiku ir vietoje,
nes tik taip galima pasiekti geriausio rezultato.

Nereiktų pamiršti, kad darbuotojui turi būti rodomas nuolatinis dėmesys, o ne tik tada, kai organizacijos rezultatai blogėja.
Literatūra
1. Atkinson, C. (2007). Trust and the psychological contract. Employee Relations, vol. 29, nr. 3, 227–246.
2. Bakanauskienė, I. (2008). Personalo valdymas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
3. Bala, I. (2013). The Psychological Contract: The
Changing Nature of Employee – Employer Expectations, International Journal of Management & Infomation Technology, vol. 3, no.1.
4. Brian P., N., Robert J., P. (2001). The Just Workplace:
Developing and Maintaining Effective Psichological
Contracts, Review of Business, 5–8.
5. Bučiūnienė, I. (1996). Įmonės darbuotojų motyvavimo tikslai ir priemonės, Socialiniai mokslai. Vadyba,
Nr. 4, 7–11.
6. Bučiūnienė, I., (1996). Personalo motyvavimas, Kaunas.
7. Bučiūnienė, I. (1996). Šiuolaikiniai darbuotojų motyvavimo metodai, Technologija, Kaunas, Inžinerinė
ekonomika Mokslo darbai, VII, 29–32.
8. Bussness Ball, Psichologinio kontrakto „ledkalnio“
modelis [žiūrėta:2014.11.03]: <http://www.businessballs.com/psychological-contracts-theory.htm>
9. Chen, Z. X., Tsui A. S., Zhong, L. (2008). Reaction to
psygological contract breac: a dual perpective, Journal of Organizational Behavior, 29, 527–548.
10. Cohen, A. (2011). Values and psychological contracts
in their relationship to commitment in the workplace.
Career Development International, 16, 646–667.
11. Conway, N., & Briner, R.B. (2009). Fifty years of psichological contract research: What do we know and
are the main chalanges?, in G. P. Hodgkonson and J.
K. Ford (eds.), international Review of Industrial and
Organizational Psichology, 24, 71–130, Chichester,
UK: Wiley.
12. Coyle – Shapiro, J., A-M.(2008). Psychological Contracts. Barling, J& Cooper, C., Handbook of Organizational Behavior, Sage.
13. Coyle-Sharpio, J. A-M., & Kessler, I. (2002). Reciprocity though the lens of the psychological contract: Employee and Employer perspectives, European Journal
of Work and Organizational Psychology, 11: 1–18.
14. Dabos, G.E., Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and
Reciprocity in the Psichological Contracts of Epmloyees and Employers, Journal of Applied Psychology,
vol. 89, no. 1, 51–72.

15. De Vos, A., Buyens D., Schalk R. (2011). Antecedents
of the psichological contract: the impact of work values and Exchange orientation on organizational newcomers‘ psichological Contracts.
16. Halvorson, H., G., Higgins, T., E. (2013). Do You
Play to Win – or to Not Lose?, Harvard Business Review, 117–120.
17. Lambert, L. S., Edwards, J. E., Cable, D. M. (2003).
Breach and Fulfilment of the Psychological Contract:
a Comparison of Traditional and Expanded Views,
Personnel psichology, 56, 895–934.
18. Lester, S.W., Turnley, W.H., Bloodgood, J.M., &Bolino, M.C. (2002). Not seeing eye to eye: differences in
supervision and subordinate perceptions of and attributions for psychological contract breach, journal of
Organizational Behavior, 23: 39–56
19. Lipinskienė, D. (2012). Motyvuojanti atlygio sistema:
vadovėlis, Technologija, Kaunas.
20. Milward, L., J., Brewerton, P.M. (2000). Psichological contracts: employee relations for the 21st century?, International Review of Industral and Organisational Psychology, Vol. 15, 1–62.
21. Morrison, E.W., Robinson, S.L.(1997). When employees feel betrayed: A model of how psichological
contract violation develops, Academy os Management Review, 226–256.
22. Nadin, J., S., Williams, C., C.(2012). Psychological
contract violation beyond an employees‘ perspective.
The perspective of employers, Emerald Group Publlishing Limmited, Employee Relations, Vol. 34, No.
2,.
23. Raja, U., Johns, G., Ntalianis, F. (2004). The Impact
of Personality on Psychological Contracts, Academy
of Management Joursnal, 350–367.
24. Robinson, S. L., Kraatz, M., &Rousseau, D. M.
(1994). Changing obligations and the psychological
contract: A longitudinal study, Academy of Management Journal, 37:137–152.
25. Robinson S.L., Morrison E.W. (2000). The development of psychological contract breach and violation:
a longitudinal study, Journal of Organizational behavior, 21, 525–546.
26. Rousseau, D. M. (1995). Psichological contracts in
organizations: understanding written and unwritten
agreements, Thousands Oaks, CA: Sage.
27. Rousseau D. M. (1989), Psichological and implied
contracts in organizations, Employee Responsibilities
and Rights Journal, 2, 121–139.
28. Rousseau D., M. (2004). Psichological Contracts in
the Workplace: Understanding the Ties That Motivate, Academy of Management Executive, 18, 120-127.
115

29. Sakalas, A., Šilingienė, V.(2000). Personalo valdymas: vadovėlis, Technologija, Kaunas.
30. Sels, L., Janssens, M., ir Van Den Brande, I. (2004).
Assessing the nature of psichological contracts: a validation of six dimension. Journal of Organizational
Behavior, 25, 461–488.
31. Sonnenberg, M., Koene, B., Paauwe, J. (2011). Balancing HRM: the psychological contract of employees. A multi-level study, Personnel Review, vol. 40,
No. 6, 664–683.
32. Tallman, R. R. J., Bruning, S., N. (2008). Relating
employees‘ psychological contracts to thier personality, Journal or Managerial Psychology, vol. 23, no. 6,
688–712.

33. Navardauskienė, R. (2001). Verslo banga, prieiga per
internetą <žiūrėta 2014.04.20>: http://www.verslobanga.lt/lt/leidinys.full/3c10bc702356c
34. Wellin, M. (2007). Managing the Psichological Contract. Using the Personal Deal to Increase Business
Performance, Great britain, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
35. Žaptorius, J.(2007). Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė, Filosofija. Socialogija. T. 18, Nr. 4, 105–116.

DO YOU PAY TO WIN – OR TO NOT LOSE?
Summary
Economy crisis has been passed for few years now. So, organizations can concentrate on other things than planning the
organization budget and earning profits in Lithuania now. Of course, planning organization budget and earning bigger
profits are very important for all organizations. But work market becomes more competitive and organization has to pay
attention for their good and best specialist to stay in organization and do not search for new job in other organizations.
Therefore, employers began to pay attention to their employees, their expectations, if they are satisfy of their own job
and most important if work environment is safe for employees. That can help improve employees’ jobs and productivity
of the job. When Lithuania got its independence back and business environment and culture was created employers pay
most of their attention to employee’s tangible motivation. Today, situation has been changed in employee’s motivation
field. Now organizations have been creating motivation systems which have not been based only on money. Employers
more often understand that salary is not the only way to make employees work harder. More often they understand that
employees need more than good salary.
In this article have been overview psychological contract theoretical aspects. This motivation theory was started to study around fifty years ago. Scientist only recently get interested in this motivation theory and managers started used it in
practice. There was discussed some of the psychological contract concepts in this article. Finally, psychological contract
was defined as double – sided connection/process based on employer and employee expectations during which both sides want to get as much as possible benefits and reach better work results. There were discussed factors which influenced psychological contract, its characteristic. Psychological contract violation and employer – employee expectation
justification make condition to psychology climate becoming worse, employees leaving the organization, reduced job
and organization satisfaction, less commitment and loyalty for organization and cynical view towards the organization.
That can influence good specialist work. Because of the bad motivation system, psychological contract violation or employer – employee expectation justification organization can lose good specialist and create poor image of organization
in the society.
There was made a research based on Focus group discuss in which was seven people. There was tried to reveal intangible motivation instrumentalities which are motivating Lithuania employees. Results of this search have been introduced
in this article. There has been find out that Lithuania employees are motivated by these instrumentalities: free coffee/tea/
water at work, possibility to eat at work cafeteria for free or less than in other places, additional vacations, flexible work
schedule, career possibilities, trainings/seminars/curses, meetings, traditions and ect. So, all organizations should spend
some money and effort on intangible motivation instrumentalities. It is not necessary to be expensive because a lot of
earlier mention motivation instrumentalities is free, like support, obligingness, friendship or flexible work hours, feeling
useful for organization, discussions about positive and negative results. Meanwhile, some of them like possibility for self
– realization, elected month/year employee, certificate of honor for employee, organization/department culture/traditions
is not expensive. These motivation instrumentalities can put in practice even small businesses. Managers cannot say that
they do not have money and possibility to change anything because top level manager did not give him the tools. One of
the Focus group participant mentions that motivation should be on time and used right. By the way, it should be done the
entire time and have to be communicated to all employees.
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PLAYFULNESS IN KINDERGARTENS
IN LITHUANIA AND GREECE
Raimonda Sadauskienė1, Asta Kochanskienė1, Evanthia Synodi2,
Michalis Linardakis2,
Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences, Lithuania1
University of Crete, Greece2
Annotation. Playfulness is an integral part of a pedagogy of play and includes elements such as humour, teasing, mimicry, riddles and rhymes, singing and chanting, shared activity in different contexts and with different resources (human
and material), laughter, clowning, fooling around, inventing rules and rituals to begin, maintain and end play, wit, spontaneity, telling and laughing at jokes. Development of pre-school education in Lithuania and Greece has similarities and
differences. The research was carried out in February/September, 2014 in pre-school education institutions of Lithuania
and Greece. The chosen method of a research is a written survey. 186 teachers in Lithuania and 197 teachers in Greece
filled in a questionnaire. When analyzing the data regarding the playful atmosphere teachers attempted to foster in kindergarten, the differences between the countries were statistically highly significant in all cases but one.

Topicality of the theme and the problem
According to E. Wood (2010), playfulness includes elements such as “humour, teasing, mimicry,
riddles and rhymes, singing and chanting, shared
activity in different contexts and with different resources (human and material), sufficient choice [for
children], freedom and control, laughter, clowning,
fooling around, inventing rules and rituals to begin,
maintain and end play, wit, spontaneity, telling and
laughing at jokes”. To understand and support playful learning it is essential that teachers observe children especially when they play (Broadhead, Wood,
Howard, 2010).
Playfulness is an integral part of a pedagogy
of play which is discussed and recommended more and more since it falicitates children’s learning
(Hakkarainen, 2009; Jones, Reynolds, 1992; Samuelsson, Asplund Carlsson, 2008; Samuelsson,
Johansson, 2006; Wood, 2009) and respects their
rights to play and having a say in their lives (United
Nations 1989, articles 31 & 12 respectively). For
the above reasons playfulness in kindergartens was
selected to be researched.
Aim – to analyze playfulness in kindergartens in
Lithuania and Greece.
Objectives:
1. Theoretically ground the concept of playfulness and its meaning in the process of education/learning; the development of pre-school education in
Lithuania and Greece.
2. To carry out the research of playfulness in
kindergartens in Lithuania and Greece.
3. To present the results of a research.
Methods: analysis of scientific literature; written survey.

The article comprises of three parts. Theoretical aspects of a research are presented in the first
part, methodology and organization of a research
are presented in the second part and the third part
of the article analyzes the results based on scientific literature.
1. Theoretical aspects of the research
According to E. Wood (2010), playfulness includes elements such as “humour, teasing, mimicry,
riddles and rhymes, singing and chanting, shared
activity in different contexts and with different resources (human and material), sufficient choice [for
children], freedom and control, laughter, clowning,
fooling around, inventing rules and rituals to begin,
maintain and end play, wit, spontaneity, telling and
laughing at jokes”. To understand and support playful learning it is essential that teachers observe children especially when they play (Broadhead, Wood,
Howard, 2010).
Greece and Lithuania were selected for study
because of their basic similarities and their basic
differences which make the comparison more fruitful. Early childhood education initially was affected by F. Froebel in both countries (Haritos, 1996,
Sadauskienė, Kochanskienė, 2004) but especially
later different political systems (capitalism and socialism) until 1990 in both countries built different
kindergarten traditions. Nowadays even though the
kindergartens share the project approach, in Lithuania kindergartens Complex – creative, “Step
by step”, M. Montessori, R. Steiner (Waldorf) and
Reggio Emilia methods are applied (Sadauskienė,
Kochanskienė, 2013) but not in Greece (there are
some in the private sector).
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In all kindergartens of the USSR, as well as
in Lithuania, the children were brought up according to one general pre-school education program,
despite the differences of nationality and traditions. In kindergartens dominated the lesson approach, play was treated just like a child’s possibility to
spend his/her leisure time in between trainings and
play was devalued.
In 1990 after Lithuania regained its independence it returned to its traditional values. All the education system was reviewed, new state pre-school
education programs were developed, various educational methods were applied and learning became an integral part of nation‘s culture. Play became a key method / approach in children’s education / learning. In the years between 1992 - 2007, the
pre-school education institutions of Lithuania optionally operated in accordance with the two state
programs. But since September 2007, the kindergartens have started to work according to the developed programs in their educational institutions
which reflect the individuality and the specifics of
each institution. The present-day pre-school programs focus on the specific value of play for child’s
development and the education (The Concept of
Pre-school Education of Lithuania, 1998).
In Greece, the kindergarten education situation
was similar to the Lithuanian to a large extent until
1962. Although the main first influences on kindergartens were F. Froebel and M. Montessori (Haritos, 1996), there was no provision for the curriculum of the state run kindergartens until 1962, which
made the Greek kindergarten have many features
of a primary school class. Play was organized by
the teacher and always aimed strictly to a specific teaching goal and free play was allowed only
during the breaks between lessons (Royal Decree
30/1986). Since 1962 the reforms introduced managed to reduce some of the teacher-centredness of
the kindergarten. However, time for children’s free
play was increased by reducing the time for the teacher organized activities very recently, in the 1980s.
During that decade the classroom organization also
changed and instead of rows of desks, play / learning areas and circle time were introduced as well
as furniture and materials suited to children’s physical development. Such changes made it possible for
teachers and children to develop an atmosphere of
playfulness, which was not achievable before.
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2. Methodology and organization of the
research
The research was carried out in February/September, 2014 in pre-school education institutions of Lithuania and Greece. One hundred and eighty-six
teachers in Lithuania and one hundred and ninetyseven teachers in Greece filled in a questionnaire,
which included among other elements a question
about playfulness in kindergarten, which is discussed in this paper. All choices teachers were given in
the questionnaire were in accordance with playfulness as discussed in the topicality of this paper.
A set of Likert scale questions were used to assess the playfulness, with 1 meaning “Never” and
5 meaning “Always”. Two independent samples ttests (with Levene’s test for the equality of variances) were used to test if the mean values of several questions differ significantly between Lithuania
and Greece. All the differences on the mean values,
except for the question element “joking”, allowance were statistically significant at α=5 %.
3. Results of the research
When analyzing the data regarding the playful
atmosphere teachers attempted to foster in kindergarten, the differences between the countries were
statistically highly significant in all cases but one.
During the activities / play teachers in Greece
more than usually / almost always (mean 4,12) allowed scope for laughing.
They usually (value 4) attempted to establish
and allow humour (3,95 versus 3,49 in Lithuania),
songs (3,83 versus 3,28 in Lithuania), spontaneity (3,83 versus 3,26 in Lithuania), mimicry (3,73
versus 2,23 in Lithuania), teasing (3,59 versus 1,08
in Lithuania) and riddles and rhymes (3,58 versus
3,34 in Lithuania) more than teachers in Lithuania.
They also often (value 3) attempted to allow and
encourage wit (3,44 versus 3,22 in Lithuania), allow children and themselves to invent new rules
and routines to begin, maintain and end activity
(3,36 versus 3 in Lithuania) and almost often fooling around (2,67 versus 1,69 in Lithuania) more
than teachers in Lithuania.
On the contrary, Lithuanian teachers always (value 5) allowed other adults in the class (4,83 versus
2,32 in Greece) compared to rarely in Greece.

Lithuanian teachers usually (value 4) did things
with excitement and without controlling or checking
things and children all the time (4,08 versus 3,53 in
Greece); observed and documented children’s play
(3,94 versus 3,76 in Greece).
Lithuanian teachers allowed activities but they
also prepared activities in all play / learning areas
indoors and outdoors (3,92 versus 3,39 in Greece).
They also allowed children to have not timed,
self-chosen activities (3,88 versus 2,81 in Greece)
more than Greek teachers.

Teachers in both countries usually (value 4) allowed joking (3,73 in Lithuania versus 3,87 in Greece).
Teachers in Greece almost always attempted to
establish laughter whereas in Lithuania they allowed
other adults into their classrooms. Teachers in Lithuania seemed to pay more attention and appreciate
more their own behavior and their role as adults in
ensuring the establishment of playfulness and a playful atmosphere whereas Greek teachers paid more
attention to being models of playfulness themselves.

Table 2.1. Kindergarten teachers’ replies to the question “How often do you try
to establish any of the following in your class and for your class?”
How often do you try to establish any of the
following in your class and for your class?
Laughing
Humour
Singing
Spontaneity
Mimicry
Teasing
Riddles and rhymes
Wit

Country

N

Mean

Std. Deviation

Lithuania

186

3,20

,714

Greece

197

4,12

,770

Lithuania

186

3,49

,827

Greece

198

3,95

,776

Lithuania

186

3,28

,578

Greece

198

3,83

,772

Lithuania

184

3,26

,722

Greece

198

3,83

,752

Lithuania

186

2,63

,726

Greece

198

3,73

,802

Lithuania

186

1,08

,273

Greece

198

3,59

,873

Lithuania

186

3,34

,844

Greece

198

3,58

,813

Lithuania

186

3,22

,695

Greece

197

3,44

,882

Invent new rules and routines to begin, maintain
and end play

Lithuania

186

3,00

,624

Greece

196

3,36

,813

Fooling around

Lithuania

186

1,69

,755

Greece

197

2,67

1,087

Lithuania

186

4,83

,378

Greece

198

2,32

,840

Doing things with excitement and without controlling them

Lithuania

186

4,08

,498

Greece

198

3,53

,894

Observe children’s play to document achievements

Lithuania

186

3,94

,683

Greece

198

3,76

,812

Activities in all areas indoors and outdoors

Lithuania

186

3,92

1,103

Greece

197

3,39

,933

Lithuania

186

3,88

,484

Greece

198

2,81

,863

Lithuania

186

3,73

,654

Greece

198

3,87

,799

Other adults in class

Self-chosen, not timed activities for children
Joking
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Conclusions
1. Playfulness is an integral part of a pedagogy of
play and includes elements such as humour, teasing, mimicry, riddles and rhymes, singing and
chanting, shared activity in different contexts
and with different resources (human and material), laughter, clowning, fooling around, inventing
rules and rituals to begin, maintain and end play,
wit, spontaneity, telling and laughing at jokes.
Development of pre-school education in Lithuania and Greece has similarities and differences.
2. The research was carried out in February/September, 2014 in pre-school education institutions of Lithuania and Greece. The chosen method of a research is written survey. 186 teachers
in Lithuania and 197 teachers in Greece filled in
a questionnaire.
3. Results of a research revealed:
• during the activities / play teachers in both
countries allowed and encouraged wit and
joking.
• during the activities / play teachers in Greece more than usually / almost always allowed
scope for laughing, humour, songs, spontaneity, mimicry, teasing, fooling around more
than teachers in Lithuania.
• Lithuanian teachers always allowed other
adults in the class compared to rarely in Greece.
• Teachers in Lithuania seemed to pay more attention and appreciate more their own
behavior and their role as adults in ensuring
the establishment of playfulness and a playful atmosphere whereas Greek teachers paid
more attention to being models of playfulness themselves.
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ŽAISMINGUMO RAIŠKA LIETUVOS IR GRAIKIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE
Santrauka
Viena esminių dabarties ikimokyklinės pedagogikos tendencijų – skatinti ir palaikyti vaiko žaidimą, kurio pagrindinis
komponentas yra žaismingumas. Daugelio mokslininkų teigimu žaismingumas vaiko veikloje atsiskleidžia per spontaniškumą, juokavimus, laisvus judesius veikiant, mimikas, gestus, ir pan. Straipsnyje analizuojama kaip žaismingumą
vaikų veiklose supranta ir vertina ikimokyklinio ugdymo raida panašių ir skirtingų šalių (Lietuvos ir Graikijos) ikimokyklinio ugdymo pedagogai. 2014 metų vasario – rugsėjo mėnesiais atlikto tyrimo metu dalyvavusių per 380 pedagogų iš
LIetuvos ir Graikijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsakymai parodė ryškius skirtumus vertinamuoju aspektu. Vienas
pagrindinių skirtumų – Lietuvos pedagogai vaikų žaismingumą
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Annotation. Unfair competition act is a deed contrary to law or good practice if it jeopardizes or violates interests of
another entrepreneur or client. Unfair competition acts include misleading designation of an enterprise, false or deceptive designation of geographical origin of goods or services, infringement of an enterprise’s confidential information,
incitement to termination or non-performance of an agreement, imitation of products, slandering or unfair touting, impeding access to the market, bribing a person performing a public function, etc. Deed of unfair competition is defined in
special laws. There is special Law of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition in Poland, which regulates unfair
competition sphere. Several aspects according this law describe competition violation. First, there must be a connection between violations and the relations of current market. For example, non-payment of taxes or duties by an entrepreneur, which enables the entrepreneur to offer lower prices, but not running a business without a concession because this
would not be a sufficient prerequisite to regard this act as unfair competition. Second, the acts that infringe good practice
include those that collide with principles of ethics, gathered in so-called professional ethics codes, providing models of
certain desirable conduct, suitable for representatives of particular occupations. Morality is not a rule of law, but courts
must follow good practise and moral standards. Third, unfair competition interests are interpreted through the economic
interest. The concept of economic interest is difficult to describe, because it relates with market participants certain impact and this effect may be varying intensity and in different area. Thus, to define the consequences of threats of another entrepreneur or client is very difficult, because it is difficult to specify the threats. Thus, the Polish legislator does
not provide an exhaustive list of sphere there the unfair competition is possible in the law of 16.04.1993 on Combating
Unfair Competition. Such a legislator’s position is right, because it is impossible to define economic needs in dynamically changing market. There are defined the general terms and conditions which define unfair competition in the law
of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition. One of these is bribery. Bribery jeopardizes other entrepreneur’s or
client’s interests and gives competition advantage to individuals which participated in bribery. According the fact that it
is difficult to define the concept of unfair competition; the suggestion is to relate inter alia unfair competition with good
practice and moral standards.
Key words: unfair competition, legal regulation, economic interest, bribery

Introduction
In accordance with Art. 3 of the Law of 16.04.1993
on Combating Unfair Competition1, an unfair competition act is a deed contrary to law or good practice if it jeopardizes or violates interests of another entrepreneur or client. Unfair competition acts
are in particular: misleading designation of an enterprise, false or deceptive designation of geographical origin of goods or services, infringement of an
enterprise’s confidential information, incitement to
termination or non-performance of an agreement,
imitation of products, slandering or unfair touting,
impeding access to the market, bribing a person
performing a public function, as well as unfair or
prohibited advertisement, and organization of a pyramid sale system (Nowińska E., Vall M. 2001).
The object – the legal regulation of unfair competition in Poland.
1. I.e. Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503 as
amended.
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The aim – to make the analysis of the legal regulation of unfair competition in Poland.
The objectives:
• to discuss the conception of the unfair competition;
• to analyze the inherent characteristics of legal regulation of unfair competition in Poland;
• To look into the problems of making and implementing of legal regulation of unfair competition in practice.
The research methods – the generalization
of the scientific literature analysis, systematic and
comparative analysis, the analysis of graphical,
court orders and legislation, logic – analytical method.
The concept and characteristics of the unfair
competition in Poland
An unfair competition act is committed when the
following prerequisites occur together: an act or

omission is connected with economic activity, is
contrary to law or good practice, and jeopardizes
or violates interests of another entrepreneur or client.
Firstly, unlawful acts include those which are
contrary to norms contained in the Law on Combating Unfair Competition and when infringement
of legal rules, also other than those enumerated in
the Law, gives a competitive advantage to the perpetrator, jeopardizing or violating interests of another entrepreneur or client. Therefore, there must be
a connection between infringement of norms and
the current market relations, in order to talk about
unfair competition. Therefore, an unfair competition act would be, for example, non-payment of taxes or duties by an entrepreneur, which enables the
entrepreneur to offer lower prices, but not running
a business without a concession because this would
not be a sufficient prerequisite to regard this act as
unfair competition.
Secondly, the acts which infringe good practice
include those which collide with principles of ethics, gathered in so-called professional ethics codes, providing models of certain desirable conduct,
suitable for representatives of particular occupations (Tadeusiak M. 1993). It is noteworthy that
these norms differ among various professions and
are connected with the character of particular occupations. Moreover, this category includes also acts
which violate moral standards grounded in norms of
conduct in economic exchange. Therefore, any act
and omission infringing moral and ethical norms,
not aimed at fair competition but occurring only in
economic exchange, can constitute an act of unfair
competition. Good practices are not legal norms but
standards of conduct, similarly as principles of social interaction. Good practices are moral norms and
standards applied in economic activity. Guidelines
how to define the notion of good practice should be
searched primarily in the right attitude of entrepreneurs. Most importantly, this must be the attitude of
honesty. It follows that the notion of good practice has not been precisely defined anywhere, which
may lead to some practical difficulties. Therefore,
the law enforcement bodies, that is courts, are responsible for creating the standards of adjudication
concerning infringement of good practice. Each general clause refers to a judge’s own assessment and
his or her axiological sense, determined by objective and subjective factors, which should be reflected
in the contents of a judicial decision.

Thirdly, there must be a prerequisite of infringement or a threat to an interest of another entrepreneur or client. The notion of interest should be
interpreted as broadly understood economic interest. Whereas an infringement is easily determined
because it entails interference in another subject’s
interest, the condition of a threat is difficult to define, because it pertains to effects of a certain act
or omission. These effects are not easy to describe unambiguously, because they can occur in different dimensions and with various intensity. Hence, precise definition of the consequences of threats to another entrepreneur’s or client’s interests is
highly complicated due to the difficulty in specifying the threats themselves. Furthermore, such infringements or threats can be caused by an entrepreneur or other subject specified in law, if he or she
performs acts which are prohibited in Art. 3 section
2 in conjunction with Art. 5-17a-17d of the Law on
Combating Unfair Competition. Thus, the legislator
has not restricted the list of unfair competition acts
only to those enumerated in the Law, owing to the
dynamically changing needs of economic exchange, because such a solution would lead to considerable simplifications and misunderstandings.
De lege ferenda, the notion of unfair competition
should be clarified in the Polish legislation in order
to eliminate any doubts about legal classification of
deeds which are contrary to law or good practice
if they jeopardize or violate other entrepreneur’s or
client’s interest.
Legal liability of unfair competition
There is civil and penal liability of unfair competition in Poland by the Law of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition. Then there is civil liability
an entrepreneur, whose interest has been violated or
threatened, due to an act of unfair competition, may
request the entrepreneur who committed an act of
unfair competition, to: cease prohibited activities;
remove the effects of those activities; make a certain public declaration; compensate a loss caused;
release unlawfully gained profits; pay an appropriate amount of money for agreed public purposes - if
an act of unfair competition was caused by fault.
It should be noted that the above demands (except
for some cases) may also be submitted by an organisation, whose statutory purpose is protection of
entrepreneurs’ interests. The burden of proof of the
veracity of marking or information placed on pro123

ducts or their packing or of statements contained in
the advertising shall fall upon the person accused of
the act of unfair competition connected with misleading. In connection with this the requests pertaining the acts of unfair competition shall expire with
the lapse of three years. The course of the expiry
shall be initiated separately for each infringement.
The Law of 16.04.1993 on Combating Unfair
Competition introduces criminal liability for committing some of acts of unfair competition provided for in this act. Every person, who contrary to
her obligation towards the entrepreneur discloses to
another person or uses in her own economic activity information which is a business secrecy, shall be
liable to the fine, probation or imprisonment up to
2 years, provided it is to the significant detriment of
the entrepreneur. The same sanctions shall apply to
the person, who having acquired illegally the business secrecy, discloses it to another person or uses
in her own economic activity. Every person, who by
way of technical means of reproduction shall copy
external image of a product or releases such product
for free circulation creating the possibility to mislead customers as to the producer or product identity,
thus significantly damaging the entrepreneur, shall
be liable to the fine, custody or imprisonment up
to 2 years. Whoever organises a system of pyramid
sales or manages such a system is subject to imprisonment for between 6 months and 8 years. So,
committing one of these offences (or misconducts)
described in this act is made subject to a penalty
or a fine, restriction of freedom and even imprisonment (up to eight years). Prosecution of offences
(or misconducts) provided for in the Act on unfair
competition is initiated upon a motion (request) of
a harmed person, and in the case of misdemeanors –
upon a request of the injured.
Illegal act influence to unfair competition
Art. 3 section 1 has a character of a general clause
and unfair competition acts are enumerated in Art. 3
section 2 in conjunction with Art. 5-17a-17d of the
Law on Combating Unfair Competition. The general clause fulfils both the corrective function, because it refuses protection when there are no grounds
for qualifying a given deed as an unfair competition act, and the supplementary function which provides a possibility to classify as unfair competition
acts also other deeds apart from the ones enumerated in the Law.
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Art. 3 section 2 of the Law on Combating Unfair Competition mentions bribery of a person performing a public function as one of unfair competition acts (Kępiński M., J. Szwaja 2010). In accordance with the Law of 06.06.1997 – the Criminal
Code2, a person performing a public function is: a
public official, a member of local government bodies, a person employed in a organisational unit dealing with public funds, unless he or she only renders services, as well other person whose rights and
duties are specified or endorsed by a legal act or an
international agreement binding in Poland (Art. 115
§ 19 of the Criminal Code). In order to classify a
deed as an unfair competition act, three prerequisites must be fulfilled together. Firstly, an act or omission must be undertaken in the course of economic
activity, secondly the act is contrary to law or good practice, thirdly an act or omission jeopardizes
or violates interests of another entrepreneur or client. (Dzienis P, Filipowski W. 2001). Unlawful acts
include those which violate provisions of the Law
on Combating Unfair Competition, do not prevent
and do not combat unfair competition acts (Kurczewski J., Łaciak B. 2000). An act of good practice conforms to generally accepted norms and standards of conducts. An act infringes and jeopardizes
an entrepreneur’s interests if it violates law and gives the perpetrator a competitive advantage on the
market (Podrecki P. 1994). Hence, for example, bribing of a customs official by an entrepreneur or a
person acting on behalf of the entrepreneur for the
purpose of gaining exemption from customs duty is
an unfair competition act.
An unfair competition act in the form of bribing
of a person performing a public function by 1/ an
entrepreneur, 2/ a person authorized to represent the
entrepreneur, to take decisions on his/her behalf or
to exercise supervision over him/her, 3/ a person acting for the entrepreneur with consent of the person
referred to in point 2 – is specified by Art. 15a of the
Law of Combating Unfair Competition (Czachórski W. 2009). In accordance with the above, in order
to qualify an act as bribery it has to be self-seeking
and aimed at obtaining a favour for the entrepreneur. A perpetrator of a crime specified in Art. 15
a point 2 can be a person authorized to represent
the entrepreneur or to take decisions on his/her behalf, as well as a person acting for the entrepreneur
and authorized to exercise supervision over him/
2

Journal of Laws of 1997, No. 88, item 553, as amended.

her. This category certainly includes presidents of
the board, proxies or heads of state enterprises. On
the other hand, there are doubts whether to include
into this category such people as members of management boards or supervisory boards, because it is
difficult to regard deeds of these people, performed
on their own initiative and without consent of proper bodies, as unfair competition acts. A perpetrator
of the act specified in Art. 15 a point 3 can be a person acting with the consent of a person referred to
in point 2. It refers to the consent for committing of
a crime and expressing it in a conscious way.
Therefore, a deed of a person who intends to be
employed by an entrepreneur and undertakes to intervene, pointing to his/her familiarity with a customs officer and bribing the officer on his/her own
initiative and without the entrepreneur’s knowledge, constitutes a crime under Art. 229 of the Criminal Code, but is not an unfair competition act
(Salwa Z. 2003). On the other hand, if this private
financial gain is handed in by the president of the
management board of a company or the head of a
state-owned enterprise, their conduct will constitute
an unfair competition act, because these people are
authorized to act for the entrepreneur and are entitled to represent him/her.
Furthermore, we can consider a situation when
bribery of a person performing a public function – a
customs officer, results from deeds of a person who
incites another person working for the entrepreneur to non-performance or improper performance
of the employee’s duties (Musztalski W. 2008). In
this particular case, it is failure to pay customs duty.
The conduct of the employed person fulfils the criteria from Art. 299 of the Criminal Code and from
Art. 15 a of the Law. On the other hand, the inciting
person fulfils the criteria from Art. 12 section 1 of
the Law, according to which an unfair competition
act is to incite a person who works for the entrepreneur, on the basis of employment contract or other
legal relationship, to non-performance or improper
performance of the employee’s duties or other contractual responsibilities, in order to obtain gains for
oneself or for other people or to the detriment of the
entrepreneur (Bieńka G. 2011). An unfair competition act violates law, good practice, infringes the
interest of an entrepreneur or a client, which includes bribery of a public official (Radwański Z.2009).
Hence, a deed of a person who incites a customs officer to commit a crime is an unfair competition act
because it leads to infringement of not only Art. 12

but also Art. 3 and Art. 15 a of the discussed Law.
As a result, bribery of a public officer is committed.
Criminal responsibility of a person performing
a public function is specified in Art. 229 of the Criminal Code jointly in the form of imprisonment
from 6 months to 12 years, the punishment of liberty restriction and a fine (Tarchalski K. 2000,
M. Surkont 2000). This article pertains also to providing or promising to provide a financial or personal gain to a person who fulfils a public function in
a foreign state or an international organization, in
connection with fulfilment of this function. However, criminal responsibility is excluded in a situation when the perpetrator informs law enforcement
bodies about acceptance or a promise to accept a financial gain by a public official. It should be emphasized that this crime is committed irrespective of
the fact whether there are positive effects from the
perpetrator’s perspective or even whether the public officer accepts the gain offered.
Conclusions
1. In wide point of view of Poland law, the unfair
competition is revealed through the three criteria.
2. Violation of the rules is associated with the market, i. e. unlawful acts that violate other laws gives an advantage to other participants of market.
Polish law describes one of such unlawful act as
bribery.
3. At the same time violations of unfair competition is also violation of good practice and moral
standards. According to this, the suggestion is to
relate unfair competition with good practice and
moral standards.
4. Unfair competition is related with economical
interest. However, this concept is difficult to
describe because of constantly changing economic relationships.
5. There is civil and criminal liability of unfair
competition in Poland.
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NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS REGULIAVIMAS LENKIJOJE - DISKUSIJA TEISINIU ASPEKTU
Santrauka
Nesąžininga konkurencija yra teisei ar gerai praktikai prieštaraujanti veika, kenkianti ar pažeidžianti verslininko ar kliento interesus. Nesąžiningos konkurencijos veiksmai apima klaidingos, melagingos informacijos pateikimą apie įmonę,
prekę ar paslaugą, reklamą, trukdymą patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams ir pan. Nesąžiningos konkurencijos veiką
apibrėžia specialūs įsytatymai. Lenkijoje, tai yra 1993 m. balandžio 6 d. Konkurencijos įstatymas, reguliuojantis nesąžiningos konkurencijos sferą. Lenkijoje konkurencijos pažeidimas apibūdinamas per kelis aspektus. Pirma, normų pažeidimas neatsiejamas su rinka. Pavyzdžiui, mokesčių ar muitų nemokėjimas leidžia verslininkui pasiūlyti mažesnes kainas
ir taip tapti pranašesniu rinkos dalyviu. Antra, konkurencijos pažeidimas turi būti siejamas su geros praktikos ir moralės
standartų pažeidimu. Nors moralė nėra teisės norma, tačiau teismai priimdami sprendimus turi vadovautis geros praktikos ir moralės standartais. Trečia, interesai, kuriuos apima nesąžininga konkurencija aiškinami per ekonominio intereso prizmę. Ekonominio intereso sąvoką apibūdinti nėra lengva, nes ji susijusi su tam tikru poveikiu rinkos dalyviams, o
šis poveikis gali būti įvairaus intensyvumo ir įvairiose strityse. Taigi, tiksliai apibrėžti kito verslininko ar kliento grėsmių pasekmes yra labai sudėtinga, nes sunku nurodyti pačias grėsmes. Taigi, Lenkijos įstatymo leidėjas Konkurencijos
įstatyme nepateikia baigtinio sąrašo, kuriuo remiantis galima apibrėžti kurioje sferoje nesąžininga konkurencija galima.
Tokia įstatymo leidėjo pozicija yra teisinga, nes neįmanoma apibrėžti dinamiškai besikeičiančių ekonominių poreikių.
Lenkijos Konkurencijos įstatyme nurodomos bendrosios sąlygos, apibrėžiančios nesąžiningus konkurencijos veiksmus.
Viena iš tokių yra kyšininkavimas. Kyšininkavimas kelia pavojų kitų rinkos dalyvių interesams ir suteikia kyšininkavime
dalyvavusiems asmenis konkurencinį pranašumą. Remiantis tuo, jog sunku apibrėžti nesąžiningos konkurencijos sąvoką,
siūlytina nesąžiningą konkurenciją sieti inter alia su geros praktikos ir moralės standartais.
Raktiniai žodžiai: nesąžininga konkurencija, teisinis reguliavimas, ekonominis interesas, kyšininkavimas

THE LEGAL ASPECTS OF COPYRIGHT CONTRACTS
REGULATION
Dalia Perkumienė, Nerija Mikalauskienė
Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences
Annotation. Copyright contracts are one of the most relevant issues on these days. If someone try to calculate the current copyright contracts, there is no doubt, the numbers are impressive. Unfortunately, not always the copyright contracts
are made by the legislative requirements, and often the copyright contracts are made even when they cannot be applied.
Untypical conditions used in copyright contracts are one of the most common mistakes. Indeed the properly prepared
copyright contracts could be an alternative employment or other contract.
Key words: copyright contracts, legal regulation, author.

Introduction
In 2003, March 21, the new Lithuanian Law on Copyright and Related Rights Act update has been set
in. The update of the law didn’t change it in principle, but some new aspects were regulating newly.
The main purpose of the update was to accommodate the Copyright and related rights act with the
European Union norms, to improve the Copyright
and Related rights act according to Lithuania’s international obligations and also to harmonize with
the new Lithuanian Civil Code and Lithuanian Civil Procedure Code.
Copyright and Related rights act is the main document in Lithuania which regulates copyright contracts and other related issues (The Official Gazette,
2003, No. 28-1125).
The common provisions of the copyright contracts under the existing copyright and related rights act are analysed in this thesis, focusing on the
object of the copyright contracts and how the copyright contracts conditions are regulated.
The object – the legal regulation of copyright
contracts.
The aim – to make the comparison of the legal
regulation of copyright contracts in Lithuania and
Great Britain.
The objectives:
• To discuss the conception of the copyright
contracts;
• To analyze the inherent characteristics of copyrights contracts;
• To look into the problems of making and implementing of copyright contracts in practice.
The research methods – the generalization
of the scientific literature analysis, systematic and

comparative analysis, the analysis of graphical,
court orders and legislation, logic - analytical method.
The concept and characteristics of the
copyright contracts
In many states the legal doctrine and practice of the
contract as a legal institution, has long been identified exclusively with private (civil) legal category.
Perhaps, it’s the reason why contract issues are not
adequately known, disclosed and assessed. O. V. Shirabon noticed this problem: „it is necessary to declare that the jurisprudence is focused on „sectoral“
contracts – the private contracts awarded on the basis
of civil and commercial law, also focus on the contract performance in international law. Considering
on this, the most important issues, related with the
contractual legal relationship of public law, are not
analyzed enough“ (Shirabon 2007; Bentley 2004).
The modern concept of copyright occurred in
United Kingdom on 1710, it was established by the
Statute of Anne. Nowadays the author’s rights are
protected by the copyright, designs and patents act
(1988) in Great Britain1.
The article 6.159 of the Civil Code of the Republic of Lithuania (Civil Code of the Republic of Lithuania 2001) (hereinafter – CC) provides that the
elements of the contract, which are enough for the
validity of the contract, are the agreement of capable
parts and also the form of contract according the law.
It is stated that the contract is made when the parts
agreed all essential conditions. The essential conditi1 A number of legislative amendments entered into force on
August 1, 1989, also a few small provisions on the 1990 and
1991. Various changes were mostly of European Union directives origin.
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ons are determined by the law, part’s agreement and
sometimes by the court. It is generally accepted that
the essential condition of the contract is the object of
the contract in all cases (Mikelėnas 1996). The copyright contract is one of the types of civil contracts regulated by the special law (Usonienė 2002).
In the most general sense, the copyright contract
is the agreement, the basis of which the author transfers or undertakes to transfer in the future his rights
of the use of production to the assign in the limits and
conditions as determined by mutual agreement.
The concept of copyright contract is introduced
in article 39 of the Republic of Lithuania on Copyright and Related Rights Act (hereinafter – LCRR),
in which determined that according the copyright
contract the „one part (the author or his assign) transfers or gives the author’s economic rights in literary, scientific or artistic work or undertakes to create
a work specified in the contract and to transfer it or
to give the author’s economic rights on it to the other part (assign or licensee), meanwhile another part
undertakes to use the work or to begin to use it under the circumstances based in the contract and to
pay the salary unless the contract provides otherwise“ (The copyright and related rights act of the Republic of Lithuania, 1999).
The copyright contract may be only if the
contract’s object is the copyright transfer or grant. If
the contract is not agreed on the transfer of copyright
or take advantage of the grant, the contract does not
constitute a copyright contract2.
Only the economic author’s rights can be transfer3, for example, to reproduce, publish, interpret,
adapt, disseminate, broadcast or use in other way.
Author’s moral rights cannot be transferred. This
means that if a person has a translation of another
author’s work, according the contract he may transfer all his rights to the property of another author’s
work of translation to the publishing house. In this
case, the publishing house will be able to publish the
work in the discretion, however it must noticed who
made the translation. Also the author of translation
keeps the right to object any change or misrepresentation of translation. Everything else is a matter of
agreement between the author and the publishers.
Author’s moral rights cannot be transferred. This
means that if a person has a translation of another
author’s work, according the contract he may trans2 It may be a service contract or contract.
3 The copyright is the author’s property rights and moral
rights of the created work.
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fer all his rights to the property of another author’s
work of translation to the publishing house. In this
case, the publishing house will be able to publish the
work in the discretion; however it must noticed who
made the translation. . Also the author of translation keeps the right to object any change or misrepresentation of translation. Everything else is a matter
of agreement between the author and the publishers
(The moral rights and protection. Scientific conference 2001).
It is possible to transfer property rights to an existing work, when the author and the publisher has already signed a contract to publish already written book. Also it’s possible to make the work order contract, which will oblige the author to create the work
under the contract’s conditions and to transfer some
rights of work to the customer (The copyright of literary, scientific and art works: Current Issues and
Perspectives 2005).
The copyright contract can be repayable or not. If
the copyright contract is repayable, the salary must
be provided or the salary’s calculation must be noticed in the contract. There are two main methods to
set the salary of the work or the rights on it:
1. The specific sum of money.
2. Percentage of the copyright assignee of income. In this case, the author has the right to get information about his work use and about the income of
assignee (Copyright and related rights protection and
the fight against piracy 1997).
It is noticed that the parts can make the agreement
to pay all salary at once or to pay in instalment.
In summary, in the most general sense, the copyright contract is the agreement, the basis of which the
author transfers or undertakes to transfer in the future
his rights of the use of production to the assign in the
limits and conditions as determined by mutual agreement. Only the author’s property rights can be transferred, for example, to reproduce, publish, interpret,
adapt, disseminate, broadcast or use in other way.
Copyrights requirements in Great Britain
According to Copyright, Designs and Patents Act4
(1988) in United Kingdom, non- property rights related to copyright is a moral rights, which are intended to protect the author’s / creator’s reputation,
these rights cannot be inherited after the creators /
authors death.
4 Copyright, Designs and Patents Act 1988, §107 (1) (a),
UK.

There are four moral rights:
1. Authorship. This right identifies the author /
creator.
2. Wholeness. Author / creator has the right to
prevent belittle his work, change jobs, use not in accordance with the author’s idea, or to take any action
that would harm the author’s reputation.
3. Incorrect assignment. Author’s / creator’s right
to a fair ascribed authorship.
4. Disclosure. Author’s / creator’s right to
withhold from publication of films or photos, or to
prevent the display or distribution (Cornish 1999).
Copyright, Designs and Patents Act prohibits a
third party without the holder’s permission:
1. Copy;
2. Publish;
3. Lease or lending;
4. Publicly perform, display, play;
5. Broadcast, or partially applied.
Copyright, Designs and Patents Act provides some exceptions. The main exception is known as „honesty“, it is not a legal right, but the defense. Honest
persons are permitted to use the work for nonprofit
purposes or for research, news reporting, and criticism or review information. Other exceptions apply
to educational institutions and libraries, such as copy
to the purpose to give or receive instructions or assessment, librarians and archivists copying, local or
interlibrary document supply.
In almost all cases, the author shall assign its copyright to someone else, for example, the publisher.
However, if the work was assigned to another party, or has been created by another person by order or
under an employment contract, copyrights belong to
the customer or employer.
Copyright owners of press publications are very
difficult to identify, not to mention the permission,
because they consist of a number of copyright works.
All electronic media works provide the same
restrictions for all copyright works. E-mails, web
pages, and all the material available on the web is
considered copyrighted works. Although this information is publicly available and free of charge,
does not mean that it can be freely copied. Some
web developers actually give the right to copy the
material for educational purposes, but in all cases,
the authorization or consent of the copied material
must be obtained.
Confined works should never be copied without
the author’s permission. This can be various written
papers, dissertations, personal letters, etc.

The subject of copyright contracts
The title of work is one of the main elements which
determines the subject of copyright contract: the
copyright contract is considered as made when the
object of rights, which transference (or granting)
are the subject of copyright contract, is clearly determined - the work, on the other words, when it is
possible to determine what a given work rights are
transferred or granted. As the associate professor A.
Vileita says, both the title and the format, genre, extent, and other information of work must be defined
(Vileita 2000). It must be noticed that the title of
work is the only one element of copyright contract
subject which must be determined in the contract.
The transferred rights and the extent of transferred
rights may be determined according the dispositive
LCRRA norms.
Examining the subject of copyright contract, it
is also needed to notice the LCRRA article 40, part
3 and 4, in which it is said that according the copyright contract transferring all author’s property rights, these rights are transferred just for those
work using ways, which are defined in the contract;
if the work using ways are not defined in the contract, it is considered that the contract is made just
for those work using ways, which are necessary for
the purpose on which the contract was made. Two
rules are set in these provisions: the first – a strict
copyright contract interpretation rule, according it
the transferring of all copyrights is abridged to the
particular ways of using the work; the second – the
purposes of the copyrights transferring, according it
if appears some uncertainty of extent of copyright
transferring, this rule defines that it is enough extent
to reach the purpose of the contract.
According the copyright, designs and patents
act (1988) in Great Britain, the subject of copyright contract is the transferring of author’s property rights or the granting of author’s property rights
(in copyright license contract).
In summary of legal regulation of this copyright contract element, some author’s rights (including the property) transferring is strictly prohibited
on purpose to assurance the author’s interests (the
condition of mentioned rights included in the contract wouldn’t be as the contrary to the imperative
norms), on the other hand, the selected copyright
contract regulatory model allows not a very detailed contract, however, having any doubt of what
rights are transferred, it is considered that the mi129

nimum of author’s rights is transferred to reach the
purpose of contract (Mikelėnas 1996).
Copyright protected by the laws of the Republic
of Lithuania respectively. The court finds that the
works or objects of related rights have been fraudulently employed, recover from the user 5 times
higher royalties than would be payable under license to use a work or object of related rights. In individuals who have, within one year from the royalties of recovery, repeated breach of the Copyright
Law of the works and objects of related rights procedure recovered 10 times higher royalties than the
one to pay for the rights granted under the license
to use a work or object of related rights. Losses and
property damages are governed by the Civil Code
and the Copyright Law.
Both in Lithuania copyright law norms as well
as by the British Design and Patents Act 1988, in
determining the amount of loss, the court took into account of infringements, the amount of damage and the lost income and other expenses of subject of copyright or related rights. Illegal works
and objects of related rights specimen can be forwarded to the subject of copyright or related rights,
if requested.
A person which infringes the author’s or artist’s
moral rights, must compensate for non-pecuniary
damages, which amount in money determines the
court. Moral damages is determined in each case
shall not be the less than 5000 LTL and not more
than 25000 LTL. In determining the moral damage,
expressed in money, the amount shall take into account the offender’s guilt, its financial position, the
moral damage effects and other significant circumstances of the case.
In the case of copyright infringement, the property damage is incurred costs and the loss of material property (income), which he would have received if there hadn’t been illegal actions. Damages
expressed in monetary are considered losses, which
can be direct (real) and indirect (loss of income).
Loss of income is the amount of money by which
the victim’s financial situation has not improved, on
the other words, the loss of profit. It is calculated
by excluding the costs associated with taxes, fees,
and other costs (Vileita 2000). Therefore, the legal
meaning of the term „loss of income“ in economic
terms is a loss of profit.
The person who infringed the author’s moral
rights must to compensation moral damage. This
amount of damages expressed by money is deter130

mined by the court in accordance with the Civil Code and the rules on non-pecuniary damages (Mikelėnas 1997).
In order to find an infringement of copyright, the
fact that the work is unauthorized use must be set –
the use of a work (including the release and reproduction) and the distribution without the permission
(a license). Unauthorized use of copyrighted works
brings not only civil but also the administrative and
criminal responsibility.
As one of the most important features of the
work is its novelty (originality). Therefore, business people as subjects seeking the financial gain,
must think about the confidential contract with the
author. This agreement provided that any creative
process, from idea to result must be vigilantly protected. The idea of work – one of the most precious
expressions of the author’s intangible property, the
disclosure would be forthcoming creations novelty infringement, it means that it cannot enter into a
list of objects protected by copyright, and its use is
not illegal and will not entail legal liability (Mizaras 2003).
Lithuanian courts are not which examined the
relationship between work and shape. Meanwhile,
in terms of the originality of the work as a criterion
to determine whether a work is not copied, it should
be noted Lithuanian Court of Appeal analyzed the
case (Antanas Vilius Jurkunas v LLC „Though“
2004). Applicant Antanas Vilius Jurkunas appealed
to the court with the lawsuit in which the defendants are LLC „Though“ and Ramute Sukeviciene
on infringement of the author’s property and moral rights. The applicant stated that the defendant
LLC „Though“ in 2001 publication „Encyclopedic book of forest“ used the twenty-nine paintings
of applicant without his permission and without
mentioning his name. According to the applicant,
drawings (various drawings of forest animals) was
a repaint of his drawings printed in 1988 publication
„Lithuanian fauna: Mammals“. The authors of the
drawings in „Encyclopedic book of forest“ is the
respondent R. Sukeviciene. Defendant R. Sukeviciene said that she is the author of drawings published in LLC „Though“ . The court appointed examination of drawings. The experts have concluded
that R. Sukeviciene’s drawings are repaints of A. V.
Jurkunas drawings. Based on the results of the examination, the court concluded that R. Sukeviciene’s
drawings are not original, but the illegal copy of the
A. V. Jurkunas’ drawings.

Lithuanian case law of compensation cases of
author’s non-pecuniary rights, based on which
would be visually show what factors are important
in determining the extent of damage, is limited and
not crystallized. An interesting and informative in
this respect is dr. V. Mizaras article (Mizaras 2003)
on the German case law. It should be noted that the
German Federal Court in determining the amount
of non-pecuniary damage, usually takes into account the illegal nature of the actions and the difficulty and the form and degree of offender’s guilt.
For example, the offender’s actions, re-made after
he was warned of prohibition to distribute photographs without the author’s permission, Court assessed as intentional and found a higher amount of
compensation for non-pecuniary damage (Wieder
holungsreröf-fentlichng 1996). German courts also
define the circumstances, influencing the difficulty and the amount of damage, as the reasons and
motivation of the offender’s behavior, which affects
profit (Von Hollebern K.Geldersatz bei Persönlichkeitsverletzugen durch die Medien 1999).
One of the greatest practical copyright remedies
- damages, is regulated by both the Copyright and
Related Rights Act and the Civil Code. Copyright
and Related Rights Law Article 67 provides that the
losses and property damage to be compensated according to the law and the Civil Code. Under Article 2 and 3 of this act, it is provided two copyright
damage remedies - reparation and compensation. In
determining the amount of the damages should be
based on both the CC Article 6249 and Article 67
paragraph 2. CC 6.249 paragraph 2 declares losses
as the personal benefits of unlawful actions. This
provision makes it easy for the author or his defender to proof the amount of loss, because the other
person of the proceeds of unlawful action is much
easier to prove than the victim’s loss of income.
Lithuanian case law of compensation cases of
author’s moral rights, based on which would be visually show what factors are important in determining the extent of damage, is limited and not
crystallized. An interesting and informative in this
respect is dr. V. Mizaras article on the German case law. It should be noted that the German Federal
Court in determining the amount of moral damage,
usually takes into account the illegal nature of the
actions and the difficulty and the form and degree
of offender’s guilt. For example, the offender’s actions, re-made after he was warned of prohibition
to distribute photographs without the author’s per-

mission, Court assessed as intentional and found a
higher amount of compensation for moral damage.
German courts also define the circumstances, influencing the difficulty and the amount of damage, as
the reasons and motivation of the offender’s behaviour, which affects profit (Mizaras 2003).
It can be reasonably concluded that the non-pecuniary damage are not only the victim’s spiritual
suffering assessed in cash. This is the entirety of the
factors that allow solving the degree and extent of
the victim’s subjective claims are based on facts.
Non-pecuniary damages aren’t an alternative to
pecuniary damages. Claim for non-pecuniary damages may bring any copyright holder, who has reason to believe that the damage done to him, whether it calls for pecuniary damage.
Conclusions
1. Under the Lithuanian law, the copyright agreement may contract the author (or his successor)
and the user of work. Therefore, in almost all
cases one party of the contract will be a person,
whereas the user of work can be a person or artificial person.
2. According the law, both in Lithuania and in Great Britain, the copyright agreement may contract
the author (or his successor) and the user of
work. Therefore, in almost all cases one party of
the contract will be a person, whereas the user of
work can be a person or artificial person.
3. Copyright in the United Kingdom, as well as in
Lithuania is valid all life of the author or sponsor (employer) plus 70 years after his death. If
the author / creator is unknown, the copyright is
protected 70 years after the publication. If there
is a common authorship, 70 years from the last
author’s death. When the work is carried out by
the official or servant of the queen, or by the queen, the term of copyright protection is 125 years since the work was created, except that cases
when it is published in 75 years.
4. Copyright does not have to be registered, it automatically appears at the moment when the work
is created, or is declared, published, or released,
and if the creator is unknown, published or publicly displayed.
5. In order to ensure the economic interests of authors and the public a legitimate and reasonable
interest to use a work balance, exclusive author
property rights may be restricted by law provi131

ded for socially important purposes, and provided that this does not conflict with a normal Use
of a Work and does not prejudice the author’s
moral rights.
6. If the time limit of author’s property rights or
license is not noticed in the copyright contract,
any part can terminate the contract before the
year reporting other in writing. If the area of
validity is not noticed in the copyright contract,
it is considered that the author’s property rights
are transferred to the territory of the Republic of
Lithuania
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TEISINIAI AUTORINIŲ SUTARČIŲ REGULIAVIMO ASPEKTAI
Santrauka
Sudarant autorines sutartis, ne visada pakankamai įsigilinama į teisės aktų keliamus reikalavimus, neretai autorinės sutartys bandomos sudaryti net ir tada, kai jos negali būti taikomos. Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – į autorines
sutartis įtraukiamos joms nebūdingos sąlygos. Iš tikrųjų autorinė sutartis kai kuriais atvejais gali būti puiki alternatyva
darbo ar kitai, pavyzdžiui, rangos sutarčiai, tačiau reikia žinoti, kaip tinkamai ją parengti. Šiame straipsnyje išanalizuoti
teisės aktų keliami reikalavimai autorinei sutarčiai, t.y. dėl ko, kokiomis sąlygomis ir kaip turėtų būti sudaromos autorinės sutartys, taip pat lyginama su Didžiosios Britanijos autorinių teisių apsauga bei autorinių sutarčių sudarymo aspektais. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis autorinių sutarčių sudarymą ir su tuo susijusius klausimus, yra Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1125), Didžiojoje Britanijoje autorių teises gina 1988 Autorių teisių, dizaino ir patentų įstatymas.
Raktiniai žodžiai: autorinės sutartys, teisinis reguliavimas, autorius.
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HEI’S AND SME’S COOPERATION MODELS:
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Abstract. This paper focuses on HEI’s and SME’s cooperation challenges in the European Union in general and in the
Baltic Sea Region (BSR) in particular. The article describes the present state of University-Business cooperation on a
European level as well as reports recent experiences from Finland, Latvia and Lithuania. The authors also introduce new
intensions and plans to research and create cooperation models between universities and businesses, with the main success criteria being – sustainability.
Keywords: higher education institution (HEI), small and medium – sized enterprise (SME), cooperation, Baltic countries, sustainable cooperation models.

Introduction

Theoretical Background

Historically education and business have existed
in parallel dimensions. Education institutions have
prepared young specialists and business had to accept them as they are. The best experience shows
that commonly agreed ground for development of
new education programmes and unselfish nonmaterial investments from business side is more and
more developing.
Research object: HEI’s and SME’s modelling
The aim of the research: to develop a university-business cooperation (UBC) model for successful and sustainable UBC in the field of internationalization of small – and medium sized enterprises.
Objectives:
1. to identify the present state of UBC in Europe
2. to collect and discuss results obtained in previous UBC projects in the BSR
3. to draft suggestions for development of UBC
model for ongoing cross-border project in the Nordic and Baltic countries
Methods: the study combines desk research and
empirical research in the following ways:
• The present state of UBC in Europe is based
on desk research covering reports and articles in the field
• Empirical experience from projects financed
by the European Union and the Nordic Council of Ministers
Below we present recent findings on cooperation models between universities and businesses. We
also highlight both barriers and drivers for joint efforts between academia and businesses in European
and BSR contexts.

The Higher education institutions (HEI‘s) constantly
strive to use various forms of collaboration in order
to gain well-known benefits. With the internationalisation of the Higher education the institutions are forced to expand their perspective with a broad range of
activities in teaching and research which take place
in cooperation with local and international partners,
and have crucial effect on competitiveness (Kehm
2007; Jongbloed et al. 2008). Forming and managing
external relationships is an important part of the strategy for HEIs development (Nugaras, 2012). Development is needed to research and deepen the existing
cooperation and to build up the necessary confidence.
Key to successful cooperation is a mutual understanding and appreciation of one another’s basic
goals and objectives.
In a knowledge-based economy the organisations of business companies, universities and research
institutes complement one another in a quite orderly
manner:
• Businesses – put the researcher’s developed
know-how to good use by developing innovations;
• Universities use this know-how for purposes
of education and continued research.
Close collaboration of HEI’s and SME’s:
1. increases the capacity for regeneration and renewal in research,
2. enhances the social impacts of research, promotes the creation of new innovations
3. increases the competitiveness of the national
economy as well as the development of a society that
is based on knowledge and know-how.
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Partners at universities and in business and industry shall work together in flexible international
partnerships that carry out high-level research and
development projects and provide training and consultancy to satisfy all shareholders. The university
has a role in facilitating the access to knowledge:
scientific publications, seminars, workshops, and
informal relationships can also be important ways
of a transfer of academic knowledge to the private
sector (Şerbănică, 2011).
Uyarra (2008) suggests five models of universities portrayed in the literature, highlighting a different set of roles, influenced by different factors
and manifested in multiple mechanisms and scales
of engagement. First, universities are considered
as producers of scientific knowledge –“knowledge
factories”, which can have a direct local economic
impact. Second, university industry studies take a
“relational” approach, acknowledging a variety of
links and processes for knowledge sharing between firms and higher education institutions. More recently, the “entrepreneurial” aspect of universities
is encouraged via dedicated organisational arrangements in universities. Fourth, innovation system
studies see universities as boundary-spanning institutional “nodes” whose influence will be shaped by
the specific regional innovation system in which it
is embedded. Finally, universities are further ascribed a “developmental” role in recent regional policy.

Figure 1. The university Business Cooperation Ecosystem (The State of European University-Business
Cooperation Final Report, 2012)
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University-Business Cooperation (UBC) is important. Successful cooperation of HEIs in synergetic relationships with governments and businesses (the ‘triple helix’) is considered to be an essential
driver of knowledge-based economies and societies.
Definition of University-Business Cooperation:
UBC is defined as all types of direct and indirect,
personal and non-personal interactions between
HEIs and business for reciprocal and mutual benefit
including: collaboration in R&D, personnel mobility (academics, students and business professionals),
commercialisation of R&D results, curriculum development and delivery, LLL, entrepreneurship and
governance (The State of European University-Business Cooperation Final Report, 2012).
The Best and Evident Experience
There are eight different ways in which HEIs and
business cooperate:
1. Collaboration in research and development),
2. Mobility of academics,
3. Mobility of students,
4. Commercialisation of R&D results,
5. Curriculum development and delivery,
6. Lifelong Learning (LLL),
7. Entrepreneurship,
8. Governance.
Whilst there are some exceptions, cooperation
between HEIs and business in Europe is still in the
early stages of development. The European UBC is
influenced by a large number of factors including
the perception of benefits coming from UBC as well
as barriers to and drivers of UBC. Moreover, situational factors such as age, gender, years at the HEI,
years in business, type of HEI and country also influence the extent of UBC undertaken. Despite this
complexity, UBC can be increased by focussing on
appropriate UBC strategies, structures and approaches, operational activities and framework conditions. The model depicted below outlines the relationships among these different elements within the
UBC Ecosystem (The State of European University-Business Cooperation Final Report, 2012).
Benefits from UBC are the benefits that are received by the academic or HEI in undertaking
UBC. They can be arranged in the following categories: benefits for students, benefits for business,
benefits for society, benefits for HEIs and personal
benefits for academics.

Barriers to UBC are those obstacles that restrict
or inhibit the ability of the academic or HEI to engage in UBC and can be grouped under three headings: usability of results, funding barriers and relational barriers.

Figure 2. Benefits from university business cooperation
(The State of European University-Business Cooperation Final Report, 2012)

Figure 5. Extent of academic UBC per country (The
State of European University-Business Cooperation
Final Report, 2012)

Figure 3. Drivers of university business cooperation
(The State of European University-Business Cooperation Final Report, 2012)

Drivers to UBC are those factors that facilitate the academic or the HEI to engage in UBC. In
essence they are factors that provide motivation to
undertake UBC and can be grouped under two headings: relationship drivers and business drivers.

The table above illustrates the perceived level of
UBC for academics in each country regarding the
8 Types of UBC from study. For each country, the
type of cooperation with the highest extent is highlighted. The table provides the opportunity to review and compare the extent of cooperation in each
of the 8 Types on a country basis.
According to Şerbănică (2011) there are the
main causes of weak cooperation between universities and businesses were clustered under four cathegories (services/offer, communication/marketing,
perceptions/attitudes, resources/ structures) and are
detalied below.
• SERVICES/ OFFERS: Universities’ offer is
not in line with market needs.
• COMMUNICATION/ MARKETING: There is no coherent cooperation strategy for
university – businesses relationship and the
R&D offer is not adequatly promoted.
• PERCEPTIONS/ ATTITUDES: Research
is perceived as a purely scientific issue and
that perception leads to anti-innovation attitudes.
• RESOURCES/ STRUCTURES: Limitied financial and logistical resources. Inefficiency/lack of regional support structures.
UBC in Finland, Latvia and Lithuania

Figure 4. Barriers to university business cooperation
(The State of European University-Business Cooperation Final Report, 2012)

The challenges of international competition and the
requirements of opening up are putting universities
under increasing pressure to reassess their principles
135

and policies. For the business sector, too, globalisation is creating increasing pressures of competition,
forcing companies to concentrate on their core areas of expertise and to outsource more and more of
their operations. Business companies rely for their
competitiveness to an ever greater extent on the
know-how they have developed and acquired and
that they control. Cooperation with universities and
research institutes has become an integral part of
the development of business know-how. For SMEs
in particular, this cooperation offers much greater
opportunities to participate in research than would
be possible if they had to rely on their own funding
alone (Academy of Finland, 2005).
In Finland, it has been demonstrated that a favourable innovation environment requires the interplay of all components of the innovation system
such as the effectiveness of venture capital markets
as well as R&D funding mechanisms that promote cooperation and a continuous strategic development effort on the part of ministries, funding agencies and other R&D policy-makers (Figure 6).

leads to the better education attainment of the working age population and, relevantly, to the better
economic development of the region. Respondents
view is positive to cooperation of HEIs and SMEs
in Lithuania (Simanskiene, 2009).
There are several possible ways for cooperation between business organizations and universities:
• business organizations members indenture
for students practice,
• business organizations members have a lot of
meeting with students (Simanskiene, 2009).
There are five integrated science, studies and business centres (valleys) being developed in Lithuania. The valleys are being created in the capital city Vilnius, in Kaunas – the 2nd largest city and the
industrial centre, and in the seaport Klaipėda. They
will specialize in different scientific research fields
(laser and light technologies, nanotechnologies, semiconductor physics).
The Santara Valley, established in the capital city Vilnius, has already received investors, such as
e.g. TEVA and Moog, settling down their R&D centres and laboratories.
Conclusion

Figure 6. Favourable innovation environment (Academy of Finland, 2005)

The UBC in Latvia is more related to business
representative’s involvement in evaluation of existing programmes (MOES, 2011), in elaboration of
new programmes and development of new and modern initiatives for internship.
Although regional HEIs are cooperating very close with local Business Incubators, e.g.
Vidzeme’s Business Incubator & Vidzeme University of Applied Sciences, Ventspils University College & Ventspils High Technology Park, etc.
Research done by Lithuanian scientists show
that in part quality of human resources depends on
how many there are universities in the country. It
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1. The article described the present state of university-business cooperation on a European and
BSR arena. It is evident that UBC in the region
today is influenced by a large number of factors,
representing both barriers to and drivers of successful cooperation. It is widely acknowledged
that cooperation is still in an early stage and
more efforts are needed to secure successful outcomes of joint educational endeavours.
2. In order to advance HEI’s and SME’s cooperation, a project called NOBANET has been initiated and developed by Arcada University of
Applied Sciences. The project focuses on the
internationalization of SMEs through close cooperation between academia and business life.
The authors of this article are all partners of the
project, which is financed by the Nordic Council of Ministers and today has members from all
Nordic and Baltic countries. NOBANET will
further develop existing cooperation models and
apply them in the context of sustainable internationalization. The project can be followed on the
address www.nordicbalticnet.info
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AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ IR SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BENDRADARBIAVIMO
MODELIS: PATIRTIS IR TENDENCIJOS
Šiame straipsnyje aptariami aukštojo mokslo institucijų ir Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) bendradarbiavimo iššūkiai Europos Sąjungoje ir Baltijos jūros regione (BJR). Straipsnyje pateikiama dabartinė universitetų ir įmonių bendradarbiavimo s lygiu būklė Europoje, aptariama Suomijos, Latvijos ir Lietuvos patirtis šioje srityje. Autorės pateikia naujas įžvalgas apie bendradarbiavimo modelius tarp universitetų ir įmonių, kaip pagrindinį sėkmės kriterijų pateikdamos
tvarumą.
Akivaizdu, kad BJS regione sėkmingo bendradarbiavimo galimybes šiandien įtakoja daug veiksnių. Plačiai pripažįstama, kad bendradarbiavimas yra vis dar ankstyvojoje stadijoje ir būtina dėti daugiau pastangų siekiant paskleisti sėkmingus švietimo ir verslo bendradarbiavimo rezultatus.
Skatinant aukštojo mokslo institucijų ir SVV bendradarbiavimą, Arcada taikomųjų mokslų universiteto sukūrė projeką, kuris pavadintas NOBANET. Projeke pagrindinis dėmesys skiriamas SVV internacionalizacijai artimai bendradarbiaujant akademinei bendruomenei ir verslo pasauliui. Šio straipsnio autorės yra projekto, kuris finansuojamas Šiaurės
ministrų tarybos, dalyvės ir šiandien projekto nariai yra visos Šiaurės ir Baltijos šalys. NOBANET toliau plėtos esamus
bendradarbiavimo modelius ir juos taikys tvarios internacionalizacijos kontekste. Projektas prieinamas adresu: www.
nordicbalticnet.info.
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THE REGULATION OF WORKING TIME
ORGANIZATION IN THE PUBLIC SECTOR
Jan Žukovskis1, Dalia Perkumienė2
Aleksandras Stulginskis University1, Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences2
Anotation. Work is a significantly important part of our life. However, people always try to facilitate it. It is not because
of laziness but rather because of eager to satisfy their needs in the fastest and the best way possible. A man cannot perform all the work himself, without the help of others. In the times of industrial growth, the work is carried out by joint
effort of several or even more people. From the perspective of management, organisation is the design and development
of homogenous systems from people, equipment and material, as well as the implementation of such systems by applying
other management functions. The organisation of heads and employees working time begins with the determination of
goals. Company’s goals determine its further activity. Emotional tension is one of the main factors that make the process
of work organisation difficult. However, the ability to manage this tension is considered to be significantly important
personal features of a good employee.
Key words: organisation of work, working time, public sector, employees.

Introductions
The relevance of the paper. The organisation of
work is an integral part of the company’s activities, since it helps to manage work and implement
its objectives. It can be stated that company would
not exist without permanent organisation of work.
More and more problems related to this issue arise
in Lithuania and in other countries of the world. In
general, these problems were determined by organisational principles of work that has been formed
many years ago. The efficient work of employees
requires an appropriate organisation of their work.
Proper distributed and organised working time leads to the welfare of both an organisation and employees.
The object of the paper is the organisation of
working time for the employees of Kaunas district
municipality.
The aim of the paper is to analyse the organisation of working time for employees of Kaunas district municipality.
The methods used in the paper are as follows:
monographic method, the analysis and synthesis of
scientific literature, the analysis of legal acts, descriptive method, comparative method, graphical
method, questionnaire and statistical method.
The aspects of working time organisation
Work is a significantly important part of our life.
However, people always try to facilitate it. It is not
because of laziness but rather because of eager to
satisfy their needs in the fastest and the best way
possible. Thanks to work people started to eat bet138

ter, to dress warmer, to travel faster and farther.
Over time, working instruments improved and working hours became shorter, so people had more time
for their leisure time activities, such as art, culture, religion, thinking, relaxation, development and
travel. It can be stated that the smaller amount of
work reflects the progress of civilisation. The more
advanced the society is, the greater is the productivity level of work (Dagėsys ir Aškinytė, 2004).
Therefore, in order to increase the productivity, the
organisation of work has to be improved.
The regulation of working time is one of the oldest concerns of labour legislation. Already in the
early 19th century it was recognized that working
excessive hours posed a danger to workers’ health
and to their families. The very first ILO Convention, adopted in 1919 (Hours of Work (Industry)
Convention, 1919), limited hours of work and provided for adequate rest periods for workers. Today,
ILO standards on working time provide the framework for regulated hours of work, daily and weekly rest periods, and annual holidays. These instruments ensure high productivity while safeguarding
workers’ physical and mental health. Standards on
part-time work have become increasingly important instruments for addressing such issues as job
creation and promoting equality between men and
women (General Survey on Hours of Work, 2005).
A man cannot perform all the work himself,
without the help of others. In the times of industrial growth, the work is carried out by joint effort
of several or even more people. As a matter of fact,
the work in companies requires knowledge of what
actions should be taken when using other tools, as
well as information on collaboration: whose conve-

nience to suit, whom to make influence on, and for
whom to conform (Butkus, 2006).
The history of the scientific branch related to
work organisation dates back to the 19th century. The pioneer of this study is considered to be
the American scientist Frederick Winslow Taylor
(1856–1915). Taylor was the first one to bring together ideas and tests for explaining the processes
of work by creating basis for its organisation. In
his research works, Taylor determined the methods
used for the analysis of working process, the principles of work distribution, organisation, payment, as
well as the management of companies. Taylor states that if employees want to increase the efficiency
of work, they must have a leader knowing how to
govern effectively. There is no doubt that it is impossible without scientific knowledge (Stoner et al,
1999).
The cornerstone of Taylor’s work organisation
theory is as follows: work is efficient only if it is
organised according to rules, principles and standards, prepared by using the latest scientific achievements and many years of practice (Stoškus ir
Beržinskienė, 2005).
Generally, organisation is preparation and arrangement of something into a single unit or an exact
system, the design or formation of a structure (Stoškus, 2002).
From the perspective of management, organisation is the design and development of homogenous systems from people, equipment and material, as well as the implementation of such systems
by applying other management functions (Stoškus,
2002).
Organization as the process is perceived differently, and, in human activities, understood in the
following way:
1. Establishment, development, formation;
2. Preparation, coordination, organisation;
3. Regulation, management;
4. Integration, mobilisation (Stoškus, 2002).
Organisation of work mostly refers to the structure of working processes, the management of human interaction, their interaction with the equipment and facilities, i.e. the formation of working
system if a new process is organised, and the replacement of the existing system if dealing with active
working processes (Sakalas ir kt., 1996).
Work organisation in companies is related to
two structures (formal and informal). Therefore, the
relationship between employees and their commu-

nication related to business issues are defined. The
structure of each and every organisation is different
and individual, mostly dependant on activities, goals and, of course, the staff of the company.
Formalization mostly refer to the official aspects
of structure, such as strategies, structure of organisation, regulation, technologies, processes, information systems, control and encouragement. Formal communication occurs during different conferences, official meetings and so on and so forth
(Mamedaitytė, 2003).
However, the formal scheme of management
structure of organisation does not reflect personal
relations which constitute the informal structure of
organisation (Stoner et al. 1999). According to Sakalas (2003), informal structures of organisation are
composed of one or several representatives of different branches. They are connected by human relations, same interests and other communication incentives.
For example, an employee, intensively performing the assigned work will most likely seek help
from another employee who is next to him or who
he has more personal relations with (not the head). It facilitates and accelerates the performance
of work, since information flows faster by informal
contacts than by formal (official) reporting system
(Stoner et al. 1999).
Currently, non-standard forms of work-time organisation become more and more popular in Europe, since such forms are more flexible and favourable for working people. These more flexible forms
of work lead to deviation from usual employment
contracts. However, these contracts are recognized
in Europe and often used in order to achieve greater
flexibility: it helps to adapt working hours, organize working time and the work in accordance to the
fluctuation of production and service demand. (Flexible forms of work: ‘very atypical’ contractual arrangements, 2010).
Despite the fact that atypical forms of contractual arrangements are becoming more popular, the
use of atypical contractual arrangements in Europe varies. In accordance to economic activities, the
prevalence of flexible working time organisation
is more often applied in services and agriculture,
whereas it is not so popular in industry (Gruževskis, 2001). In addition, it is more commonly used in
certain sectors, for example, seasonal work, which
is related to short-term contracts, as well as other
sectors such as agriculture, tourism and hospitali139

ty industry. (Flexible forms of work: ‘very atypical’
contractual arrangements, 2010).
Referring to Samuolis (1990), the conception of
flexible forms of work refers to part-time job (not
all days per week), the moving schedule and work
at home. However, Gruževskis (2002) maintains
that one of the reasons for the increasing number
of flexible working hours is the changing nature of
work.
To sum up the observations of Lithuanian and
foreign authors regarding the organisation of work,
it can be stated that the organisation of working time is an integral part of company’s activities, for it
helps to carry out work and implement the objectives of a company. What is more, the constant organisation of work is a cornerstone of company’s
existence.
Factors determining the organisation of
working time
In order to achieve the goals of an organisation,
not only the work of employees has to be organized, but, first and foremost, the head has to plan his
work properly.
Scientific literature includes a number of factors
that determine the work time organisation. However, in my opinion, the main of these factors are
as follows: determining organisational objectives,
scheduling work time of heads and employees, as
well as the distribution of work. According to Sakalas (1996) et al, the goals of organisation are influenced by the partners of marker (suppliers, buyers), social groups and society. Some require timely
delivery of goods and services, others demand for
good quality, focus on the environmental protection, charity and so on. It makes the biggest influence on hospitality services. Besides, market innovations are also particularly relevant.
First of all, in order to start planning the time, it
is necessary to clearly define the goals of an organisation. According to Martinkus and Stoškus (2010),
the visionary and cognitive result of the operation is
called a goal (p. 424). The goals of an organisation
indicate WHAT has to be done and WHEN the goal has to be achieved. For this particular reason, the
purpose of company objectives has two sides. Firstly, there is a need to formulate tasks, which define
the expected final result in the most accurate way.
Secondly, on the basis of company’s objectives, tools have to be prepared. Its purpose is to help to find
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out whether the expected result was achieved or not
achieved in time (Vasiliauskas, 2001).
The goal has to be consciously perceived and
justified. It is essentially important condition for an
organisation to survive. The general goal of the organisation has to come in line with the goals of the
organisation members and their willingness to cooperate in order to achieve this goal, since it is relevant for the existence of organisation. The activity of human and organisation can be assessed by
comparing the expected and the achieved results, as
well as comparing achieved results with the input
(Stoškus ir Beržinskienė, 2005).
According to Obrazcovas (2004), the problems
arise not only for the lack of time but also for the
incapability of planning it reasonably. The author
provides options for evaluating the work time consumption which are as follows:
• Optimistic refers to the shortest span of time,
during which the work could be performed in
the most favourable conditions;
• The most probable means a span of time, during which a certain work can be performed
in normal conditions;
• Pessimistic refers to the longest span of time,
during which only a certain work can be done. This time would be enough in case difficulties and most unfavourable conditions
arise.
Improper time planning can cause emotional
stress, which prevents from performing tasks. Due
to the emotional stress, irrelevant and non-urgent
work is usually performed. Normally it does not
require much effort and resources but in stressful
situations such work seems more important and urgent, whereas work for which much effort is needed, as well as the complexity and the solution of
which terrify, is postponed in order to reduce emotional tension. Hard work is postponed for an indefinite period of time, hoping to perform it at the last
moment when no more delays are possible. In such
a way, the emotional tension can put organisation
in danger. Therefore, it is important to consider the
fact that the biggest attention should be paid to the
most important and urgent work, and the ones that
do not require much attention should be postponed
(Butkus, 2003).
According to Sakalas et al (1996), working process could not be carried out without the internal information, i.e. the knowledge of an employee gained from general and special education, instructions

and experience. Knowledge, together with talents,
professional skills, physiological and psychological
characteristics of an employee normally determine
his ability to work. As a matter of fact, it can be stated that employee’s competence in properly organising work time depends on his working experience. The better the time is planned, the smaller is
the workload.
Scientific literature provides a great number of
various advices for an appropriate time planning.
O’Connell (2005) gives many advices how to perform work in the shortest time possible, how to carry out projects faster, how to have all the days productive and walk hand in hand with the market. The
time is spent usefully if all tasks of a day are properly planned. Referring to the author, it is the most
effective method to save time.
Results of the research
There were several ways for collecting data related
to work organisation in the administration of Kaunas district municipality. Therefore, the most effective and convenient choice was selected – to perform a survey using a questionnaire. The survey
included 82 per cent of the employees of the organisation) and was carried out on February – May of
2014 . The employees of Kaunas district municipality kindly agreed to share their experience and to
answer the questions.
The scope of the survey was 57 per cent of women and 43 per cent of men.
According to the survey, the majority of the employees work in the current position for 10 and more years (72 per cent). Only a small part (2 per cent)
of all the participants of the survey works in the

municipality of Kaunas district for the first year.
According to Sakalas, work organisation and the
success of organisation activity namely depend on
the head of an institution, since he is responsible for
employee’s failure to carry out a task or its inappropriate performance (Sakalas, 2003).
The research of Butkus (2003) shows that more
than 80 per cent of all the heads of about two hundred Lithuanian companies plan their day the night
before; however, less than half of them are satisfied
with the implementation of their plants.
The results of the research fail to meet the general demand of the heads of Lithuanian organisations
for planning and organizing work, since the absolute majority (86.3 per cent) of all the respondents
think that planning and scheduling head’s work has
influence (37 per cent) or has a great influence (49.3
per cent) on the activity of company. Only 13.7 per
cent think that the plan and schedule of head’s work
has only a slight influence on the company’s activity, whereas no one considers the organisation of
head’s work irrelevant.
The research also aimed at determining the workload of employees. According to the scientific literature, in order to increase the satisfaction with
work, it is advisable to estimate the rate of satisfaction and then to find out what do employees really
want (Burnes, 2004, see theory 20p.).
The analysis of the results based on the aspect
of perspective only prove the statement of Sakalas et al, who claim that the ability of an employee
to properly organise the work time depends on his
working experience. The better is the time planned
the smaller is the workload (Sakalas et al, 1996, see
theory 12 p.).The results of this analysis are represented in Picture 1.

Picture 1. The satisfaction with the workload on the basis of the experience in a workplace.
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The absolute majority of respondents (82.5 per
cent) are satisfied in their workplace (62 per cent)
or completely satisfied (22.2 per cent) with their
workload. Neither satisfied nor dissatisfied with
their workload are merely 4.7 per cent, while the
dissatisfied round up to 3.7 per cent as well. Not a
single one chose an option of total dissatisfaction.
Neither satisfied nor dissatisfied and the dissatisfied
appeared to be persons whose work term has not yet
extended to 1 year. Persons who have been working
in a company for 4 to 8 years are satisfied or completely satisfied with their workload. Persons who
have been working in a company for 1 to 4 years
are satisfied or totally satisfied with their workload as well.
Therefore, we can make a conclusion that the
satisfaction over the workload is mainly affected by
working experience in the organization. This can be
explained by argument of Sakalas that human ability to work and properly organize their working time
come through experience. Also one of the reasons
may be the fact that the more experienced employees transfer tasks which were postponed or never
performed before to the newly employed.
Most employees (82.9 per cent) usually or always work 8 hours a day, under the daily period of
work (Art. 144 of the Labour Code of the Republic
of Lithuania, see p.16). In total, 8.5 per cent of respondents have marked that they never work 8 hours
per day, while 8.6 per cent have marked that they
always work less than 8 hours per day. This may be
the workers who work part-time, under the part weekly working time (Art. 146 of the Labour Code of
the Republic of Lithuania, see p.16).
There were none of those who always work over
8 hours per day but there were 14.8 per cent who
have to work over 8 hours very often. This is called
overtime work (Art. 152 of the Labour Code of the
Republic of Lithuania, see p.16). Answers to a question whether one had to work overtime were similar to previous question: nobody had to work overtime on daily basis, while 18.5 per cent had to do
overtime work very often. 22.2 per cent of respondents never do overtime work. The great majority
of respondents (63 per cent) have marked that they
never have to work more than 8 hours per day. It
can therefore be concluded that the work in this tourism organization is organized in appropriate manner and in accordance with the Labour Code.
Answers to the questions whether one has the
freedom to choose the beginning and the end of
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working hours and modify the times of breaks were with similar percentage but the opinions differed
greatly; 5.7 per cent have the freedom to choose the
beginning and the end of working hours; 9.1 per
cent can choose times of breaks; 7.4 per cent can
choose the first variant most of the time, while the
second can be chosen most of the time by 17.5 per
cent; 27.6 per cent of respondents are able to choose both variants sometimes; 24.2 per cent can rarely choose working hours while 18.5 per cent can
rarely choose times of breaks. The „never“ option
applies to 37 per cent of respondents in the first case, and to 22.2 per cent of respondents in the second case.
According to the survey data, the vast majority
(87.8 per cent) totally agree that the wage motive
is one of the strongest, the same percentage agree
that bonuses are to be a well enough motive as well.
This only proves statements in scientific literature
to be true: the strongest external motive is a wage (Felser, 2006; Falcon 2003; Lipinskienė, 2008;
Butkus, 2003; Šavareikienė, 2008; Vanagas, 2009,
see theory p.21). Having evaluated the situation of
wages and bonuses in the company it turned out
that none of the respondents were completely happy. This means that the wage is unsatisfactory.
According to the survey data, a little stronger
motives than those mentioned above, are: task clarity and certainty, promotion and opportunity to improve one‘s qualification. 87.5 per cent of respondents completely agree with these motives.
Having summarized the results, it can be concluded that staff training is important for both employees’ and the organization’s well-being. The head should take into account this important factor because none of the respondents have marked raising
one’s qualification as an option. This suggests that
the organization does not have such a possibility.
The research results has shown that the most powerful motivating factors (which are interrelated)
are good relations with colleagues (87.2 per cent
agreed completely; 12.8 per cent agreed) and an
appropriate psychological-social climate (92.9 per
cent agreed completely, nobody disagreed). Respondents evaluated these motives in the organization and it turned out that no one is fully satisfied.
After summarizing the results of the research
we can see that personal motivators of employees
do not match with company’s factors which should
motivate the activity of employees. Motivation measures in the organization could be applied to indi-

vidual groups of workers depending on their individual needs because the negligence of employees’
personal working motives could have negative consequences on the organization as a whole.
It appears that the more diverse working methods are used by individuals with longer experience
in the organization. In order for employees to work
more efficiently, one should organize seminars and
trainings which help the less-experienced employees to adapt more easily and to work more efficiently.
The questionnaire asked to assess the factors determining the conduct of heads of organisations,
since the scientific literature states and the research
suggests that the success of work organisation the
organisation’s activity mostly depend on the head,
since he is responsible for employee’s failure to carry out a task or its inappropriate performance (Sakalas, 2003).
The head’s conduct in an organisation was assessed positively. Despite the fact that 61.9 per cent
of all the respondents stated that they the attitude
of a head towards work seems formal, the other
part stated that their head is also a part of the staff.
The results of the research that were presented previously show that one of the most important means
of motivating employees is the clarity and certainty
of tasks. According to the assessment of heads’ conduct, 67.8 per cent of the respondents totally agree
and 28.5 per cent agree with an idea that their head
allocates tasks and responsibilities in a clear way. It
is considered to be as one of the steps leading to the
successful activity of an organisation. When a head
assesses who to give one or another task in a correct
way, he makes the work easier for both himself and
his staff (Butkus, 2003; Sakalas, 2003, see theory
12 p.). More than a half of respondents think that
their head copes with tension and conflicts in the organisation properly. So, referring to the results, heads are to be perfect specialists of their work.
Conclusions
1. Organisation of work is an integral part of each
and every company, since it is essential for the
performance of tasks and goals.
2. The organisation of heads and employees working time begins with the determination of
goals. Company’s goals determine its further
activity. Emotional tension is one of the main
factors that makes the process of work organi-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sation difficult. However, the ability to manage
this tension is considered to be significantly important personal features of a good employee.
Adequate organisation of work requires experience which is normally obtained when overthinking and analysing of the work performed,
as well as drawing conclusions for improving
further stages of planning.
The research showed that the employees of Kaunas district municipality usually choose this work
for their personal features which are suitable for
working in this institution. Employees are young,
educated or still studying at universities.
Absolutely all the respondents agree that the activity of the municipality is highly dependent on
the plans and schedules of their head’s work.
According to the research, overtime work is
not common in this organisation. It can also be
considered that the number of overtime hours is
very small, so it is possible to draw a conclusion
that the work in Kaunas district municipality is
organised rather properly.
The majority of the respondents are also satisfied with the workload; a slight dissatisfaction
appears only among relatively new members of
the organisation.
The municipality should pay particular attention of the opportunity to improve skills. There
should be more training courses organised. As
the results of the research show, an opportunity
to improve skills would definitely decrease the
turnover of staff and attract skilful and experienced employees who would work in a working
place permanently. A chance of further training
is one of the main factors for motivating employees.
The head of an institution should provide opportunities to choose the beginning and the end of
working hours more freely (this option is also
determined by law). As a matter of fact, this
would provide better conditions to meet the individual needs of staff members.
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DARBO LAIKO REGULIAVIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
Santrauka
Darbo organizavimas yra būtina įmonės veikla, nes be organizavimo nebus vykdomi darbai ir nebus įgyvendinti įmonės
tikslai. Galima teigti, kad be darbo organizavimo įmonė iš viso neegzistuotų, jis turi vykti pastoviai. Vis daugiau darbo
laiko organizavimo problemų kyla ir Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, kurias sąlygoja iš senų laikų nusistovėję darbo
organizavimo principai. Siekiant darbuotojų darbo efektyvumo, reikia tinkamai organizuoti jų darbo laiko paskirstymą.
Racionaliai paskirstytas ir suorganizuotas darbo laikas lemia tiek organizacijos, tiek pačių darbuotojų gerovę. Darbas yra
tai, be ko žmonės negalėtų gyventi, tačiau žmonės visuomet stengiasi savo darbą palengvinti. Ir tikrai ne dėl to, kad jie
tingėtų, o dėl to, kad žmonės nori kuo greičiau ir geriau patenkinti savo poreikius. Pastaruoju metu Europoje populiarėja
nestandartinės darbo organizavimo formos, kurios yra lankstesnės bei palankesnės dirbantiesiems. Lankstesnėmis darbo
formomis yra nukrypstama nuo įprastų darbo sutarčių. Norint pasiekti organizacijos tikslus, turi būti tinkamai organizuojamas ne tik darbuotojų darbas, bet visų pirma vadovas pats turi tinkamai susiplanuoti savo darbų planą. Duomenims
apie darbo laiko organizavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje surinkti buvo galima panaudoti kelis būdus.
Kaip efektyviausias ir patogiausias buvo pasirinkta anketinė apklausa ir apklausti 85 procentai Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. Apklausa buvo atlikta 2012 m. vasario – gegužės mėn. Savivaldybės darbuotojai geranoriškai sutiko pasidalinti savo patirtimi ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Apklausoje dalyvavo 65% apklaustųjų
moterų ir 35% apklaustųjų vyrų.
Apibendrinant galima teigti, jog darbo organizavimas yra būtina kiekvienos įmonės veikla, nes be organizavimo nebus
vykdomi darbai ir nebus įgyvendinti įmonės tikslai. Įmonės vadovų ir darbuotojų darbo laikas yra organizuojamas pradedant tikslų nustatymu. Įmonės tikslai nulemia tolimesnę įmonės veiklą. Vienas iš pagrindinių veiksnių apsunkinančių
darbų organizavimą yra emocinė įtampa. Tačiau gebėjimas ją valdyti turi būti viena iš pagrindinių gero darbuotojo asmeninių savybių. Geram darbo organizavimui reikia patirties, kuri įgyjama permąstant ir išsiaiškinant atliktų darbų pliusus
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ir minusus bei padarant išvadas, kurios bus naudingos tolimesniems darbų planavimo etapams. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad darbą Kauno rajono savivaldybėje darbuotojai dažniausiai renkasi dėl tinkamų asmeninių savybių, darbuotojai
yra jauni, išsilavinę arba dar nebaigę aukštojo mokslo asmenys.
Kaip parodė atliktas tyrimas, viršvalandžiai šioje organizacijoje nebūdingi, arba jų būna labai mažai, todėl galima daryti
išvadą, kad darbo laikas Kauno rajono savivaldybėje organizuojamas pakankamai tinkamai.
Darbo krūviu taip pat patenkinti dauguma savivaldybės darbuotojų, nepasitenkinimas šiek tiek jaučiamas tarp mažą darbo stažą organizacijoje turinčių darbuotojų.
Savivaldybėje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas galimybei kelti kvalifikaciją. Turėtų dažniau būti rengiami kvalifikacijos kėlimo kursai. Sudarius galimybę kelti kvalifikaciją, sumažėtų darbuotojų kaita, būtų pritraukti ilgalaikiai darbuotojai, turintys įgūdžių bei patirties, nes atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad galimybė kelti kvalifikaciją yra vienas iš pagrindinių motyvacijos veiksnių.
Vadovas turėtų suteikti galimybes laisviau rinktis darbo pradžios ir pabaigos laiką (ši galimybė numatyta ir įstatymų lygiu), taip sudarydami geresnes sąlygas darbuotojų individualiems poreikiams tenkinti.
Raktiniai žodžiai: darbuotojų darbo laiko organizavimas, darbo laikas, darbdavys, darbuotojas.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF STUDYING
ENGLISH NON-FORMALLY BY SCHOOL STUDENTS
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Mykolas Riomeris University1, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences2
Annotation. The article deals with the educational situation when students of the school of general education start studying English as a foreign language additionally, i.e. non-formally. Though English is a compulsory subject in their school curriculum, they subject themselves to two types of difficulties: the doubled learning load, learning time and number
of assignments as well as unusual, peculiar and unaccustomed teaching/learning process or environment. The peculiarity
of non-formal learning process is characterised by some specific features such as: peculiar environment; active participation; the method of learning from experience; open and informal communication; creation of non-competitive environment; application of a number of principles such as the principle of relevance, democracy, accessibility, individualization
and the principle of free will. The problem of the research is what positive and negative aspects of non-formal studying
of English as a foreign language are according to the experience of school students. The aim is to find out the advantages and disadvantages of non-formal learning of English as the form of additional studying. The methods applied in the
research: the analysis of theoretical sources; the interview (semi-structured) and content analysis. The participants of the
research: five school students who learn English non-formally after school.
The analysis of the results gained during the qualitative research proved the following: the advantages of non-formal English language learning comprises the following aspects according to the answers of the interview participants: (1) attractiveness of the activity, (2) safe learning environment, (3) individual teaching, (4) increased self-esteem, (5) effectiveness
of the activity, (6) benefits of non-formal learning. The disadvantages of the non-formal English language learning comprise the following aspects: (1) lack of time (double workload, lots of homework, long sessions); (2) psychological tension; (3) unusual surroundings; (4) problems with non-formal time-table; (5) expensive activity (expensive teaching and
expensive learning); (6) failure to satisfy individual demands. The amount of interview data referring to the advantages
and disadvantages of non-formal learning of English revealed the fact that the interviewees were more at ease speaking
about benefits than losses of this way of studying; consequently, they posses more positive than negative experience in
learning English after school non-formally.
Key words: formal education, non-formal education, non-formal learning process, principles of teaching/learning process.

Introduction
English as a foreign language is a compulsory subject in the curriculum of the school of general education in Lithuania, i.e. it is studied formally. Still
a considerable number of school students take the
non-formal way of learning English supplementary
after and outside school. The reasons of doing that
are various: they wish to get better marks for their
English knowledge and skills at school; they face
the problem of insufficient understanding of the
teaching process during school lessons; they need
some additional training; they wish to get additional preparation for the exam or English is just their
favourite subject. By taking that way of additional learning school students get into another different educational process and specific environment
as non-formal education possesses several features
that build up the peculiar character of the latter: peculiar environment; active participants in the process of education (learning); application of holistic principle in education; exploitation of the method of learning from experience; open and informal
communication; creation of non-competitive environment; group-oriented education (learning); application of a number of principles such as the prin146

ciple of relevance, of democracy, of accessibility,
of individualization and the principle of free will.
However, studying the same subject in a double way, i.e. formally and non-formally, school students are to face certain difficulties and problems
that occur due to the doubling of their learning time, double learning time table, increase in learning
material amount and the number of assignments.
So, the problem question that is raised in the article is what positive and negative aspects of nonformal studying of English as a foreign language
are according to the experience of school students.
The subject of the paper is the peculiarities
of the process of learning English non-formally by
students of the school of general education.
The aim of the paper is to find out the advantages and disadvantages of non-formal learning of
English as the form of additional studying.
The methods applied in the research:
• the analysis of theoretical sources;
• the interview (semi-structured) and content
analysis.
The participants of the research: five school students who learn English non-formally after
school were interviewed.

THE THEORETICAL DEFINITION OF THE
CONCEPT NON-FORMAL LEARNING
The attention of the global society to non-formal
education is not a new process; it had particularly
strengthened at the end of 1950s. Starting with the
1970s such international bodies as the World Bank,
United Nations Children’s Fund (UNICEF), United States Agency for International Development
(USAID) undertook research of non-formal education by means of financing multitude of projects aimed at analyzing peculiarities and potential of nonformal education by promoting scientific studies in
this field (Žemaitytė, 2006 and 2007). However, looking back upon the development of the issue of
non-formal learning in the policy of education in
Lithuania it should be started with a number of documents legitimating and regulating this process:
Law on Education of the Republic of Lithuania
(1991) where the term additional education was
used; the new edition of Law on the Amendments of
the Law on Education (2003) where the concept of
additional education was replaced by the term nonformal education; the term non-formal education is
also retained in the Law on the Amendments of the
Law on Education in 2011. Here the term non-formal education was defined as education under various programmes for meeting educational needs,
improvement of qualification, and acquisition of
additional competences.
The term of non-formal education applied in
the young people educating and schooling context acquire slightly diverse shades of meaning. Here non-formal education of youth is understood as a
purposeful activity which develops personal, social, and educational competences of a young person
thus aiming to educate a well-developed personality,
able to solve his/her problems responsibly and creatively and to participate actively in the life of the society (Law on Bases of Youth Policy, 2003; Non-formal education in Lithuania, 2012). Moreover, nonformal education of school children is referred to as
a way of improving quality of life and leisure of pupils and the school has to take care of organization of appropriate extracurricular activities (i.e. nonformal education) (Barkevičienė, 2011).
However, non-formal (or sometimes informal)
education is distinguished as a separate branch of
non-formal education because during this process
knowledge is acquired unconsciously, from own
experience, whether good or bad. Such knowledge

is undefined and only supplements other knowledge
received during formal education. Scientists define
informal education as education without any preexisting purpose. It is education that is affected by
the whole socio-cultural environment. Methods of
non-formal education include excursions to libraries, exhibitions, museums, festivals, mass media
(Vaivada, 2007). To ensure thorough development
of physical, mental, and spiritual powers, create conditions for revealing of individuality of the
child, etc. (Barkevičienė, 2011). The specific content of non-formal education is developed taking
into account general aims of education as well as
needs of each child and possibilities for satisfaction
of those needs. The effect of non-formal education
on socialization of a young person may be stronger
than the influence of the mandatory schooling system, as such education is based on the principles of
cooperation and free choice and offers more possibilities for actualization of knowledge offered or
acquired at school (Žemaitytė, 2006 and 2007).
The significance of personal growth, as an aim
of non-formal education, has recently been growing
in many countries of the world, particularly. It is
defined as educational programmes involving numerous learning practices, which are organized by
various institutions. It involves a great variety of learning practices organized by leisure-oriented institutions. All forms are united by a single purpose –
to achieve self-improvement and to overcome one’s
limitations. Personal improvement programmes represent a typical form of implementation of lifelong
learning, as they satisfy the need for giving meaning to leisure and allow experiencing the fullness
of life (Petraitytė, Lingytė, 2010).
Non-formal education is characterized by the
lack of strict boundaries, but it has clear principles
and functions. The objectives of non-formal education of school students include not only the satisfaction of needs for knowledge and education of
the young, but also assisting them in integration and
becoming active members of the society, as well as
promoting public spirit, initiative, activity, and selfexpression. Today the importance of the development of these competences is particularly emphasized; as these competences are much more effective in helping a young person to find his/her place
in the dynamic global society, i.e. to apply his/her
knowledge and skills in practice or to find a job.
Speaking about the principles of non-formal
education, the following aspects of this process
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should be highlighted. These principles are identified in the document known as Conception of NonFormal Education of Children (2005):
• Peculiar environment. Non-formal education takes place in a peculiar environment characterized by certain autonomy (separateness)
enabling people to experiment safely and to
try themselves out without significant risk of
harm to themselves and others.
• Active participation in the process of education (learning). People participating in
non-formal education achieve results first and
foremost thanks to their own activity. Activity
is required for formulation and realization of
own experiences; if necessary, artificial situations are created in order to provide new experiences; theoretical material is provided for
active discussion.
• Holistic principle. This principle means
a holistic approach to a person as well as to
aims and methods of education; neither feelings nor intelligence, nor physiology is ignored; attention is given to a person, a group,
and a theme alike. It is sought to relate the
experiences provided in education with reality. In non-formal education emotional, physical, and intellectual methods ensuring holistic
education of personality are combined.
• Learning from experience. The process of
non-formal education is based on experience,
which acquires meaning only when it is comprehended and realized. Thus, such experiences are discussed (reflection), conclusions are
made (generalization), which are rendered
meaningful if applied in life.
• Open and informal communication. Nonformal education is a secure process, in which
a person can be him/herself, sharing life experiences, revealing his/her weaknesses without
fear of making and admitting mistakes. This
requires open and informal position of the
educator.
• Creation of non-competitive environment.
Non-formal educational activities are conducted in a space in which artificial competitive tensions are avoided. People are not compared to each other, but conditions for evaluation of own achievements are created.
• Group-oriented education (learning). In
non-formal education a group serves as means, as a kind of model of a society. In groups
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people learn to solve interpersonal conflicts,
make joint decisions, share work and responsibilities. When a person is in a group, individual learning is also intensified.
Some more principles of non-formal education
are put forward in the Conception of Non-Formal
Education of Children (2005); they characterize the
peculiarities of non-formal education process from
the point of view of pedagogical, psychological and
methodical process management:
• The principle of relevance. The activities
offered by non-formal education must be aimed at the development of social, cultural,
personal, educational, professional, and other competences;
• The principle of democracy. Teachers, parents and children are equal creators of a
joint educational process; all of then taking
part in identification of their needs as a group
as well as an individual;
• The principle of accessibility. All conditions for development of child’s competences
through a chosen activity are created. The activities and ways of learning offered are accessible to all children according to their age,
education, and experience, regardless of their
social class;
• The principle of individualization. The
education here is individualized according
to the competences necessary for a particular
child, taking into account his/her personality,
abilities, needs, and achievements;
• The principle of free will. Children choose
a provider of educational services, the most
appropriate activities for development of
competences, participate in those activities
on their own free will and without any forcing (Conception of Non-Formal Education
of Children, 2005).
ANALYSIS AND RESULTS OF THE
RESEARCH ON PECULIARITIES OF THE
PROCESS OF LEARNING ENGLISH
NON-FORMALLY AFTER SCHOOL
The investigation on the peculiarities of the process of learning English non-formally by school
students after school and outside school was performed by applying the qualitative approach to the
analysis of the issue. Five senior form students who
possess the experience of learning English outsi-

de and after school were interviewed. The aim of
the interview was to reveal individual experience
by highlighting positive and negative aspects of this
way of studying, the way that requires the interviewees to take a double load in English learning. The
interviewees were encoded as Student A, Student
B, Student C, Student D and Student E. The method
of content analysis was applied for processing the
data. This method helped to reveal the uniqueness
and individuality of the information by treating
every notional unit as meaningful and important. In
this investigation the value of the statements forming every sub-category was calculated. That enabled both to reveal the structural content of a category and to identify the meaning, interrelation and
weight of the parts of the sub-category forming it.

During the conversation the interviewer aimed
to get answers to the following questions: (1) Is there any progress in English acquired by learning the
language non-formally? (2) Are you satisfied with
the results of non-formal learning? (3) What are the
advantages of this way of learning? The answers given were split into meaningful units and given the
sub-category labels. The sub-categories which were elucidated during the analysis of the answers on
the advantages of non-formal English language learning were as follows: (1) attractiveness of the activity (14 statements), (2) safe learning environment (4
statements), (3) individual teaching (13 statements),
(4) increased self-esteem (4 statements), (5) effectiveness of the activity (7 statements), (6) benefits of
non-formal learning (8 statements) (see Table 1).

Table 1. The category of advantages of non-formal learning of English
Category

Sub-category
Attractiveness of the activity

Safe learning environment

Advantages of learning English non-for- Individual teaching
mally
Increased self-esteem

Sub-subcategory

Number of statements

Attractive activity

8

Learning results

6

A friendly environment

2

Parity relations

1

Psychological safety

1

Work in pairs

3

Individual work

3

Individual needs

2

Differential activity

5

Self-confidence

1

Better results in formal education

3

The effectiveness of activity

7

Benefits of non-formal learn- Negative experience in formal learning
ing
Positive non-formal learning experience

4

During the analysis of the investigation results
the advantages of non-formal English language learning were identified. The students stated that nonformal English language learning is attractive and effective (14 statements), as the majority of the interrogated think that it is an attractive activity. While
studying the English language in the non-formal way
they also achieve better subject results. According to
the students it is useful to study in that way, as:
‘I think that non-formal learning is very necessary – I would not like to change anything. It would
be good to study other subjects in non-formal way
as well […].’ (Student E)
‘For me this way of learning is very useful.’
(Student E)

4

According to the number of analyzed statements
the ratio between the ones considering the non-formal English language learning an attractive activity
and the statements expressing the opinion that this
way of learning gives better learning results the situation is as follows: 8 statements – attractive activity and 6 statements – better learning results. That
indicates that the students start learning the English
language in the non-formal way because here they
could improve their studying results they refer to
as insufficient in formal education context; also learning the English language in the non-formal way
for them is pleasant.
The investigation indicated that the students feel safe studying the English language in the non149

formal way. 4 answers proved that the students feel
free, they like such surroundings:
‘I bravely speak with the tutor in English; do not
fear to interfere with the teacher’s precious lesson
time […].’ (Student C)
‘First of all one can ask the tutor the things
which you might not dare ask in the classroom –
would be afraid of the attitude of classmates, their
remarks which are not always tactful.’ (Student B)
The participants of the investigation have emphasized that in non-formal surroundings they feel psychologically safe. One can perceive the fact
that the relations of students and pedagogues during
non-formal learning are parity-based. That enables
the students to feel freer: informant C stated this
thought by an obvious example from his experience
(“I bravely speak [...] [...] do not fear [...]). In formal surroundings the student does not experience
such a feeling of safety.
The interviewees stated that during non-formal
English language learning their demands are taken
into consideration. The teacher takes into account
the abilities of every student (15 answers). While studying individually the students increase their
proficiency of the English language easier:
‘While studying non-formally the teacher who
teaches the English language divides her students
into pairs according to the level of proficiency in
English.’ (Student B)
‘I feel the great attention the teacher is paying
to me, so I attempt to perform the tasks assigned by
her as well as possible […].’ (Student A)
‘Besides a teacher teaching non-formally can
assign tasks individually applied for every student.’
(Student B)
During the analysis of the statements of the informants about the satisfaction of individual demands, it could be noticed that 3 of them stated that
the work in pairs is more effective, 5 said that they
were satisfied with the differentiated learning activity. The students are happy that their wishes and
demands are taken into consideration.
The students learning the English language nonformally stated that their self-esteem while studying both in non-formal and formal surroundings
has increased.
‘Even at school my marks of the English language increased by 1.5 points in comparison to the evaluations in the past.’ (Student C)
The interviewees emphasized that their evaluation of the English language competences at scho150

ol increased. That indicates the improved students’
learning results, i.e. improvement of English language proficiency. According to the statements of
informants, after non-formal English language learning they started to read English texts and write
essays more successfully; that used to be difficult
for them before.
During the analysis of the statements of informants about benefits the activity it could be noticed
that 7 of statements indicated that the expression of
the oral communication and the written language
skills of the students have improved.
‘It has become easier to write letters and essays of various characters in English. Self-confidence
during the recital at school in English language lessons has appeared.’ (Student C)
The analysis of interviewees’ statements indicated that the schoolchildren who are learning nonformally start to understand the English language
easier, i.e. that fact proved the increase of listening
comprehension skills:
‘Listening to the texts read in English language
I started to perceive them much better.’ (Student C)
After the analysis of the opinion of the interview
participants on the experience of employment of
English language skills one can arrive at a conclusion that non-formal learning of the English language enables the schoolchildren to perceive written
and verbal information better.
The analysis of statements suggested by interview participants indicated that while studying the
English language non-formally in pairs where the
knowledge of both students is at a similar level, that
learning is more effective than at school where there are a lot of students and they are at different language competence levels. Besides the teacher teaching the students non-formally has an opportunity
to pay all the attention to one pair of students and
it is impossible to watch every student in the classroom constantly; so the students which are not so
conscious do not use the time of the lesson for really effective learning:
‘At school in the classroom there are many students, so for the teacher it is impossible to watch
every student constantly: so a wish to be lazy, to copy from the textbook and similar thoughts appears.’
(Student A)
‘Work in twos is significantly more effective than
in the classroom in which there are twenty five students and the level of the students’ knowledge is different.’ (Student B)

So in order to reach proper English language results, following certain answers of the students to
the questions given to them, the English language achievements will be higher when the teacher
works only with a smaller number of students; then
for both the teacher and the students the opportunity to pay all the attention to the effective work is
ensured.
The next step in the investigation of one mere
aspect of the issue was to establish the negative features of the non-formal English language learning.
The participants of the interview were encouraged
to reflect the formal and non-formal experience of
the development of English skills. During the conversations the aim was set to obtain answers to the
presented questions: (1) What are the disadvantages
of non-formal English language teaching/learning?
(2) What would you like to change in teaching/ learning non-formally? (3) In what way could the non-

formal teaching/learning way be improved? On the
basis of the answers of the students interviewed,
the elements important for characterising the process of learning non-formally were distinguished.
The category of the disadvantages of the non-formal English language learning was distinguished.
The latter consisted of the following sub-categories: (1) lack of time (with the following sub-subcategories: big workload, lots of homework, long
sessions) (3 statements); (2) psychological tension
(3 statements); (3) unusual surroundings (2 statements); (4) problems with non-formal time-table
(1 statement); (5) expensive activity (with the subsub-categories: expensive teaching and expensive
learning) (5 statements); (6) failure to satisfy individual demands (2 statements). The negative character of the activities of non-formal learning was
discussed in 17 statements total (see Table 2).

Table 2. The category of disadvantages of learning English non-formally
Category

Sub-category
Lack of time

Sub-subcategory

1

Lots of homework

1

Long lessons

1

Psychological tension

Disadvantages of learning EnUnusual atmosphere
glish non-formally
Problems with non-formal timetable
Expensive learning
Disregard of individual needs

During the interview the participants of the investigation revealed the weak sides and sides worth
improving of English language studying in the nonformal way.
The sub-category of lack of time enabled to identify the sub-subcategory of big workloads. Both statements of this sub-subcategory illustrated the idea
that the students learning the English language nonformally get overtired as they have to work both at
school during English lessons and also after school
at the tutor’s.
‘The drawback is the fact that I am a bit tired after lessons at school and having come to the tutor
cannot work energetically.’ (Student C)
Consequently, the additional English language
learning, according to the interviewee, could not give much good for the health. The analysis of the interview data indicated that when the student studies

Number of statements

Large workloads

3
2
1

Expensive lessons

4

Expensive specialist

1
2

the English language non-formally, the activity of
developing the linguistic ability must be chosen and
performed in such a way that it would create psychologically safe conditions and the learning individuals would be encouraged to participate in the
lessons actively and full-bloodedly, i.e. the effect of
emotional barriers should be brought to a minimum.
The statements on much homework of this subcategory indicated what should be improved in the
organising of the work by the tutor. Naturally, the
aim of the tutor is to achieve as good subject results
as possible; however, the tutor ought to take into
consideration the student’s physical condition as
well. The non-formal teacher should work effectively during the non-formal lesson and minimal homework ought to be assigned.
According to the statements falling into the third
sub-subcategory of long sessions, it could be un151

derstood that at least not all the non-formal lessons
of the English language ought to last one hour and a
half. At school lessons continue for 45 minutes, so
the schoolchildren are not used to longer lessons.
The unaccustomed lesson time is referred to as one
of disadvantages of non-formal studying.
On the basis of the presented above, one could
arrive at a conclusion that the physical and mental
powers of a student are not endless, so both the student and his tutor ought to plan the demands of individual teaching/learning process or teaching/learning time-table sensitively and flexibly.
The analysis of the statements obtained during
the interviews enabled to distinguish a sub-category
the statements of which describe the psychological
tension experienced by the schoolchildren during
non-formal English language lessons. The unusual beginning of non-formal learning is rather difficult psychologically. In the session of the tutor working at the same time with two students, according
to one of the statements, the tutor sometimes communicates only with one student and the other experiences – in direct and figuratively – time spared
vainly. Really the student is traumatized psychologically when he knows that in the case of his failure to do the home task the tutor can refuse to teach
him English:
‘If you fail to do the home tasks, the tutor will not
accept you to these lessons. Maybe such big tutor’s
strictness shouldn’t be necessary […].’ (Student C)
According to the thoughts of the interview participants, school students told about the experienced
psychological tension aiming to increase their English language proficiency and they indicated what
is worth improving in the tutor’s work. The tutor
must also have psychological knowledge and experience of pedagogical work: he/she must penetrate
into the mental state of every student and understand that psychological tension will not only assist
in increasing the English language abilities of the
student but also interferes with it most often.
During the interview the students revealed some
more negativity of non-formal English language learning that is unusual surroundings in which at first
students could feel uneasy and they have difficulties getting used to the surroundings quickly:
‘For me the biggest shortcoming of studying this
way is the fact that I must go to another school or
home to the tutor, as at first I feel uneasy in the unusual surroundings and some time must pass till I get
used to it.’ (Student B)
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The statement of an informant prompts a way
out of this negative situation. Conditions for supplementary learning of the English language for
the school students ought to be created in the school in which they study formally, i.e. in the surroundings they are used to, as at the time during which
the students still feel uneasy in the surroundings
unusual for him, it is difficult for them to study effectively.
Another sub-category is the problems of nonformal session timetable. An informant revealed
one more negative fact of the non-formal English
learning: for the student and tutor a complicated
task appears how to coordinate the non-formal learning time.
‘Another shortcoming for the tutor and me is
the difficulty to coordinate the time of our work, as
the timetables of the tutor and the student are different.’ (Student B)
Really if the school students wishing to deepen
their English language proficiency additionally had
for that conditions in their school, for the tutors and
schoolchildren it would be much simpler to coordinate the time of additional teaching and learning.
The analysis of the data obtained during the interview revealed that striving towards successful English language proficiency expansion, some flexibility in planning the time of non-formal learning
of this subject is necessary.
The statements of expensive learning sub-category raised one of the most burning problems of
non-formal English language learning, i.e. payment for non-formal lessons. The schoolchildren
do not have money of their own and not all the parents of pupils planning to improve their knowledge of the English language in the non-formal way
have the financial means for that:
‘And the third problem is money, as additional
lessons, especially of English language cost quite
a lot.’ (Student B)
The next distinguished sub-subcategory is an
expensive specialist. The informant plunged deeper into this problem: the student must pay especially expensively for the non-formal English language teaching when the tutor is a splendid specialist and both the students and their parents want
that namely such a teacher should teach additionally; consequently, they expect very good results:
‘I would think that the quality of non-formal teaching and learning depends on the tutor. When
you want to study non-formally with a splendid

specialist, you must pay rather much for the additional lessons.’ (Student B)
It seems due to the payment to the tutor, especially able to develop the English language abilities
splendidly, quite a lot of people learning in the nonformal way experience material harm. Surely there
are such students who cannot deepen their knowledge of English non-formally, as their parents do not
have material opportunities for that.
There are participants of interview who stated
that non-formal English language learning does not
satisfy their expectations. The statements of the subcategory of failure to satisfy individual demands stated dissatisfaction with the fact that the tutor does
not assign homework. Dissatisfaction that during
non-formal learning of the English language technologies are not used is expressed as well:
‘[…] shortcoming – no technologies are used.’
(Student E)
So the students studying the English language
non-formally want effective teaching and learning.
Nowadays young people wish modern teaching methods as well.
To generalize the interview analysis results one
can state that informants still consider non-formal
English language learning necessary, effectively
developing their English language abilities, as the
majority of statements presented by the informants
grounded the advantages of non-formal English language learning, and markedly fewer statements suggested by the participants revealed the shortcomings
of the non-formal English language learning.
CONCLUSIONS
The conclusions of the research covering the outcomes of the analysis of the theoretical sources as well
as the results of the empirical part contain the following outcome statements on the issue of the advantages and disadvantages of non-formal learning of English by students of the school of general education:
1. The analysis of reference sources allows defining the phenomenon of non-formal education;
enables to identify the main features of the concept as well as the basic principles non-formal
education is based on and the characteristics
distinguishing non-formal and formal forms of
education:
1.1. Non-formal education of the youth is a purposeful activity which helps to develop personal, social and educational competences of an

individual and acts as a tool for solving his/ her
individual life problems.
1.2. The conception of non-formal education
states that this type of education is an alternative
form to formal education; sometimes an additional element of formal education being different
from non-formal education; however, participants in formal education have higher motivations,
ready to master more difficult tasks and take challenges in learning.
1.3. The main principles of non-formal education
are identified as the ones the process is constructed on: (a) peculiar environment; (b) active participants in the process of education (learning); (c)
holistic principle; (d) learning from experience;
(e) open and informal communication; (f) creation of non-competitive environment; (g) grouporiented education (learning); (h) the principle of
relevance; (j) the principle of democracy; (k) the
principle of accessibility; (l) the principle of individualization; (m) the principle of free will.
2. The analysis of the results gained during the qualitative research allowed to draw the following
conclusions on the issue of advantages and disadvantages of studying English non-formally by
students of the school of general education highlighting the following aspects of the problem:
2.1 The category of the advantages of non-formal English language learning comprises the following sub-categories according to the answers
of the interview participants: (1) attractiveness of
the activity, (2) safe learning environment, (3) individual teaching, (4) increased self-esteem, (5)
effectiveness of the activity, (6) benefits of nonformal learning.
2.2 The category of the disadvantages of the nonformal English language learning comprises the
following sub-categories: (1) lack of time (double
workload, lots of homework, long sessions); (2)
psychological tension; (3) unusual surroundings;
(4) problems with non-formal time-table; (5) expensive activity (expensive teaching and expensive learning); (6) failure to satisfy individual demands.
2.3 The amount of interview data referring to the
advantages and disadvantages of non-formal learning of English revealed the fact that the interviewees were more at ease speaking about benefits
than losses of this way of studying; consequently,
they posses more positive than negative experience in learning English after school non-formally.
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BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ NUOMONĖ APIE PRIVALUMUS IR TRŪKUMUS
MOKANTIS ANGLŲ KALBOS NEFORMALIAI
Straipsnis analizuoja situaciją, kai bendrojo ugdymo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai mokosi anglų kalbos neformaliai, t.y. po pamokų papildomai, nors šis dalykas yra privaloma jų mokyklinės ugdymo programos dalis. Priežastys, skatinančios moksleivius rinktis šį neformalų mokymosi būdą, yra įvairios: noras daugiau laiko skirti mėgstamam mokykliniam
dalykui, pastangos eliminuoti dalyko žinių spragas ar noras geriau mokėti kalbą, gauti aukštesnius įvertinimus mokykloje
bei sėkmingai išlaikyti šio dalyko egzaminą. Tokių priežasčių vedini moksleiviai ryžtasi savanoriškai padvigubinti mokymosi naštą, laiką, užduočių apimtis, kita vertus, jie patenka į du skirtingus ugdymo(si) procesus bei aplinkas. Tai gi straipsnio probleminis klausimas – kokius neformaliojo anglų kalbos mokymosi privalumus ir trūkumus gali išskirti bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai savo patirčių pagrindu. Straipsnio tikslas – atskleisti neformalaus anglų kalbos mokymosi privalumus ir trūkumus. Metodai taikyti: teorinių šaltinių analizė, interviu metodas bei kontentinė analizė.
Teoriniai šaltiniai, apibrėždami neformalaus ugdymo(si) vietą švietimo sistemoje, nurodo ne tik jo paskirtį, bet ir santykį
su formaliuoju procesu. Neformalus ugdymas(is) yra tikslinga ir kryptinga veikla, kuri padeda ugdyti asmenybę, plėtoja jos
socialines ir edukacines kompetencijas bei siekia sudaryti tokias sąlygas, kurios formuotų individo gebėjimus spręsti asmeninio gyvenimo problemas. Šis ugdymas yra alternatyvi formaliajam švietimui forma, turinti skirtingų bruožų lyginant
su formaliuoju. Vyrauja nuomonė, kad formaliojo ugdymo proceso dalyviai pasižymi aukštesniu motyvacijos lygiu, yra
pasirengę spręsti sudėtingesnes problemas ar priimti drąsesnius iššūkius nei neformaliojo mokymosi metu. Neformaliojo
ugdymo charakteringi bruožai yra šie: specifinė aplinka, aktyvus proceso (besimokančiojo) dalyvavimas veiklose, holistinio principo taikymas, mokymasis iš patirties, atviras ir neformalus bendravimas, konkuruoti neverčiančios aplinkos sukūrimas, mokymasis kartu, aktualumo, demokratijos, prieinamumo, individualizavimo ir savanoriškumo principų taikymas
mokymosi procese.
Tyrimo metu buvo taikytas interviu metodas. Interviu dalyvavo penki bendrojo ugdymo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie mokosi anglų kalbą mokykloje, kaip privalomąjį dalyką, t.y. formaliai, bei studijuoja po pamokų papildomai
neformaliai. Interviu dalyviai buvo prašomi įvardinti neformalaus ugdymo(si) stipriąsias ir problemines puses remiantis
savo asmenine patirtimi. Interviu medžiaga buvo analizuojama taikant kontentinės analizės metodą, kuris padėjo išskirti
reikšmines kategorijas ir jas sudarančias subkategorijas.
Tyrimo rezultatų analizė leido išskirti neformalaus anglų kalbos mokymosi privalumų kategoriją, kurią sudarė šios subkategorijos: veiklų patrauklumas, saugios mokymosi aplinkos, individualizuotas mokymas(is), išaugusi savigarba, veikslų
veiksmingumas, mokymosi naudingumas. Neformalaus anglų kalbos mokymosi trūkumų kategoriją sudarė šie sudėtiniai
elementai: laiko trūkumas (padidėjęs krūvis, išaugęs namų užduočių skaičius, ilgas mokymosi laikas), psichologinė įtampa, neįprasta aplinka, neformalių užsiėmimų tvarkaraščio problemos, mokymo(si) paslaugų kainos, individualių poreikių
netenkinimo problemos.
Tačiau interviu metu gautų duomenų, atskleidžiančių neformalaus anglų kalbos mokymosi privalumus ir trūkumus, skirtingos apimtys leidžia prieiti prie išvados, kad interviu dalyviams buvo lengviau kalbėti apie naudą, kurią jie gauna mokydamiesi neformaliai, nei apie praradimus, ir galima teigti, kad moksleiviai besimokantys neformaliai yra įgavę daugiau
teigiamos nei neigiamos patirties.
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THE ROLE OF ENGLISH HOMEWORK
IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS
IN THE BASIC SCHOOL
Lina Lelešienė, Rima Jasnauskaitė
Kauno Kolegija/University of Applied Sciences
Annotation. The article deals with the issue of homework in general and the role of English homework in particular. Homework being a part of teaching/learning process at school plays a number of roles that are attributed to the nature and
the reasons of homework assignment and the reasons are such as reinforcing material, introducing to new material, increasing skills, applying the learned in new situations, helping to improve time management skills and domestic communication . Homework helps to improve not only academic skills but it also develops learners’ personality, character features as well as social skills. The article suggests the theoretical review of the concept of homework, the role and reason
of assigning the latter. It also suggests the results of the research that was performed applying two approaches of investigation: quantitative (survey with a questionnaire and statistic analysis methods) and qualitative (interview and content
analysis methods). The survey that was carried out among basic school pupils revealed the fact that the pupils indicated
the two types of reasons they have for doing English homework: academic reasons and social reasons. Moreover, it was
concluded that basic school pupils do not argue the importance of the role of homework in the English learning process;
however, they accept the fact that there are various obstacles that minimize the success of and benefit of home activities
and these obstacles are of three types: academic, obstacles of management and psychological obstacles. The interview
performed among basic school teachers of English allowed to state that the role the homework in the English teaching
process is of great importance and there is a number of reasons for assigning it according their professional experience.
The category of the reasons of allotting English homework contains the following subcategories: homework style, i.e.
analysis of topic and practical nature of tasks, reasons why homework is given, i.e. using of, looking for supplementary
measures, consolidation of previous topics and class work is not completed, and significance of homework, i.e. promotion of self-sufficiency and particularities of the lesson.
Key words: homework, the role and reasons of homework, learning obstacles, teaching and learning processes.

Introduction
Homework is an inseparable activity in the teaching-learning process. It is understood as an assignment that pupils are required to complete at home; it is also defined as tasks assigned to pupils by
school teachers that are meant to be carried out during non-school hours (Cooper, 1989). The authors
of theoretical sources point out a number of benefits
of homework: improvements in factual knowledge,
understanding concept, attitudes to learning, study
skills, self-discipline, and problem solving skills.
Moreover, homework improves academic achievement for any level of school pupils and what is more significant in homework is the fact that it develops study habits and makes learners autonomous
in learning and in language learning as well. Additionally, homework helps pupils develop their good
character and study habits, such as goal setting, following directions, organizing materials, planning
ahead, and budgeting time, as well as strategies for
dealing with mistakes, difficulties, and distractions.
However, nowadays schooling is not possible
to imagine without homework as an activity in teaching-learning process. It is one of the most frequ-

ently useable tasks. Homework is useful for both teachers and, especially, for pupils. Homework tasks
are an effective form of English studying as well.
The basic objectives of assigning homework to pupils are the same as schooling in general: to increase the knowledge and improve the abilities and
skills of the pupils.
The subject of the paper is homework tasks in
English teaching–learning process at school.
The problem question is what role the homework plays in the English teaching-learning process
according to basic school teachers and pupils.
The aim of the research is to reveal the roles of
homework attributed to this activity by teachers and
pupils in the basic school.
The methods applied in the research:
• the theory source analysis;
• the survey with a questionnaire and the method of the statistic analysis;
• the semi-structured interview and the content
analysis method.
The participants of the research: 77 pupils of
three different basic schools took part in the survey;
six basic school teachers participated in the interview.
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THE THEORETICAL REVIEW OF
HOMEWORK AND THE ROLE IT PLAYS
IN SCHOOLING
Looking back into the history of implementation of
homework in the teaching-learning process it becomes obvious that the role of this activity is not simple as it is rather multi-functional. For over 100 years
US educators have debated the importance of homework and the amount of homework pupils should be
assigned. In the early 1900s, many school districts
banned homework, especially at the elementary level, in an effort to discourage rote learning. Still in
the 1950s, the cold war and Russia’s launch of the
Sputnik satellite led to increased homework loads.
In the late 1960s and throughout the 1970s, homework assignments again declined, but fears about the
country’s economic competitiveness created pressure on educators to assign more homework; nevertheless, during the 1980s and 1990s the majority of the
public supported homework. Today, however, there is increasing disagreement about the value of homework and how much homework to assign (Centre
for Public Education, 2007; Brewster & Fager, 2000;
Ratnesar, 1999).
Homework has been defined simply as tasks assigned to pupils by school teachers that are meant to be
carried out during non-school hours (Cooper, 1989).
But definitions of homework become more complicated when variations in the types of assignments given are considered: difficulty level; skill or subject
area; completion deadline (short or long-term); degree of individualization; social context (completed
independently or with other pupils); mandatory or
voluntary; and if it will be submitted for grading.).
Furthermore, teachers assign homework for many
different reasons, although researchers have noted
that most assignments usually serve multiple purposes. Common reasons for assigning homework include:
(a) Reinforcing material that has already been
presented in class (National Education Association, 2008; Centre for Public Education, 2007; Pytel,
2007; Northwest Regional Educational Laboratory,
2005; Brewster & Fager, 2000; Paulu, 1998).
(b) Determining if pupils understand the lesson
and have mastered the required skills (National Education Association, 2008).
(c) Increasing pupils’ skill proficiency (Northwest Regional Educational Laboratory, 2005).
(d) Introducing pupils to new material the tea156

cher will present in the future (Centre for Public
Education, 2007; Pytel, 2007; Northwest Regional
Educational Laboratory, 2005).
(e) Applying previously learned skills to new situations or other areas of interest (Centre for Public
Education, 2007; Shellard & Turner, 2004; Hancock,
2001).
(f) Providing opportunities for pupils to identify and learn to use resources, such as the library, internet, reference books and other community resources (National Education Association, 2008; Brewster & Fager, 2000; Milbourne & Haury, 1999; Paulu,
1998).
(g) Allowing pupils to use their unique talents and
abilities to produce individualized and creative work
products (Horowitz, 2005; Corno, 2000; Nuzum,
1998; Doyle & Barber, 1990).
(h) Helping pupils improve their time management and organizational skills and develop perseverance, responsibility, self-confidence, and self-discipline (Hetherington, 2005; Epstein & Van Voorhis,
2001; Hancock, 2001; Brewster & Fager, 2000; Corno, 2000; Wood, 2000; Epstein, 1983).
(i) Improving communication between parents
and their children on the importance of schoolwork
and learning (Epstein & Van Voorhis, 2001).
(j) Fulfilling school or district mandates, such as
requirements for a specified amount of daily or weekly homework (Epstein & Van Voorhis, 2001).
Analysing common reasons for assigning homework which were given in theoretical sources the
presumption could be made that homework is a very
important part of studying, because there are too many reasons why pupils have to do homework.
Regarding these facts, it is surprising how little
attention is paid to the topic of homework in teacher
education, said Cooper (1991). Most teachers in the
United States report that in education courses they
discussed homework in relation to specific subjects,
but received little training in how to devise good assignments, how to decide how much homework to
give, and how to involve parents. Moreover, homework often causes a great deal of conflict among teachers, pupils, and parents. Indeed, many doctors and
family counsellors indicate that problems with homework are a frequent source of concern when children experience medical problems.
In keeping with Cooper (1991), teachers should
never use homework as punishment. Using it in this
way communicates to pupils that schoolwork is bo-

ring and aversive. It is quite understandable that high
school teachers can view the home as an extension of
the classroom. Homework that involves practice and
review of lessons previously taught and simple introductions to material prior to its coverage in class is
desirable. Assignments that require pupils to integrate skills or differing parts of the curriculum should
also be common. Regardless of pupils’ ages, the formal role of parents in homework should be minimal.
Talking about parents, it should be said that they
are vary in interest, knowledge, teaching skills, and
time available. Clearly, parents of young children
should be more involved. In particular, they need opportunities to express how much they value school
achievement. Besides helping their children to practice of reading, spelling, and math skills, parents
can express their interest by having contracts with
their children about study times, offering rewards for
completed assignments, or merely by signing homework before it is returned to school.
In keeping with Cooper (1989), he also advises
that teachers individualize few assignments within
classes. Developing individualized homework demands considerable teacher time and has few benefits. Teachers who teach the same course to several
classes that are progressing at different rates might
consider giving the same assignments to the top pupils in the lowest class and the lowest-performing
pupils in the highest class.
Finally, most homework assignments should not
be graded. Teachers should not view homework as
an opportunity to test. Almost all pupils should complete assignments successfully; thus, teachers should
not differentiate much among performance levels.
Having pupils do homework out of fear of negative consequences turns a situation ideal for building
intrinsic motivation (‘I must enjoy this; I’m doing it
and the teacher isn’t standing over me’) into one that
implies that the teacher believes pupils need rewards
or punishment in order to complete assignments. Teachers should collect homework, check it for completeness, and give intermittent instructional feedback. This procedure shows that the teacher takes
homework seriously and that it is purposeful. The
major purpose should be to identify individual pupils’ learning problems.
According to Darn (1997), he agreed that homework seems to be an accepted part of teachers’ and
pupils’ routines, and there is a little mentioned of it in
ELT literature. He said, that the role of homework is
hardly mentioned in the majority of general ELT te-

xts or training courses, suggesting that there is little
question as to its value even if the resulting workload is time-consuming. However, there is clearly room for discussion of homework policies and practices particularly now that technology has made so
many more resources available to learners outside
the classroom.
Darn (1997), gives us 8 reasons why homework
is worth giving by teachers and worth doing by pupils:
1) Homework is expected by pupils, teachers,
parents and institutions.
2) Homework reinforces and helps learners to retain information taught in the classroom as well as
increasing their general understanding of the language.
3) Homework develops study habits and independent learning. It also encourages learners to
acquire resources such as dictionaries and grammar
reference books. Research shows that homework also benefits factual knowledge, self-discipline, attitudes to learning and problem-solving skills.
4) Homework offers opportunities for extensive
activities in the receptive skills which there may not
be time for in the classroom. It may also be an integral part of ongoing learning such as project work
and the use of a graded reader.
5) Homework provides continuity between lessons. It may be used to consolidate class work, but
also for preparation for the next lesson.
6) Homework may be used to shift repetitive,
mechanical, time-consuming tasks out of the classroom.
7) Homework bridges the gap between school
and home. Pupils, teachers and parents can monitor
progress. The institution can involve parents in the
learning process.
8) Homework can be a useful assessment tool, as
part of continual or portfolio assessment.
There are a lot of reasons why pupils have to do
their homework. Darn (1997), gave us 8, the most
important reasons why pupils should do homework
tasks. Of course not all of those reasons suitable for
all pupils. Every student is different and it depends
on student’s personality if they do their homework
or not. It could be said that homework is expected by
pupils, teachers and parents, but not every parent can
help their children to do homework. It is a very important thing to build the bridge between the school
and home, but not to burn it; to give pupils not too
much and not too little homework.
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ANALYSIS AND RESULTS OF THE
RESEARCH ON THE ROLES PLAYED
BY HOMEWORK IN THE ENGLISH
TEACHING-LEARNING PROCESS
IN THE BASIC SCHOOL
The first step in the research aimed to find out the
basic school pupils’ attitude to the role of homework in their English learning process. The method of survey was performed in a basic school and
77 pupils of that school took part in it. The pupils
represented 5th-10th forms, 54 per cent of respondents were girls and 45 per cent of pupils were boys. The survey participants were given a questionnaire (specially compiled for the case) with the questions about the issue of homework: (1) What are

the reasons of doing English homework? (2) What
obstacles diminishing the benefit of home assignments do you face while doing English homework?
Each question stood for a separate problem aspect
and was detailed by statements the individual degree of agreement the research participants had to
indicate by signing one of five suggested ways: 5
for absolutely agree, 4 for agree, 3 for doubt, 2 for
disagree, 1 for absolutely disagree. The survey data was processed applying the method of statistic
analysis.
The basic school pupils gave the answers to the
question about the reasons they have for doing English homework. And their answers were possible
to be divided into two groups: (1) academic reasons
and (2) social reasons (see Figures 1 and 2).

Fig. 1. The academic reasons of doing English homework expressed by school pupils (%).

Fig. 2. The social reasons of doing English homework expressed by basic school pupils (%).
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According to the pupils’ opinion presented in Figure 1, the academic reasons of doing English homework are the following: (a) adapting practically the knowledge acquired at school, (b) understanding better the material learned and (c) benefiting
for the future. The survey results show that school pupils do English homework because it creates
them the situation where they can reinforce the material that has been presented in the class or because
homework helps to determine if they understand the
lesson and have mastered the required skills. The
adaptation of the material learned at school in practice is the most popular reason: 79 per cent agreed
with the statement, 12 per cent expressed doubt and
9 per cent expressed disagreement. The role of English homework as an instrument for determining
the pupils’ skills acquired at school was given opposite assessments: 29 per cent of the pupils agree,
20 per cent doubt and even 51 per cent disagree
with the idea that English homework could determine their level of linguistic mastery. The next role of English homework identified by school pupils
was that of benefiting for the future, i.e. it is related
not to the current schooling moment but to learning
for life: to the possibility to increase pupils’ proficiency, to introduction of new material in the future o
application of previously learned skills to new situations or other areas of interest. The pupils answers
(77 per cent agree, 13 doubt and 8 disagree) proved
the fact that the research participants more often relate the home assignments to the future or linguistic
proficiency in general than to the present situation
or current schooling moment (see Figure 1).
The reasons for doing homework that could be
attributed to the second group were more of social
or school routine character. The pupils indentified
such social factors that made English homework
worth doing: (a) it is a part of school routine, (b) a
collectively acknowledged and accepted habit, (c)
it leads to good marks (see Figure 2).
The survey results show that the strongest reason for doing English homework is the fact that it
is a socially acknowledged as a collective habit (my
classmates do and I do, I do not want to be different): 80 per cent agree, 11 per cent doubt and 9 per
cent disagree. Doing homework leads to a possibility of getting good marks at school and by that the
social status of an individual in the group becomes

higher and stronger. That was proved by the pupils’ assessments of the statement about doing English homework because of good marks: 84 per cent
agree, 9 per cent doubt and 7 per cent disagree. The
argumentation of the reason of doing homework
because it is an obligatory activity in schooling and
should be viewed as a part of schooling routine was
rather weakly supported by the pupils: 47 per cent
agree, 13 doubt and 40 disagree (see Figure 2).
According to the survey results presented above, it could be concluded that basic school pupils do
not argue the importance of the role of homework
in English learning process. However, they accept
the fact that there are various obstacles that minimize the success of and benefit of home activities and
these obstacles are of three types: (a) academic obstacles, (b) obstacles of management and (3) psychological obstacles (see Figures 3, 4 and 5).
As the figures in Figure 3 show, the group of academic obstacles were identified of three types: (1)
problems related to academic issues, (2) problems
related to procedural reasons and (3) problems related to task instruction understanding. The first two
types of academic difficulties were rated equally by
the boys and girls (12,5 per cent and 11 per cent of
research participants named these obstacles as most
difficult). While the problem related to poor understanding of home task instructions was rated radically differently by the boys (20 per cent) and girls
(4 per cent). That might lead to the conclusion that
girls are more attentive during the lesson time when
the home assignments are allotted (see Figure 3).
The management obstacles in doing English homework were identified of the three types as well:
(1) overloading of pupils with home tasks, (2) lack
of English knowledge and (3) lack of facilities necessary for the performance of the task. The results
show that the greatest difficulty of this group is too
huge amount of homework (8,5 per cent), then comes lack of English knowledge (6 per cent) and
lack of facilities (4 per cent). It should be mentioned that the first type of obstacles was differently
rated by the boys (11 per cent) and the girls (6 per
cent) and that fact could lead to the conclusion that
male pupils are not ready to spend required time for
homework as females do. The facilities or their lack
was rated more or less equally by the boys (5 per
cent) and girls ( 3 per cent) (see Figure 4).
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Fig. 3. The academic obstacles diminishing the benefit of English homework expressed
by basic school pupils (%).

Fig. 4. The obstacles of management diminishing the benefit of English homework expressed
by basic school pupils (%).

Fig. 5. The psychological obstacles diminishing the benefit of English homework expressed
by basic school pupils (%).
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The obstacles of psychological character were
identified the following: (1) need for tutoring (21
per cent), (2) lack of stamina (20 per cent) and (3)
lack of self-confidence (5 per cent) (see Figure 5).
The problems in doing English homework related
to the lack of stamina and the lack of self-confidence demonstrated rather close results suggested by
the boys (23 per cent and 6 per cent) and by the girls
(17 per cent and 4 per cent). While the difficulty related to the fact that homework is supposed to be
performed individually and autonomously caused
greatest problems for the female respondents (36
per cent) than for the boys (6 per cent) (see Figure 5). On the basis of the said above, the conclusion
could be drawn that basic school pupils find psychological obstacles diminishing the benefit of English homework the most significant in comparison
to academic or management aspects of the activity.
The second step in the investigation was based
on qualitative research approach and helped to disclose the attitude of the English language teachers
to the role of homework in the process of teaching
English in the basic school. Organization and carrying out of the research was based on the method
of qualitative research, i.e. a semi-structured interview. The conversation was based on the principles
of free-will and anonymity. The responses of participants were encoded under different names, then

were transcribed and analysed with the help of the
content analysis method: the interview data was
split into meaningful units on the basis of which categories, subcategories and sub-subcategories were
distinguished.
The interview for teachers consisted of the following questions: What kind of English homework
do you usually give to your pupils? What are the
reasons of giving a particular kind of homework?
What is the role of homework in teaching basic
school pupils English?
Six English teachers from basic schools participated in the interview: there were five female and
one male teacher. They represented three different
sized basic schools located in different types of
settlements.
The content analysis of the answers to the interview questions revealed that homework is a significant and integral part of English teaching process
and the variety of homework styles or reasons of giving it can ensure good learning results. Moreover,
the analysis revealed the opinion of teachers that
the role of homework is multi-natured as their school routine practice showed. During the interview the
category of the role of English homework was distinguished. It shows what home activities and why
teachers include them into the management of English teaching-learning process (see Table).

Table. The category of the reasons of allotting English homework
Sub-category

Sub-sub-category
Analysis of topic

Corroborating statements
I give homework based on the current topic to all pupils. I also set additional
homework so that pupils analyse the topic in more detail (Interview 3).
Pupils have to finish the work that has been started in class or analyse it (Interview 4).
The homework I set is usually of practical nature <...> (Interview 4).
<...> during semester pupils have to do some project homework in a group or
individually (Interview 1).

Homework style
Practical nature

Homework should include exercises of training (repetition) nature, improvement
of skills, setting up of competences, creativeness etc (Interview 5).
<...> to write down and learn the words and learn reading nicely and translating
the text <...> to do tasks in the exercise books and repeat the learned material
<...> (Interview 6)

Using of, looking for
In order to broaden the knowledge, conduct analysis, promote using information
supplementary meastechnologies and other measures for obtaining information (Interview 1).
ures
Reasons why
homework is
given

Knowledge has to be improved; one has to go in more detail, read other sources
in addition to the textbooks (Interview 2).

Consolidation of previHomework can continue the lesson, when necessary; it is continuation of lesson
ous topics
(Interview 5).
I set homework so that pupils could consolidate their knowledge (Interview 6).

Class work is not com- The homework I set is usually of practical nature <...>. Pupils have to finish the
pleted
work that has been started in class or analyse it (Interview 4).
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Sub-category
Significance of
homework

Sub-sub-category

Corroborating statements

<...> during semester pupils have to do one project-type homework in groups or
Promotion of self-suffiindividually. During my lessons pupils can choose how quickly they can do the
ciency
given tasks, and thus unfinished tasks have to be completed at home (Interview 1).
Particularities of lesson

It depends on particularities of the subject. <…> it is impossible to learn a language without doing homework (Interview 5).

Analysis of answers received during the interview (see Table) allowed to identify the three subcategories of the category of the role of English homework and they are the following: (a) homework style,
(b) reasons why homework is given and (c) significance of homework. In the homework style subcategory, analysis of topic sub-subcategory revealed that
homework is set so that pupils could go deeper into
and analyse the current topic: I give homework based on the current topic to all pupils. I also set additional homework so that pupils analyse the topic in
more detail (Interview 3). In addition, it turned out
that sometimes homework is given because pupils do
not manage to do all the work during class lessons:
Pupils have to finish the work that has been started
in class or analyse it (Interview 4). In practical nature sub-subcategory teachers’ answers to the question about the form and type of home assignments
are analysed; it turned out that the teachers set homework of practical character: The homework I set
is usually of practical nature <...> (Interview 4). In
addition, the teachers assign their pupils to do project-type tasks in groups or individually which promotes cooperation between pupils: <...> during semester pupils have to do some project homework in
a group or individually (Interview1). The diversity
of homework set by the teachers to their pupils is determined by the current topic or when the homework
is given (at the beginning of the topic, in middle of
the topic or before a test); the aim of setting homework is to generate the gain to pupils, develop their
skills and competences: Homework should include
exercises of training (repetition) nature, improvement of skills, setting up of competences, creativeness etc (Interview 5). The teachers give homework
considering pupils’ age; younger children are asked
to write down and learn new words, learn to nicely
read and translate the text which help to develop writing and reading skills, whereas senior pupils usually
get exercises involving grammar and repetition: <...>
to write down and learn the words and learn reading
nicely and translating the text <...> to do tasks in the
exercise books and repeat the learned material <...>
(Interview 6).
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The sub-subcategory of using of, looking for
supplementary measures of the subcategory reasons why homework is given leads to the conclusion that homework is given to pupils considering
the modern and continuously developing world. It
is obvious that pupils like homework which requires using additional sources (especially computers).
Today pupils tend to improve very quickly, they are
curious and usually ordinary homework is not interesting for them; thus, even the English language
teachers give homework which requires doing some kind of research: In order to broaden the knowledge, conduct analysis, promote using information
technologies and other measures for obtaining information (Interview 1).
The answers of the interviewees suggested in
the sub-subcategory of consolidation of previous
topics show that the material which is presented in
the textbooks is not a sufficient source of knowledge for pupils who want to graduate school having
considerable amount of good knowledge. It is therefore necessary to use additional sources, but not
limit oneself solely to the material of a lesson, a
textbook and an exercise book: Knowledge has to
be improved; one has to go in more detail, read other sources in addition to the textbooks (Interview
2). Pupils who regularly and systematically do homework better understand and learn the topic presented during the lesson, because when doing homework they continue the work namely, analyse or
go deeper into the new topic: Homework can continue the lesson, when necessary; it is continuation of lesson (Interview 5). One of the reasons why
homework is given to pupils is the consolidation
of knowledge: I set homework so that pupils could
consolidate their knowledge (Interview 6). The analysis of the sub-subcategory of class work is not
completed also shows one of the reasons why pupils are given tasks which due to their practical nature and necessity for additional sources cannot be
done during the lesson: The homework I set is usually of practical nature <...>. Pupils have to finish
the work that has been started in class or analyse
it (Interview 4).

The subcategory of significance of homework is
divided into two sub-subcategories. In the sub-subcategory of promotion of self-sufficiency teachers
encourage their pupils to be self-sufficient, give
them a possibility to decide in what speed they can
work during the lesson informing them that any
unfinished tasks will be carried out at home: <...>
during semester pupils have to do one project-type homework in groups or individually. During my
lessons pupils can choose how quickly they can do
the given tasks, and thus unfinished tasks have to
be completed at home (Interview 1). The sub-subcategory of particularities of lesson describes what
kind and what amount of homework will be set; for
instance, there will never be difficult and long mathematical equations during music lessons, and pupils will never be asked to learn a poem by heart
during mathematics lesson; homework is set considering the character of lesson, and the given tasks differ in the field of humanities and natural sciences: It depends on particularities of the subject.
<…> it is impossible to learn a language without
doing homework (Interview 5).
CONCLUSIONS
1. The theoretical sources on homework activities in
general and their roles in the English teachinglearning process at school in particular allowed
drawing the following conclusions:
1.1. Homework can be defined as a tasks assigned to learners by their teachers to be completed
outside the classroom; the main activities the homework is tightly related to the schoolwork that
is performed at school and the piecework that is
done at home; however, homework should consolidate class work, it should not replicate it.
1.2. The roles of homework correspond to the reasons of assigning it and they could be the following: (a) reinforcing material that has already
been presented in class; (b) determining if pupils understand the lesson and have mastered the
required skills; (c) increasing pupils’ skill proficiency; (d) introducing pupils to new material
the teacher will present in the future; (e) applying
previously learned skills to new situations or other areas of interest; (f) providing opportunities
for pupils to identify and learn to use resources,
such as the library, internet, reference books and
other community resources; (g) allowing pupils
to use their unique talents and abilities to produ-

ce individualized and creative work products; (h)
helping pupils improve their time management
and organizational skills and develop perseverance, responsibility, self-confidence, and self-discipline; (i) improving communication between
parents and their children on the importance of
schoolwork and learning; (j) fulfilling school or
district mandates, such as requirements for a specified amount of daily or weekly homework.
1.3. The reasons of doing homework could be defined such as: (a) this type of activity is expected by pupils, teachers, parents and institutions;
(b) it reinforces and helps learners to retain information taught in the classroom as well as increasing their general understanding of the language; (c) homework develops study habits and
independent learning; it also encourages learners to acquire resources such as dictionaries and
grammar reference books, it also benefits factual
knowledge, self-discipline, attitudes to learning
and problem-solving skills; (d) homework offers
opportunities for extensive activities in the receptive skills which there may not be time for in the
classroom; (e) it provides continuity between lessons and it may be used to consolidate class work,
but also for preparation for the next lesson; (f) homework may be used to shift repetitive, mechanical, time-consuming tasks out of the classroom;
(g) it bridges the gap between school and home
as pupils, teachers and parents can monitor progress; (h) it can be a useful assessment tool, as
part of continual or portfolio assessment.
2. The analysis of the results gained during the
quantitative and qualitative researches allowed
drawing the following conclusions on the issue of
roles of homework in the English teaching-learning process in the Basic School.
2.1. The basic school pupils indicated the two types of reasons they have for doing English homework: (1) academic reasons and (2) social reasons:
- the academic group of reasons of doing English
homework are the following: (a) adapting practically the knowledge acquired at school, (b) understanding better the material learned and (c) benefiting for the future;
- the social group of reasons that made English
homework worth doing are: (a) it is a part of
school routine, (b) a collectively acknowledged
and accepted habit, (c) it leads to good marks.
2.2. According to the survey results, it could be
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concluded that basic school pupils do not argue
the importance of the role of homework in English learning process; however, they accept the
fact that there are various obstacles that minimize
the success of and benefit of home activities and
these obstacles are of three types: (1) academic,
(2) obstacles of management and (3) psychological obstacles:
- the group of academic obstacles consists of
three types: (a) problems related to academic issues, (b) problems related to procedural reasons
and (c) problems related to task instruction understanding. The first two types of academic difficulties were rated equally by the boys and girls,
while the problem related to poor understanding
of home task instructions was rated radically differently by gender groups: the boys find this issue
extremely problematic for them;
- the management obstacles are identified of the
three types as well: (a) overloading with home
tasks, (b) lack of English knowledge and (c) lack
of facilities necessary for the performance of the
task. The results show that the greatest difficulty
of this group is too huge amount of homework;
moreover, the first type of obstacles is differently
rated by the gender groups as the boys feel more
overloaded by home tasks;
- the psychological obstacles are identified the
following: (a) need for tutoring, (b) lack of stamina and (c) lack of self-confidence. The difficulty related to the fact that homework is supposed
to be performed individually and autonomously
caused greatest problems for the female respondents. It could be stated that basic school pupils
find psychological obstacles diminishing the benefit of English homework the most significant in
comparison to academic or management aspects
of the activity.
2.3. The role the homework in the English teaching process is of great importance and there is
a number of reasons for assigning it according
to the basic school English teachers’ professional experience. The category of the reasons of allotting English homework contains the following
subcategories: (1) homework style, (2) reasons
why homework is given and (3) significance of
homework:
- homework style that consists of the two meaning shades: (a) analysis of topic and (b) practical
nature of tasks;
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- reasons why homework is given falls into: (a)
using of, looking for supplementary measures;
(b) consolidation of previous topics and (c) class
work is not completed;
- significance of homework consists of the two
meaning shades: (a) promotion of self-sufficiency and (b) particularities of the lesson.
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NAMŲ DARBŲ VAIDMUO MOKANTI(IS) ANGLŲ KALBOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Straipsnis analizuoja situaciją, kai namų darbų užduotys yra skiriamos pagrindinės mokyklos mokiniams per anglų kalbos pamokas. Priežastys, kurios lemia namų darbų užduočių stilių, turinį ar formatą, yra įvairios: medžiagos įtvirtinimui,
naujos medžiagos įvedimui ir pristatymui, gebėjimų ir įgūdžių formavimui bei plėtotei, įsisavintų žinių taikymui naujose
situacijose, laiko vadybos ir veiklos organizavimo gebėjimų ugdymui ar asmenybinių savybių formavimui, charakterio
ugdymui bei socialinių komunikacinių gebėjimų stiprinimui. Šis darbas atsako į probleminį klausimą, kokios yra priežastys lemiančios anglų kalbos namų darbų inkorporavimą į mokymo ir mokymosi procesus pagrindinėje mokykloje.
Straipsnis pateikia namų darbų reiškinio teorinę apžvalgą bei vaidmenų, kuriuos ši veikla atlieka ugdymo(si) procese.
Taip pat yra pateikiama tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metu taikytos kokybinio ir kiekybinio tyrimo prieigos. Taikyti
metodai: apklausa raštu su klausimynu ir statistinė duomenų analizė bei apklausa žodžiu, t.y. interviu, bei kontentinės
analizės metodas. Tyrime dalyvavo 77 pagrindinės mokyklos 5-10 klasių moksleiviai ir šeši pagrindinių mokyklų anglų
kalbos mokytojai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindinės mokyklos moksleiviai išskiria dvi grupes priežasčių, kodėl jie atlieka anglų
kalbos namų darbus: akademinės priežastys ir socialiniai motyvai. Akademinės priežastys mokymosi procese buvo išskirtos šios: praktinis žinių įgytų mokykloje taikymas, geresnis išmoktos medžiagos įsisavinimas ir nauda ateičiai. Socialinių motyvų grupę sudarė šios priežastys: tai mokyklinės tvarkos dalis, visuotinai priimtas ir pripažintas įprotis bei tai
būdas gauti gerus pažymius. Tyrimas parodė, kad nors moksleiviai ir pripažįsta namų darbų vaidmens svarbą jų mokymosi procese, tačiau identifikuoja tris grupes sunkumų, kurie mažina namų darbų poveikį jų mokymosi sėkmingumui:
akademiniai sunkumai, mokymosi organizavimo problemos ir psichologinės problemos. Kokybinio tyrimo metu gauta
informacija leido išskirti anglų kalbos namų darbų skyrimo priežasčių kategoriją pagal pedagogų profesinės veiklos patirtį. Ši kategorija susidarė iš tokių reikšminių dedamųjų kaip: namų darbų formatas (temos analizė ir praktinis taikymas),
priežastys nulėmusios užduočių skyrimą (papildomos medžiagos paieška ir panaudojimas, ankstesnės temos įtvirtinimas
ir klasės darbo užbaigimas) bei namų darbų veiklos svarba mokymo procese (sudaro galimybes individualaus mokymosi
stiliaus ugdymuisi bei atspindi dalyko specifiką).
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APPROACH OF THE MODERN STATE AND THE
CHURCH TO THE INSTITUTION OF MARRIAGE
Dalia Perkumienė
Kaunas Kolegija/University of Applied Science
Anotation. The matrimonial rights and duties in the religious view are binding not only in the external sphere of public
life but in the internal sphere of one’s conscience. Democratic systems of modern civilization recognize the right of their
religious citizens to worship and respect their obligations to the confessional law. However, these systems differ in the
aspect of respect vis-à-vis the individuals’ religious feelings regarding religious marriage. Confessional marriages are
recognized by civil law in some countries1: in others2 – the church marriage is not recognized as it has no legal power.
The modern Church is clearly in favour of marriage and family. Marriage and family are no obsolete models of pre-modern times, nor are they solutions to embarrassing situations, nor can they be swept away as a failed development that
has to be overcome.
Key words: modern state, church, marriage, matrimonial rights and duties, religious.
1 As it was pointed in the introduction in seventeen EU countries church marriage is recognized by State: in Lithuania, in Latvia,
in Estonia, in Spain, in Italy, in Cyprus, in Greece, in Denmark, in Sweden, in Poland, in the United Kingdom, in Ireland, in Portugal, in Malta, in Finland, in Slovakia, in the Czech Republic.
2 For example, in Belgium, in France, in Germany, in the Netherlands, Hungary, Bulgaria.

Introduction
The relevance of the paper
The State considers marriage a contractual relationship between two parties that vests these parties
with a new legal status3. Unlike other contracts, however, the new status, created by the marriage contract, cannot be terminated at will by the parties,
but only as provided by the law of the state, thereby making the State a “third party” to any marriage.
In the modern world, the marriage has an increasingly complicated meaning. Definition of family
may include transgender parents and bisexuals married to members of the opposite sex or living with
same-sex partners. In some states same-sex couples
possess or pursue the right to be married. Certainly,
a legal recognition of such marriage does not create or eliminate the agreements that people make
between themselves, nevertheless these couples ask
for legal recognition (Cahill S.; Tobias, S. 2007).
Besides, high divorce rates mean that many children are not raised in a traditional family unit (Catton 1997). Here again, the fact that the parents are
not married does not mean that they are not a family, but it changes the way that families are arranged
(Stets 1991).
While text writers and decisions of courts often
define marriage as a civil contract, generally indicating that it must be founded upon the agreement
of the parties and does not require any religious ceremony for its solemnization, it is, nevertheless,
3 The modern law of marriage is based on the premise that
men and women are independent individuals.
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something more than a mere contract. Of course,
the consent of the parties is essential to existence
of marriage, but when the contract to marry is executed, the parties cannot change the relation created between them. Other contracts can be modified, restricted, enlarged, or entirely terminated by
the same consent of the parties. This is not the case with marriage. The relation once formed the law
steps in and holds the parties to various obligations
and liabilities (Funaro 1991).
Most modern countries and their legal systems
are secular4 i.e. do not confess any religion but their
citizens have the right to confess faiths, to be guided by them and to belong to religious communities
(Madeley, J.; Zsolt, E. 2003). All faiths acknowledge marriage to be a religious matter, a subject of subordination to their spiritual law.
The aim of the paper – to disclose an approach
of the modern state and the church to the institution of marriage.
Object of the work – the modern state and the
church to the institution of marriage.
Materials and methods of the work – in this paper there were used analysis of scientific literature,
analysis of legislation, specifying and summarizing
and logical abstraction methods. There also were
4 A secular state is a concept of secularism, whereby a state
or country purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion. A secular state
also claims to treat all its citizens equally regardless of religion,
and claims to avoid preferential treatment for a citizen from
a particular religion/nonreligion over other religions/nonreligion. However, not all legally secular states are completely
secular in practice.

analysed scientific and practical material of national and foreign authors (Cahill, Tobias, Glenn, Kramer, Meilius, Sagatys, Örsy et al).
Approach of the modern church to the
institution of marriage
Today the Church denies both the social dimension of marriage and its character as a contract; but
it does insist that the heart of marriage lies in its
being an inter-personal sexual relationship of lifegiving love, and one, which is therefore permanent
and exclusive. It is this relationship, which is given
the legal status of a contract and institutionalized in
various other ways; but it is neither the contractual
character nor the institutional factors, which tell us
about the reality of marriage (Kelly 1997).
The modern Church provides amendments
to Canon law5, which attempt to look globally at
marriage and to cover various personal and social aspects. The Church understands that action of
legal regulations should contribute to fostering of
such conditions, under which serious attention is always focused on human values of marriage.
General opinion, existing in the jurisprudence
of the modern State, states that in its own sphere
the State is the supreme body establishing the intercommunion of its citizens. The Church deals with
spiritual matters – human relations to God. From
the point of view of the law, marriage is a contract,
whereas from the point of view of the Catholic
Church – it is both a contract and a sacrament6.
“Marriage” is an objective institution and as an
individualized reality it is a dynamic process, which
develops and changes, and can go through periods
of growth or deterioration (Hill 1993).
Legislation of the modern State has made attempts to negate Canon marriages and to recognize
civil marriages only (Meilius 2010).
A comparison of the ancient State and the
modern State approach to the marriage institu5 Under 1983 Canon code understanding of marriage appears in a broad religious context through the doctrine of the
covenant, the highly juridical language of the contract.
6 Marriage has not always been listed among the sacraments
of the Catholic Church. The early Scholastics defined sacrament as both a sign and a cause of grace and, since they looked
upon marriage as a sign but not a cause of grace, they did not
list it among the sacraments. Marriage could not be a cause
of grace, run their argument, because it involved sexual intercourse which Augustine had taught was always sinful, even
between a husband and wife, except in the case when it was for
the procreation of a child.

tion distinguishes the following peculiarities:
1. The modern State has separated itself from
the Church, and marriage is considered a civil matter only;
2. The modern State has legitimized divorce;
3. The approach of the modern State to marriage institution has been modernized: social activities (policy) the State takes more functions that previously were peculiar to family. Thus, in the State’s
opinion the significance of the marriage institution
decreases.
Consideration of the requests of the 2nd Vatican Council and the new marriage celebration rites
brings the expectation of new liturgical and juridical norms for the nations that have recently accepted Evangelic. These preparations, made under the
guidance of the Catholic Church superiors, are an
attempt to combine the reality of the Christian marriage and the authentic traditional values of these
nations (Örsy 1986).
In contemporary Western Europe two different
approaches to the agreement of marriage prevail:
some countries, such as Belgium, France, Germany,
the Netherlands and Switzerland, consider the civil
marriage ceremony compulsory, and it is the one
to cause legal consequences. These countries have
completely separated the role of the Church and the
State in the conclusion of marriage.
In other European countries, such as Denmark,
the United Kingdom, Ireland, Greece, Italy, Spain,
Portugal, Sweden, Poland and Lithuania, the individuals entering into marriage have the right and
are free to choose a civil or church ceremony, both
of these secure the legal consequences of marriage.
Although the Church does not recognize civil
marriage, it shows increasing tolerance to the civil marriage of Catholics, understands and sees into
the problems the spouses face if they marry through
the church only. The State approach to the marriage
institution is also undergoing rapid changes: greater regard to the needs and requests of engaged couples results in restructuration of marriage institution. The State recognizes church marriages, refuses
some of the requirements for the conclusion of valid marriage and allows homosexual marriages. However, such radical steps of the State, as legitimization of homosexual marriage, provoke negative reaction from some citizens and the Church.
Therefore the modern Church is clearly in favour of marriage and family. Marriage and family
are no obsolete models of pre-modern times, nor are
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they solutions to embarrassing situations, nor can
they be swept away as a failed development that has
to be overcome. In marriage, the ‘yes” two people
say to each other becomes the principle based on
partnership, trust and openness on which they live
for God. This being so, marriage is the place where
people can develop themselves as persons within a
relationship. Furthermore it is the place where new
life does not only emerge from but where it can also develop itself in a shelter of security. This is why
marriage and family correspond to each other.
The attitude of the Catholic Church towards
the institution of marriage
Marriage is one of the oldest social institutions,
existing in one form or other in all cultures. As a
human institution, it has existed in several forms;
polygamist (including polygamy and polyandry),
as well as the more common monogamist model.
It has undergone significant changes throughout the
centuries (Hill 1993).
Under the Christian teaching marriage is a place
where the two sexes accept each other as differently gendered and learn and grow through it. Marriage is a lifelong, monogamous relationship between
a man and a woman (Keller 2011).
Marriage and family are not only a laic institution, but also a religious-moral institution, (the divine arrangement, the sacred sacrament, the vocation of life). As far as history dates back, the State
and Church have always been inseparable concepts
both in the philosophical, legal and practical sense.
Of course, such an important institution as marriage
and family had to have religious features and have
been controlled by the Church (Blankenhorn 2007).
Family is the fortress of religion and morality, therefore the Church is related to the family institution
with the deepest historic and cultural traditions, and
this relationship lifts it up to the highest rank of sacraments. It is reflected in canon law. Without going
deeper into the religious aspects, it can be stated
that the modern Catholic canon law acknowledges
the competency of the civil government in the consequences of civil marriage. The Church acknowledges the following features of marriage: unity, indissoluble union, monogamy, i.e. the marriage of a
man and a woman; heterosexuality, i.e. the spouses
must be of different sexes. The aims of marriage
according to canon law (Mckenna 2000) are mutual life, the goodness of spouses, the bearing of chil168

dren and their education. These are obligatory conditions, therefore if one of them is missing or if one
of the spouses consciously does not acknowledge
one of the main features of marriage, the Church
does not acknowledge the marital agreement and
considers the marriage invalid.
Marriage is regarded as a twofold action: firstly as a wedding connection and secondly as an action of making a family between a man and a woman. These two concepts have different words in
different languages. These concepts are different:
the wedding is considered an action starting the
embryo of the family (Trauung, Eheschliessung,
бракосочетание, la célèbration du marriage). The
consequence of this action, or the wedding in a broader sense, is called marriage (брак, брачный союз,
matromonium, le marriage). Marriage is the agreement between a man and a woman for the constant
alliance of their life and rights (Kavolis 1930).
According to the Church marriage is called a covenant, because, like all other types of covenant,
marriage is an agreement between two parties that
contained stipulations and sanctions. A marriage
covenant, like any other covenant, includes details
of payment, the agreement to stipulations by two
parties, a set of penalties for the party who did not
keep these stipulations, and a legally binding witnessed ceremony or document that recorded all
matters (Instone-Brewer 2001).
The attitude of the Church towards marriage is
twofold: realistic and idealistic. Following the realistic view, marriage is considered the issue of this
world and according to the idealistic one, marriage
is regarded as a supernatural phenomenon belonging not only to spouses themselves, but is also an
issue of the State and Church (Kavolis 1930). Marriage, as taught by the Church, is the issue of the human heart and feelings.
Marriage is considered by the Church as a supernatural phenomenon. The laws of the Church indicate “marriages of the baptized are a sacrament”,
which brings supernatural value for the marriage.
The sacrament “happens” when a couple proclaims
their will to marry (Tihameris 1994).
What a theology of Christian marriage most needs is an account which sets forth the kind of human intentions, actions, and affections, sometimes
thought to be reserved for God alone, can be directed toward one’s marital partner (Thomas 1983).
“Christian marriage is a prism through which
God’s love shines into many areas of human life.

Through the love of wife and husband, woman and
man, through the loving words pronounced in public in formal ceremony…” (Thomas 1983).
Canon law defines marriage in the same way:
“the marital agreement by which a man and a woman make their mutual union for the rest of their
lives that is in its nature meant for the goodness of
the spouses and the bearing and education of children” (Coriden 1986). The marriage in fieri is clearly distinguished, i.e. the union and marriage in
facto, i.e. the constant way of life. Marriage is clearly defined as an agreement of the wedded (Meilius 2010). In general, the Church is stricter than
the State, indicating and requiring the married couple to clearly realize the marital agreement and the
fullness of its content, i.e. defines the object of marriage for the spouses. If the spouses do not form
a union for the rest of their lives or refuse to bear
children or do not acknowledge the marital fidelity,
their marital agreement is regarded as not sufficient,
i.e. they agreed upon something not considered as
marriage by the canon law.
According to the Catholic Church, the marital
community is based on the relationship of spouses
as well as the mutual agreement. Marriage and family are meant for the well-being of spouses, the
bearing of children and their education (Meilius
2010).
As mentioned before the internal and essential
ground for marriage is a strong union of a man and
a woman based on love (Wojtyla 1994). Canon law
(1983) defines marriage as a union uniting a man
and a woman with special bonds for the rest of their
life, is meant for the goodness of the spouses and to
raise and educate children. The aim of this unity is
to retain the goodness of the spouses, not to violate the individual autonomy and dignity, respect the
subjectivity of one’s own and one’s partner (Plužekas 1996).
Following Canon law, the marriage is not only a
natural agreement of the wedded, but it also has the
sign of sanctity: it is a sacrament: “among the baptized there is no valid marital agreement which is not
a sacrament at the same time” (Coriden 1986). Canon law specialist Malakauskas states the marriage
of Christians in fieri is an agreement and also a sacrament (Malakauskis 1932).
Codex Juris Canonici does not have a precisely
determined definition of marriage. The definition of
marriage of the Roman law is regarded as valid by
the Church: I. 1. D. 23,2: “coniunctio maris et femi-

nae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris
communicato” and I I I,9: “nuptiae sive matromonium est viri et mulieris (legitima) coniunctio, individuum vitae consuetudinem continens”. The Catholic Church made the following conclusions out
of this definition: marriage is monogamist, inseparable, and, if established between Christians, is sacramental.
According to the concept of a marriage based
on the decisions of the Second Vatican Council, the
main features of marriage are considered its unity
and indissolubility7. These attitudes are transferred
into and consolidated in the Canon law Code (Can.
10568). Unity is the union of a man and a woman. It
not only rejects the possibility of a polygamic union,
but also requires the marital fidelity. Dissolubility
follows from means the marital bond lasting for the
rest of their life and after the death of one of them.
At the same time the goodness of the offspring and
the spouses is implicated as well as the declaration of
the agreement for marriage as an act by which a motivated decision is made determining the future. The
future has a special meaning here as it embodies the
object of the marital agreement (Malakauskis 1932).
The Catholic Church strongly declares a valid
marriage is indissoluble and cannot be cancelled in
the eyes of God and society(Coriden 1986). Therefore the Church prohibits the divorce of the spouses.
However, history shows, the primary attitude of
the Church towards Christian divorce and second
marriage has not been uniform. The famous Fathers
of Church Basil and Cyril allow the second marriage for the goodness of souls if there is a proportional reason. The early community of Christians did
not encourage divorce or second marriage by any
means. Regarding divorce as a tragedy, the Church
still was not ready to forgive its member for a tattered marriage, if he repents for his sin. A Christian entering into his/her second marriage was not
considered to be condemned by or excommunicated from the Church.
7 The indissolubility of marriage is revealed in the Pauline
privilege (Privilegium Paulinum). In Paul’s epistle it states:
“To the married I give charge, not I but the Lord, that the wife
should not separate from her husband ... and that the husband
should not divorce his wife. To the rest I say, not the Lord, ...
But if the unbelieving partner desires to separate, let it be so;
in such a case the brother or sister is not bound. For God has
called us to peace.” (1 Corinthians 7:10-15 RSV).
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The essential properties of marriage are unity and indissolubility; in christian marriage they acquire a distinctive firmness by reason of the sacrament.
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At all times the Church has declared the indissolubility of marriage as a direct demand of God
and the obvious principle of natural law (Twomey
1982). Until the 12th century the Church had viewed the indissolubility of marriage as the moral
requirement entangling it with disciplinary laws.
Later canonists and theologians started treating the
indissolubility of marriage as impossibility rather
than a ban: Christian marriage cannot be dissolved.
A matrimonial bond appearing in the valid sacramental marriage was started to be considered as an
anthological reality rather than as a moral obligation of Christians. At approximately 1200 A.D, the
indissolubility of marriage was no longer a Christian ideal to be strived for by spouses in western
society: it became “the law”, binding all Catholics. In 1917, Canon law Code (can. 2356) declared excommunication and personal interdiction to
anybody attempting a second marriage, despite a
Bishop‘s warning, and who remains in “impermissible union”.
In accordance with church statistics of two decades ago, 80.46 percent of the Lithuanian population confesses to the Catholic religion (Evangelicals
- 9.54 percent, Orthodoxies - 2.54 percent) (Vaitiekaitis 1992). More than 2/3 of marriages are consecrated by the Church, and therefore the role of the
Church in this process is very important. It is worth
noticing in Catholic Lithuania the number of recorded divorces is significantly higher than in countries where the Catholic tradition has not been interrupted. For example, the number of divorces per
one hundred marriages is 19 in Poland, 13 in Italy,
16 in Spain and unfortunately, 55 in Lithuania (Moterys ir Vyrai Lietuvoje 1999).
While the Church continues to recognize the indissolubility of marriage, spouses find it too difficult to live together for different reasons. In such
cases, the Church allows the spouses to be separated physically and not to live together. It states
that the spouses remain as husband and wife before God; they cannot enter into a new marriage. In
such complicated situations, reconciliation, if possible, would be the best solution. The Christian
community is encouraged to help such people to live a Christian life in their situation and to remain
faithful to their irrevocable matrimonial bond (John
Paul II 1994).
In summary, the essence of Christian marriage
consists of:
• Monogamy, i.e. marriage between one man
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to one woman;
• Heterosexuality: it consists of a man and a
woman;
• Public recognition, the separation from parents is made public and announced to the
community;
• Embodiment of sexual union: “one body”;
• Non-recognition by the church of marriage
that is attempted to be concluded by a sexually impotent individual or when sexual life
is rejected;
• A church marriage lasts for life.
For the validity of canon marriage, the consent
of spouses has to be stated in an established legal
form and between legally capable persons. Validity
of the matrimonial consent is understood not only
as an outcome of a spouse’s natural capability (such
as sufficient power of reasoning) but also their legal capability. This means, individuals entering into marriage have to be sufficiently mature mentally and there should be no obstacles disrupting the
marriage. Matrimonial consent has to be expressed
with free will, without fraud, violence, reservations
or fear (Vaičekonis 2003).
The priest participating in the ceremony of marriage, on behalf of the Church, accepts the consent
of individuals entering into marriage and bestows the consecration of the Church on the marrying
couple. Therefore, the Church usually requests its
members to marry in the church. Several reasons
can serve as an explanation for the marriage procedure:
• Sacramental marriage is a liturgical act, and
therefore it is to be performed during a public
church liturgy;
• Marriage introduces into the church estate,
creates rights and obligations in relation to
spouses and their children in the church;
• Publicity of agreement protects the concluded marriage (Coriden 1986).
The non-observance of all these regulations
prescribed for the conclusion of lawful marriage
however does not interfere with the conclusion of
valid marriage. In addition, the Church establishes
the so-called disrupting obstacles, serving as causes
for invalidity of marriage. Canon law is favourable to marriage, and therefore before obstacles are
proven in court, marriage is deemed valid. In the
Church, matrimonial obstacles are firstly related to
the very act of the wedding conclusion, i.e. the act
of matrimonial consent. It cannot be given by ju-

veniles and those who are incapable of full self-determination at the time of the marriage agreement.
The civil law approach to the marriage
institution
At present in Lithuania the juridical, material, psychological and social aspects of family are to a greater extent influenced by the State legislation, Constitution, Civil Code and relevant international treaties. As a small part of the State and the nation the
family fosters such moral values as a sense of responsibility, understanding and forgiveness to each
other. Social life cannot even be imagined without
these family functions. Family is the foundation of
society and the State. The State protects and takes
care of families.
As already was mentioned in the previous chapter Lithuanian Civil Code (Article 3.7) defines the
concept of marriage as an institution where legal
family relations are in force: “Marriage is a voluntary agreement between a man and a woman to create legal family relations executed in the procedure
provided for by law. A man and a woman, who have
registered their marriage in the procedure provided
for in law, shall be deemed to be spouses”.
However, these relations, consisting of mutual
rights and duties, are neither named nor founded,
i.e. the conditions that determine these rights and
duties are not defined. The Civil Code focuses on
the validity of the marriage agreement, its recognition, matrimonial property and the rights and duties
of spouses and their children in case of divorce or
any restrictions of marriage.
If Canon law considers marriage as a personal
and moral matter, inevitably the State has to pay
more attention to the social aspects of this institution. The State9 does not have any official religion or
morality, and, therefore, it must adjust and ensure
the rights and interests of citizens of the most diverse religious and moral systems.
An expert in the Canon law, Dr. P. Vaičekonis
(Vaičekonis, 1994) provides an interpretation of civil marriage as a matrimonial contract, signed by
an official of civil power, in compliance with state legislation. It can be analyzed in two ways: as a
momentary act, i.e. as a wedding (matrimonium in
fieri), and as a regular life style, as an estate (matrimonium in facto).
9 Absolute majority of states of the European culture, including Lithuania.

The Lithuanian Republic law takes a slightly
different approach to the marriage and family institution compared with that of the Church. The State does not recognize the indissolubility of marriage and undeniable preservation of the same qualities of marriage; it does not require spouses to keep
to the engagements with the same strictness as the
Church implies (Sagatys 2010).
The State and the Church have common interests in the marriage agreement and family: they
aim at strengthening family relations, put effort into making families harmonious and stable, solve
arising problems and provide various types of support. However, the family interests of these two institutions are slightly different. The Church is more
concerned about the spiritual life of families; it encourages families to lead a moral life, to follow the
commandments of God, and strengthens faith. The
State looks at the family as a foundation of society
and the State.
At present the State has a significantly higher
power over the family institution compared to that
of the Church. The State regulates family relations
through civil law. The spiritual and moral education
of families is left to the Church10.
The procedure of conclusion and registration of
marriage as well as all other marriage and family
relations in the Lithuanian Republic are regulated
by Civil Code; previously these matters were regulated by the outdated Marriage and Family code
(MFC) and temporary regulations of the civil status
acts registration. At present in Lithuania civil marriages are completely regulated by the state law that
defines the rights and duties of both parties, declares when marriages are invalid and analyzes other
aspects.
Conclusions
1. Both religious communities and State have
strong interests in regulating marriage that arise
from the fundamental institutional, practical and
conceptual identities and needs of the State, as
well as of the Church.
2. Conflicts between the Church and the State over
the marriage regulation, between religious community autonomy and individual religious liber10 Although the State has a greater power in the conclusion of
marriage, pursuant to the Supreme Court consultation of 2004,
matters pertaining to the Church marriage are left to be settled
by the Church itself.
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3.

4.

5.

6.

ty, on the one hand, and civil marriage regulation
and protection of public interests, on the other,
significantly threaten both those institutions.
The law takes a slightly different approach to the
marriage and family institution compared with
that of the Church. The State does not recognize
the indissolubility of marriage and undeniable
preservation of the same qualities of marriage;
it does not require spouses to keep to the engagements with the same strictness as the Church
implies.
The State and religion in a liberal State acknowledge each other’s sovereignty in their field, and
they co-operate. The problem emerges due to
the fields in which the institutions realize their
sovereignty. Both institutions care for the welfare of people.
The State cares only in a secular field, which
embodies the welfare of individuals by creating
opportunities for people to satisfy their interests.
The care of individual interests does not violate the welfare and rights of others. So, the State
provides guarantees and limits the rights of its
citizens.
The Church’s position is that it considers marriage as a sacrament and pushes its legal contents
into the second place. This attitude is reasonable
in the view of separation of powers between the
State and the Church: the consequences of the
sacramental marriage are to be legitimised by
the State regulations; it is only the State that determines legally binding rights and obligations.
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ŠIUOLAIKINĖS VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS POŽIŪRIS Į SANTUOKĄ
Santrauka
Santuokinės teisės ir pareigos religijos požiūriu yra privalomos ne tik viešojo gyvenimo santykiuose, bet ir sąžinės požiūriu. Šiuolaikinės civilizacijos demokratinės visuomenės pripažįsta savo piliečių teisę gerbti savo įsipareigojimus tiek
pagal valstybinę, tiek konfesinę teisę. Tačiau šios abi sistemos yra labai skirtingos. Kai kurios šalys pripažįsta bažnytinę
santuoką, kitose teisines pasekmes sukelia tik santuokos sudarytos pagal valstybės keliamus reikalavimus.
Moderni bažnyčia aiškiai pasisako už santuoką ir šeimą, tačiau nepripažįsta civilinės santuokos. Moderni valstybė pripažįsta civilinės santuokos registraciją, tačiau valstybė pripažįsta tik tas santuokas, kurios yra sudarytos pagal civilinės
teisės keliamus reikalavimus.
Tiek religinės bendruomenės, tiek ir valstybė turi stiprius interesus reglamentuojant santuokas. Šie interesai kyla iš esminių institucinių bei praktinių ir koncepcinių bažnyčios ir valstybės reikmių.
Konfliktai tarp valstybės bažnyčios, reguliuojant santuokos instituciją iš vienos pusės kyla santuokos sudarymo ir pripažinimo klausymais, konfliktus iš kitos pusės sukelia ir santuokos anuliavimo, nutraukimo klausimai.
Valstybės požiūriu santuoka yra sutartis, bažnyčios- sutartis ir sakramentas.
Valstybė ir bažnyčia liberalioje valstybėje pripažįsta viena kitos suverenitetą savo srityje ir abi bendradarbiauja. Problemos iškyla kada šios abi institucijos siekia realizuoti savo suverenitetą. Abi institucijos rūpinasi žmonių gerove. Valstybė
sutuoktiniais rūpinasi tik pasaulietinėje srityje, kuri detaliai reglamentuoja asmenų gerovę, sukuriant žmonėms galimybes patenkinti savo interesus. Valstybė savo piliečiams suteikia garantijas. Bažnyčios pozicija yra ta, kad, jos nuomone,
santuoka yra sakramentas ir savo teisinius santuokos sudarymo padarinius nustumia į antrąją vietą. Šis požiūris yra pagrįstas atsižvelgiant į valdžių padalijimo tarp valstybės ir bažnyčios. Valstybė nustato tik teisiškai privalomas sutuoktinių teises ir pareigas.
Raktiniai žodžiai: moderni valstybė, bažnyčia, santuoka, sutuoktinių teisės ir pareigos.

SOME PECULIAR DIFFERENCES
OF BUSINESS IDIOM TRANSLATION
Živilė Nemickienė
Vilnius University
Kauno kolegija/ University of Applied Sciences
Abstract. Idioms are widely used and important part of the English language. They are considered to be one of the most
peculiar elements of the language because of their structure and usage. When the text is being translated from a source
language into a target language it goes through some changes. By means of translation tools the meaning of an idiom is
conveyed. The utmost task for a translator is to detect the idiom or the allusion to it. Following the golden rules by Baker a translator in the process cannot change word order of the idiom, cannot drop a single word from it, cannot add a
new word to it, cannot replace one word with another and change idiom’s grammatical structure. The research studies the
main strategies used by translators translating the transparent, semi-transparent and opaque business idioms. For translators, in order to recognize idioms in the text and interpret them correctly, it is important to have at least basic knowledge
of what idiom is, what its main features are and what kind of changes can be done during the process of translation. The
classification based on the semantic principle was presented. The idiom under translation undergoes changes which are
known as translation transformations, namely, transposition, substitution, addition and omission. For the present analysis
one hundred of business idioms were collected from The Oxford Dictionary of Idioms 2004 and Dictionary of Idioms/
Anglų kalbos frazeologijos žodynas 2010. The main translation strategies used in translations and their semantic match
of the lexical items in the target language were detected during the comparative analysis. The translation strategies and
versions were compared. The research disclosed that Lithuanian translators as well as Lithuanian business text authors
avoid idioms in business text and paraphrase them even when the Lithuanian idiomatic equivalent is a straightforward
translation solution. Even 57 percent of all possible idiomatic equivalents in the target language were translated using
the strategy of paraphrase
Key words: opaque, transparent, semi-transparent, target, source language, business idiom

Translation is a significant process, which enables
people to understand one another despite the languages they speak. However, some problems may
emerge when the translator is trying to convey the
meaning of idioms, especially of a certain field. In
order to translate the fixed phrases successfully the
translator has to be familiar with the certain difficulties and peculiarities that might appear during
the process.
Idioms are an important part of the English language and it is rich in the usage of idioms. They
are widely employed in the spoken language, slang,
and even formal style. The translation process enables translators to transfer the meaning of idioms
from one language into the other. For translators, in
order to recognize idioms in the text and interpret
them correctly, it is important to have at least basic
knowledge of what idiom is, what its main features
are and what kind of changes can be done during
the process of translation.
The object of this research is business idioms
of the English language and their equivalents in the
Lithuanian language. The aim of this research is
to analyse the translation peculiarities of business
idioms. To achieve the aim the following objectives
have been set out:
• to compile a group of business idioms from
the English and Lithuanian dictionaries and
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classify them according to the semantic principle;
• to detect translation strategy and semantic
match of the lexical items;
• to analyse the translation of business idioms
and to point out the translation peculiarities;
The research employs the comparative and contrastive methods.
First of all the very definition of idioms offers a
great variety of version. Three of them will be presented below.
R. A. Spears 2001, 282) describes an idiom as
“a phrase whose meaning is different from the combined literal meanings of the separate words that
make up the phrase“. Seidl and McMordie (1983,
4) confirm this idea by stating that “an idiom is a
number of words, which taken together, mean something different from the individual words of the
idiom when they stand alone”. Thus, the meaning of
separate words in the phrase are not related with the
comprehension and meaning of the whole expression. The description suggested by M. Baker provides a more detailed account on the concept of idiom
and that is why it will be the basis of this course paper. She claims that idioms “are frozen patterns of
language which allow little or no variation in form
and [...] often carry meanings which cannot be deduced from their individual components” (Baker

2011, 67). This definition gives the clear and deep perception of an idiom and points out its main
characteristics. The uniting idea of all three definitions is that words in idioms function not as separate elements, but as a solid unit. The figurative sense in most of the cases can hardly be deduced and
a translator should have some specific knowledge
about the idioms before using them.
Idioms are fixed and indivisible sets of words.
Some idioms have special features that should be
known for a person in order to use them correctly.
As scholars point out most idioms are fixed in their
form, and cannot be changed or varied (McCarthy;
O’Dell 2002, 6; Jakaitienė 2009, 281). The word
order in many, but not all, fixed expressions cannot be emended in any way, even though, the arrangement of the words in the idiom may seem strange, inconsequent and grammatically wrong (Seidl;
McMordie 1983, 4); unless someone changes or
deforms the idiom on purpose, for instance, journalists seeking to allude to the idiom and to make
the text more expressive and vivid. Any variation
changes their meaning or loses its sense. Therefore,
the idiom should be taken as an unchangeable entity and learnt by heart or translator could rely on
five points that Baker excluded in order not to lose
the meaning of the idiom. According to her (2011,
67), the translator cannot change word order of the
idiom, cannot drop a single word from it, cannot
add a new word to it, cannot replace one word with
another and change idiom’s grammatical structure. All these rules should be followed so that the
translator could retain the true sense of an idiom.
The English language is rich in idioms which
differ vastly from one another in their form and meaning. There is a large number of different classifications presented by different scholars. However, in
the framework of this research only semantic classification will be used.
Vinogradov was the first who classified the phraseological units (“idioms“) based on the semantic
principle i.e. “the degree of semantic cohesion between the components of a phraseological unit” (Antrushina et al. 1999, 245). His classification separates
idioms into three groups according the relation between the meaning of the fixed phrase and the meanings of its elements. Vinogradov’s semantic division of idioms became a theoretical background
for other scholars. Stemming from this K. Mäntylä presents another type of semantic arrangement of
idioms. She accentuates that is not reasonable to di-

vide idioms into more than three classes “since the
categories to an extent overlap and the borders between them can be fuzzy” (Mäntylä 2004, 28). Therefore, she distinguishes these categories, such as: a)
“Transparent idioms are expressions where the image the literal meaning creates is clearly linked to the
figurative meaning (e.g. give the green light – to give
permission for something to happen); b) semi-transparent idioms [...] are expressions where the literal
meaning gives some hint of the figurative meaning
but the link is not obvious as with fully transparent
idioms (e.g. quake in your shoes – to be afraid, to
shake from fear); c) Opaque idioms, where the motivation behind the figurative meaning is impossible to
detect without knowing the etymology (e.g. be home
and dry – to have completed something successfully)” (Mäntylä 2004, 29).
In the classification based on the semantic principle Lithuanian phraseologisms are arranged into two
large groups, according to the relation between the
meaning of the whole idiom and the meaning of its
components (cf. Jakaitienė, 2009, 286ff.): Non-motivated phraseologisms – such phraseologisms are called idioms i.e. completely fixed phraseologism. The
words in these idioms have lost their individual meaning and are recognized just as one unit, e.g. “liežuvį
galąsti“ (means “to quip“) and motivated phraseologisms – when the meaning of the phrase is related to
the meaning of its separate components.
The translation is a process which involves series of actions, aplenty of elements and different understanding about the translation process itself. According to Armalytė and Pažūsis (1990, 6), translation is one of the basic means which enables people
to overcome the barrier of the language and communicate with each other despite the differences of
the languages they speak. Spears (2001) definition
points out its main function of this process. According to him, translation means “changing a message
in one language into an equivalent message in another language” (Spears 2001, 655).
When the text is being translated from a source
language into a target language it goes through some changes. According to those changes, there are
distinguished some methods of translation transformations (Armalytė; Pažūsis 1990, 181): transposition, which is described as the change of the order
of semantically independent language elements in
the translation. This type of transformation is used
when word order in a source language differs from
the word order in a target language (Armalytė; Pa175

žūsis 1990, 182); substitution, which is the most
frequently used form of transformation and considered to be the most diverse type. It is described
as the change of grammatical (the forms of words,
parts of speech, sentence, etc.) and lexical unities
(ibid 186); addition described as an insertion of lexical unit into the target text that are not written in
the source text (ibid 231); and omission defined as
a process opposite to addition. During this transformation a translator in the target text omits the
words that semantically are considered to be the excess (their meanings could be implicit) (ibid 235).
These four types of transformations are often
used in the process of translation. Their usage fully
depends on a choice of the translator. In the process
of translating English idioms into another language the translator commonly meets some difficulties due to cultural differences that are not always
easy to overcome. Therefore, in order to translate
an idiom into another language, translator should
be able to recognize it in the target language. According to Baker (2011, 69), the easiest way for
translation to recognize an expression as an idiom
is if the expression is hard to understand and it does not make sense in a given context. The scholar
distinguishes four major difficulties that appear during the translation of idioms from one language
into another: firstly, an idiom or fixed expression
may have no equivalent in the target language – the
expectation always to find the exact equivalent of
an idiom in a target language is unrealistic. Various
languages may express the meaning of an idiom in
different ways: in one word, in understandable fixed phrase or in a similar idiom in the target language; secondly, an idiom or fixed expression may
have a similar counterpart in the target language,
but its context of use may be different – an idiom in
the source language and an idiom in the target language might have very different connotations and
be used in different contexts. For this reason they
might not be transformable; thirdly, an idiom may
be used in the source text in both its literal and idiomatic senses at the same time – in order to reproduce the effect of the expression in the target language, it is important that an idiom in the target language would coincide with the idiom of the source
language in form and meaning; and finally, the very
convention of using idioms in written discourse, the
contexts in which they can be used, and their frequency of use may be different in the source and target
languages – the usage and the incidence of expres176

sions in various styles and contexts might differ in
the English and the target languages (Baker 2011,
71f.).
Idioms are peculiar elements of the language
which are quite difficult to translate into another
language without losing the message they convey.
Therefore, a translator must choose a right strategy for the idiom translation. The present analysis
will be based on the four translation strategies for
translating idiomatic expressions provided by Baker (2011): a) using an idiom of similar meaning
and form – this strategy encompass the usage of an
idiomatic expression in the target language which
is semantically similar to the idiom in the source
language and is composed of the same lexical elements. This kind of equivalence can only be achieved in the very rare cases; b) using an idiom of
similar meaning but dissimilar form – this strategy involves using an idiom in the target language that conveys the same meaning as the idiom in
the source language, but the lexical items differ; c)
translation by paraphrase – this kind of strategy is
the most common way to translate the idioms. It
is used when the target language has no equivalent
of the fixed expression; d) translation by omission
– sometimes an idiom can be completely omitted
in the target language. This might happen because
the target language does not have a close equivalent and its meaning is difficult to paraphrase (cf.
ibid., 75-80). According to Baker (2011), the best
strategy is the first one – finding a perfect equivalent, i.e. something that is equal, as in value, force,
or meaning (http://www.thefreedictionary.com), in
the target language. Unfortunately, most of the time
translators must apply the other methods. Paraphrase of idioms is the strategy that is used very often.
The omission of the whole idiomatic expression is
applied occasionally. This kind of translation strategy will not be analysed in this research since no
examples were identified.
Having analyzed the necessary theoretical underpinning, the analysis of translation of peculiarities of English business idioms will be presented.
The English idioms for the present research were
collected from The Oxford Dictionary of Idioms
2004 (ODI) and Dictionary of Idioms/ Anglų kalbos frazeologijos žodynas 2010 (DI). The Lithuanian translations of idiomatic expressions were
taken from Dictionary of Idioms/Anglų kalbos frazeologijos žodynas 2010 and electronic dictionary
eŽodynas (www.ezodynas.lt). The examples of the

source language and their translations in target language were taken from the Dictionary of Idioms/
Anglų kalbos frazeologijos žodynas (2010).
The collected business idioms were divided into three groups presented by Mäntylä (2004), based
on the semantic principle, i.e. the cohesion between the literal and figurative meaning of the idiomatic expression. These groups are: transparent, semi-transparent and opaque idioms. One hundred of
business idioms were selected from various business contexts provided by the Dictionary of Idioms
and compared with the dictionary equivalent in the
target language and additionally in Dictionary and
search engine Linguee which stores for more than
1,000,000,000 translations and other web sources. The following aspects were considered analyzing the translation of business idioms: translation
strategy, semantic match of the lexical items and
translation peculiarities.
The first group comprises the transparent
idioms. The literal meaning of these idiomatic
expressions gives a clear understanding of their
figurative meaning. Thirty examples of English
transparent business idioms were taken for the analysis. They are all grouped according to the translation strategies presented by Baker (2011).
The first strategy of translation presented uses
idiomatic equivalent similar in meaning and form.
According to this translation strategy, the source language idiom is translated to the equivalent
idiom in the target language. Both idioms should
express the same idea and consist of equivalent lexical units. The English business idioms which fall
into this group are considered to be equivalents of
the Lithuanian idiomatic expressions, for instance:
out-of-pocket expenses – expenses which someone pays for something with their own money
(ODI). I charge twenty dollars an hour plus out-ofpocket expenses. (DI)
iš savo kišenės (DI)- Aš imu dvidešimt dolerių
už valandą plius smulkios, su darbu susijusios išlaidos. (DI)
Though not all the lexical items in the English
idiom is translated to Lithuanian, it has no crucial
changes to the meaning and understanding. The
prepositional phrase “out of” in the English language is translated as preposition “iš” in the Lithuanian
language. The English noun “pocket” is a match for
the Lithuanian noun “kišenė“. The only lexical item
“expenses“ is omitted in the Lithuanian translation
since everyone understands it is money. There is an

addition of a word “savo” in the Lithuanian idiom.
The function of this lexical unit is to emphasize the
idea that expenses are paid out of personal money.
Although, there is an Lithuanian idiomatic equivalent of this English idiom, but in the context paraphrase is used.
However, some translation peculiarities have
been traced in this translation strategy since several business idioms can be translated not only to
the equivalent idiomatic expressions. Thus, the first
strategy translates the idiom literally while the second – only conveys the figurative meaning, for
instance:
give (someone) the green light – permission to
go ahead with a project (ODI). Despite local planning opposition he has finally been given the green
light to develop a terrace of 11 derelict houses he
owns in South Kensington. (DI)
uždegti žalią šviesą, leisti (veikti) (DI). Nepaisant vietinių planuotojų pasipriešinimo, pagaliau
buvo leista statyti toje vietoje, kur stovi vienuolika
apleistų jam priklausančių gyvenamųjų namų Pietų
Kensingtone. (DI);
NATO uždegė žalią šviesą didesniam Baltijos
šalių apginamumui. (http://vz.lt/article/2014/9/5/
nato-uzdege-zalia-sviesa-didesniam-baltijos-saliuapginamumui#ixzz3IhnZ1juf2014).
Supranta, kad jauniems atlikėjams reikia duoti žalią šviesą http://www.alfa.lt/straipsnis/856503/
bagdzevicius-uzsienyje-dazniau-skamba-lietuviudziazas-nei-populiarioji-muzika.2014
In Lithuanian this idiom has two possible variants of translation – “uždegti žalią šviesą“ and
“leisti (veikti)“.
In the first case, the whole idiom is translated almost literally since an adjective “green“ is equivalent
to a Lithuanian adjective “žalias“ and a noun “light“
is a Lithuanian match for “šviesa“. Therefore, lexical meaning of separate units corresponds in both
languages as well as the semantic meaning of the
expression. Only one lexical item – the verb “give“ –
in this case is not translated directly however in another its literal meaning is suitable in the context and
translated word for word. A verb “uždegti“ was chosen as it more naturally goes with a noun “šviesa“ in
Lithuanian. The only lexical unit – article – is omitted since it is taken as insignificant. Thus, almost all
lexical units of the English idiom have equivalents
to the lexical items of the Lithuanian expression and
both English and Lithuanian idiomatic expressions
convey the same idea. For this reason it belongs to
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the translation strategy which finds the equivalent
idiom in the target language.
In the second translation, using the strategy of
paraphrase, none of the lexical items of the English
idiom matches with the lexical items of the Lithuanian phrase “leisti (veikti)“. The brackets in the Lithuanian translation give the choice of any verb in
the infinitive form which is suitable for a particular
context. Though, there is a well known Lithuanian
idiomatic match of the English idiom “give (someone) the green light“, most of the time in the Lithuanian business context the paraphrased expression
is used.
The paraphrase is used when the target language has no precise idiomatic equivalent of the idiom
in the source language. Therefore, the idiom in the
source language is paraphrased in the target language. Typically during this type of translation all
the lexical items in the idiomatic expression of the
source language are replaced by other lexical units
in the target language transferring just the figurative
meaning, for instance:
go belly-up – go bankrupt (ODI). Considering
that is not unknown for insurance companies to go
belly-up in the current hard times, it is as well for
customers to bear in mind that the cheapest cover is
unlikely to be the best. (DI)
bankrutuoti (DI). Kadangi šiais sunkiais laikais draudimo bendrovės bankrutuoja, klientai turėtų atminti, kad pigiausias draudimas greičiausiai
nebus pats geriausias. (DI)
As there is no Lithuanian idiomatic match for
this idiom, the entire English expression in the business context is paraphrased using a single verb
“bankrutuoti”, which corresponds to the meaning of
the idiom and explains it at the same time. Though
an idiomatic expression “plaukti pilvu aukštyn/į
viršų” can also be taken as the translation for the
English idiom “go belly-up”, it is not used in the official text since it is too rude, disrespectful and acrimonious to describe the situation in which someone
or something ended up.
However, some translation peculiarities appear in this translation strategy when, contrary to the
common tendency, all the lexical items of the source language are preserved in the target language,
for instance:
bear fruit – have good results (ODI). Mr. Buckland was radiating optimism yesterday, suggesting that the strategy put in place two years ago of
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concentrating company‘s effort on a smaller range of business is now beginning to bear fruit. (DI)
duoti vaisių/rezultatų (DI). Ponas Baklandas
vakar spinduliavo optimizmu, leisdamas suprasti,
kad prieš dvejus metus pradėta įgyvendinti strategija – bendrovės jėgas sutelkti į mažesnę įmonių grupę – jau ėmė duoti rezultatų. (DI)
This English expression can be paraphrased to
Lithuanian in two ways. In the first case “duoti vaisių” all lexical units are preserved and the Lithuanian idiom is chosen. In the second translation
“duoti rezultatų” “bear” is translated literally while another lexical unit “fruit” “rezultatai” – is used.
The usage of the word “rezultatai” in a denotative
meaning helps to reveal the figurative meaning of
the whole English idiom.
Most of the time translator used the paraphrase in
the target language in the formal business text even
though, the literal translation “duoti vaisių“ is well
known for Lithuanians and should not cause any misunderstandings of the meaning.
Thus, all transparent business idioms of the English language chosen for the analysis were translated using just two translation strategies and neither
translations applying omission nor equivalent
idioms in the target language with dissimilar form
were not detected.
Another group of idioms is semi-transparent
idioms i.e. the literal meaning of these idioms provides some clue about the figurative meaning, but it
is not that clear as in transparent idioms. For the analysis thirty five English semi-transparent business
idioms were collected and sorted out into groups based on the translation strategies presented by Baker
(2011).
According to this strategy, translation using idiomatic equivalent similar in meaning and form, the
idiom in the source language and the idiom in the
target language are taken as equivalents – similar in
meaning and form and containing the same lexical
items.
have/gain the upper hand – have/gain advantage or control over someone or something (ODI). The
changes are by no means revolutionary, but they do
sugest that for the first time economic reformers now
have the upper hand in the party hierarchy. (DI)
turėti/paimti viršų (DI). Pokyčiai jokiu būdu
nėra radikalūs, bet jie jau rodo, jog pirmą kartą
ekonomikos reformuotojai paėmė viršų partijos hierarchijoje. (DI)

During the translation two lexical items are
preserved, one of them partially, while the others
are omitted. Verbs “have” and “gain” are literally
translated to the Lithuanian language as “turėti”,
“paimti”, “įsitvirtinti”. The article is omitted as an
insignificant. The English word “upper” refers to
something that is above. Lithuanian equivalent for
this word would be “viršutinis”. However, in this
case the partial equivalence can be considered since the English word “upper” in this context is an
adjective and Lithuanian word “viršus” – a noun.
The noun “hand” is also omitted since its equivalent
is not used in the Lithuanian idiomatic expression.
Though, Lithuanians do not use idioms often, but in
this case the idiomatic expression “paimti viršų” is
quite well known and understandable. Surely, there were plenty of cases when the idiom was paraphrased in the business context or simply ignored by
translators.
Some translation peculiarities can be found in
this translation strategy since these English idioms,
contrary to the tendency of this strategy, can be
translated using one more translation strategy –
paraphrase. In the first case all lexical items are
translated literally while in the second – the figurative meaning of the idiom is explained by using
different lexical units in the target language, for instance:
dot your i’s and cross your t’s – ensure that all
details are correct (ODI). Unless all the i‘s are dotted and all the t‘s are crossed, a contract is not likely to be enforced. (DI)
sudėti visus taškus ant i (eŽodynas), sutvarkyti viską iki smulkmenų/galo (DI). Greičiausiai
joks kontraktas neįsigalios, kol nebus viskas sutvarkyta iki smulkmenų. (DI)
This English idiom can be translated to Lithuanian into two ways. In the first translation only the
beginning of the idiom “dot your i’s“ is preserved in
the target language and the rest of the lexical items
are omitted as is not used in the Lithuanian idiom.
In the second case during the periphrases of this English idiom refers to the main idea of the expression. And again, though, there is a quite well known
Lithuanian idiom, however, in the business context
translators choose to use the paraphrase.
Using translation method, idiom similar in
the meaning but dissimilar in form, the idiom in
the source language is translated to the idiomatic
expression in the target language. According to this
strategy, both expressions should convey the same

idea, but their lexical items differ. Using the first
strategy sometimes one or a few lexical items in
the source language are preserved while others are
changed, for instance:
work your fingers to the bone – work very
hard (ODI). What sort of life is this if, like a miner,
you work your fingers to the bone? (DI)
dirbti kaip juodam jaučiui, labai sunkiai
dirbti (DI), dirbti išsijuosus (eŽodynas), Kas tai
per gyvenimas, jei kaip kalnakasys turi taip sunkiai
dirbti? (DI)
The Lithuanian language has three translations with the similar meaning which can be used
to translate the English idiom “work your fingers
to the bone“. In the first case, finding the idiomatic expression with the similar meaning, one lexical
item from the source language is preserved – the
English verb “work” is translated literally as “dirbti”. The rest part of this idiom in the source language is substituted by the comparison “kaip juodam
jaučiui“. This way the idiomatic expression is more
understandable for the Lithuanians since working
as a bull can be considered as the symbol of hard
working in Lithuania.
In the second case the paraphrase also preserves
the same key lexical item of the idiom in the source language while others are substituted. In order to
transfer the same idea of hard working the additional lexical units – adverbs “labai” and “sunkiai” –
are added before the main word “dirbti”. Thus the
expression not only conveys the same meaning as
the English idiom, but also explains it.
The third translation, using the idiomatic expression similar in meaning but different in form, also
preserves the same key lexical unit “dirbti”. The
rest of the English idiom is substituted by one word
“išsijuosus” which means very hard. Though two
idiomatic translations are possible translators of
business texts do not even try to incorporate those expressions into text and cautiously use paraphrases.
According to this strategy, translation by paraphrase, the idiom of the source language is paraphrased to the target language by using different lexical
items. Only the figurative meaning of the idiomatic
expression is preserved, for instance:
the rat race – an unpleasant and hectic lifestyle in which people are working very hard to compete with others for (more) money, power and status (DI). In the Seventies, when work, and the dole, were easier to come by, students could afford to
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dream about dropping out of the rat race when thy
graduated. (DI)
tarpusavio rietenos, nuožmi konkurencinė
kova (DI). Aštuntajame dešimtmetyje, kai buvo
lengviau susirasti darbą ar gauti pašalpą, studentai galėjo sau leisti pasvajoti apie tai, kad, baigus
mokslus, nereikės dalyvauti nuožmioje konkurencinėje kovoje. (DI)
[...]we must also appreciate the fact that a person does not just generate growth in GDP by participating in the rat race, but by living a unique life of human values [...] […] turime suprasti, kad
žmogus kelia BVP lygį ne tik nepaliaujamai lenktyniaudamas, bet ir gyvendamas nepakartojamą
žmogiškomis vertybėmis grindžiamą gyvenimą […]
(http://lt.linguee.com).
According to the dictionary, the English idiom
“the rat race” has two, at first glance different, Lithuanian translations; however, the third translation
variant is possible.
In the first case “tarpusavio rietenos” none of
the lexical items of the source language are preserved in the target language. During the translation
process they are all substituted by other Lithuanian
words which convey the same idea of the idiomatic
expression. It looks like the Lithuanian translation
provided by dictionary does not convey the exact
meaning of the idiomatic expression. However, according to the example the Lithuanian expression
is used in the similar context and describes the same situation – a fight which is caused by the competition.
In the second translation “nuožmi konkurencinė
kova” also none of the lexical items of the English
idiom are translated literally and only the main idea
is conveyed in the target language. Though, the semantic meanings of the English noun “race” and
Lithuanian noun “kova” differ, some similarities
can be find. Race is an event where people compete
against one another in order to win the first place.
The same principle dominates in a fight. Thus, it is
understandable why “race” is translated as “kova“.
To emphasize how big the competition is two Lithuanian adjectives “nuožmi” and “konkurencinė”
are added.
Besides those two translation variants, the third,
a new trend of this popular idiom translation was
detected. The ‘race’ is translated as “lenktyniavimas”. The popularity of the idiom causes nearly literal translation which is not proposed in any idiomatic dictionary.
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Thus three different strategies i.e. finding the
idiomatic expression with the similar meaning and
form, with similar meaning but different form, and
paraphrase are used to translate semi-transparent
English idioms. The strategy of omission in translation of semi-transparent idioms was not distinguished.
The third and the last group consists of opaque
idioms, i.e. the literal meaning of these idiomatic
expressions gives no hints about the figurative meaning. Thirty five opaque English business idioms
were collected for the analysis. They all fall into the
category of translation using the paraphrase.
All the idioms of the source language are explained in the target language by means of paraphrase
conveying only the figurative meaning of the idiomatic phrase. All the lexical items of the source language in the process of translation are lost, for instance:
bleed red ink – to have severe financial problems (DIC). Even large companies are bleeding
red ink. But they are quickly closing plants and
axing thousands of jobs to boost performance. (DI)
turėti rimtų finansinių problemų (DIC). Netgi
didžiosios bendrovės patiria rimtų finansinių sunkumų. Bet jos skubiai uždaro gamyklas ir panaikina tūkstančiuas darbo vietų, kad pagerintų situaciją. (DI)
In the Lithuanian translation none of the lexical items of the English idiom are preserved. Instead, the Lithuanian translation only conveys the meaning of the idiomatic expression using different lexical units. Since the idiom “bleed red ink” appeals
to the idea of having serious financial problems, the
Lithuanian translation transfers this idea to the target language as “turėti rimtų finansinių bėdų”.
The idiomatic equivalent for this English idiom
can be taken phrase “kraujuojanti žaizda” as in
“Kraujuojanti Ispanijos žaizda – paskolų smaugiami
gyventojai” (http://www.lrytas.lt). However, it is not
considered to be the official translation of the English
idiom “bleed red ink“ since, as it was mentioned in
the theoretical part, journalists tend to play with the
idioms and transform them anyhow in order to make
the language more expressive, vivid and interesting
for the readers. However, some translation peculiarities in this strategy can be noticed since a few idioms
can have more than one Lithuanian translation which
transfers the same idea, for instance:
be in the black – not owing any money, solvent (ODI). Last year, the company was back in the

black, showing a modest pre-tax surplus of £4.6
million. (DI)
būti mokiam, turėti pinigų banke (DI). Praeitais metais bendrovė buvo moki. Jos kuklus pelnas
iki sumokant mokesčius sudarė 4,6 milijono svarų
sterlingų. (DI)
The Belgian authorities confirm that SNCB’s balance sheet structure was healthy until 2001 and that
the consolidated result was in the black between
1998 and 1999. Belgijos valdžios institucijos teigia,
kad iki 2001 m. SNCB balansinė struktūra buvo gera, o konsoliduotas rezultatas 1998– 1999 m. – teigiamas (http://lt.linguee.com).
This English idiom is considered to be the opposite to the previous one – “bleed red ink“. It has two
Lithuanian translations. In the first translation “būti mokiam“ all lexical items of the English idiom
are lost and only the meaning of the whole idiom is
transferred. Therefore, the idiom “be in the black“
is used in a figurative sense which refers to being
solvent in the business context. Appealing to the figurative sense, in the target language this expression is translated as “būti mokiam”, or just as positive “pozityvus”. This Lithuanian phrase expresses
the main idea of the entire idiom.
In the second translation “turėti pinigų banke”,
the same as in the previous, none of the lexical items
of the source language are preserved. However, this
time the same idea is expressed in a little bit different
way. As it was mentioned above, the English idiom
“be in the black” appeals to the idea of being solvent.
Logically, this means that in order to be solvent there should be same money in the bank account. Following this logic, another Lithuanian translation for
this English idiom is “turėti pinigų banke”.
Another translation peculiarity of this strategy
can considered the case when, contrary to the tendency, some lexical items of the source language
are preserved, for instance:
bottom drops/falls out of (something) – something suddenly lost value, people stop buying
products in as large quantities as they did before
(DI). By the late seventies that process was nearly
finished and then the bottom dropped out of the steel industry and heavy industry in general. (DI)
išnyksta ko paklausa (DI). Iki aštunto dešimtmečio pabaigos tas procesas buvo beveik baigtas,
ir tada išnyko plieno pramonės ir apskritai sunkiosios pramonės gaminių paklausa. (DI)
During the translation of this English idiom only
two lexical units are kept while the others are subs-

tituted. The English phrasal verb “drops out“ can be
translated as Lithuanian verb “išnyksta”. One more translation peculiarity that falls into this strategy
is that the same idiomatic expression in the source language can be used in its literal and idiomatic
sense, for instance:
dead wood – no longer useful or effective in a
particular organization or situation and you want to
get rid of them (DI). 1. Get rid of all the dross and
dead wood. Recruit women and men who are lively, alert,imaginative and who want to teach. (DI). 2.
Others include leaving dead wood for insects such
as stag beetles, and laying a “mulch” of dead leaves around vegetable beds or shrubbery or putting
a flower border around the lawn, Mr Thomas said.
(http://www.independent.co.uk)
nebereikalingi/nebenaudingi žmonės/ daiktai (DI). Atsikratyk visų netikusių ir nebereikalingų
žmonių. Įdarbink moteris ir vyrus, kurie judrūs, gyvi, turi vaizduotę ir nori mokyti kitus. (DI)
During the translation of this English idiom,
both of its lexical items are substituted. They are
not translated literally. According to this figurative
meaning, the English adjective “dead“ in the target
language is paraphrased as an adjective “nebereikalingi” or “nebenaudingi”. The English lexical units
have no equivalents in Lithuanian neither in direct
nor in figurative sense. Only the meaning is transferred. The usage of these two translations depends
on a particular context. The noun “wood” is transferred as a noun “žmonės” or “daiktai”. The choice of one of these words depends on the described
item. What is more, the collocation can be understood literary; however, it is not difficult to determine that but important to understand the context.
Thus for the translation of opaque English idioms
only one translation strategy is possible and used –
paraphrase. In the strategy a few peculiarities can
be found.
Statistically, the paraphrase is the most frequent strategy used in translation of business
idioms and it makes 57 %; the translation strategy
of idioms when the translation in the target language retains similar meaning and form makes 23 %;
and finally, idioms when the translation in the target
language retains of similar meaning but dissimilar
form make 20 %.
Although, translating an idiom to an equivalent
idiom is the perfect solution for translators in order
not to lose the meaning of the idiomatic expression,
but in most cases, especially in business context,
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this translation strategy cannot be applied since there are no idiomatic equivalents in the target language. However, sometimes, due to cultural differences, idioms are not translated to idioms on purpose. The English language is rich in idioms and the
English widely use them in everyday language. For
that reason, translators, writers, journalists tend to
use idiomatic expressions as much as possible in
order to show their sophistication of the language
and to challenge the readers, make them analyse the
text full of idiomatic expressions. Lithuanians, on
the other hand, rarely use idioms, especially in the
business context. For that reason, translators would
rather choose the paraphrase in the cases where two
translations – idiomatic or by paraphrase – may be
used and present the meaning without any allusions
which can cause the misunderstanding of the text.
Accuracy is really important when doing business.
There should not be any imprecision and obscurity. In addition to that, for Lithuanians the usage of
idioms is associated with the folklore and not with
the official information. All of those reasons explain why in more than a half of the analysed English business idioms are translated to Lithuanian
using the strategy of paraphrase.
Hence having analysed the English business
idioms the following conclusions were made: the
English business idioms are commonly (57 %)
translated to Lithuanian not as idioms but as paraphrased expressions due to cultural differences and to
avoid misunderstanding of the meaning; the substitution of lexical items is frequent in the group of
opaque idioms (100 %) while in transparent (60 %)
and semi-transparent (70 %) idioms it is less common; the preservation of lexical items is more frequent in the group of transparent idioms (40 %) than
in semi-transparent idioms (30 %); notional words
in the source language very occasionally change
their grammatical categories during the translation to
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the target language; the English articles in business
idioms are insignificant in the process of translation
to the target language; and the more popular idiom
is the more literal translation is possible in the target
language.
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KAI KURIE VERSLO IDIOMŲ VERTIMO SKIRTUMAI
Santrauka
Idiomos, o lietuvių kalboje geriau žinomas kaip frazeologiniai vienetai, yra svarbi anglų kalbos leksikos dalis ir plačiai
naudojamos ir verslo ir slengo, ir politikos ir kituose kontekstuose. Idiomos yra ir bus laikomos vienu iš būdingiausių anglų kalbos elementų kalba dėl jų struktūros ir pritaikymo įvairovės. Kai tekstas yra išverstas iš originalo į vertimo kalbą,
jis neišvengiamai patiria vienokius ar kitokius pokyčiai. Dėka įvairių vertimo įrankių idiomos prasmė vienaip ar kitaip
yra perduodama vertimo kalbos skaitytojui. Pirmoji ir bene sunkiausia užduotis vertėjui verčiant iš anglų kalbos yra aptikti idiomą arba kartais tik deformuotą idiomą, aliuzija į ją. Vadovaujantis auksinėmis Monos Baker taisyklėmis vertimo
procese, vertėjas neturi keisti žodžių tvarkos idiomos viduje, jei tai įmanoma, jis/ji negali pamesti nė vieno žodžio, leksinio vieneto idiomoje, taip pat negalima pridėti ir naujų žodžių, negalima keisti vieną žodį kitu ir negalima keisti idiomos
gramatinės struktūros. Šių taisyklių vertėjas turi stengtis laikytis ir nepažeisti, jei tik ir kol tai įmanoma. Šis tyrimas analizuoja pagrindines vertimo strategijas, kurias naudoja vertėjai, verčiant permatomas, pusiau permatomas ir nepermatomas verslo idiomas. Norint, kad vertėjai pripažintų idiomas tekste ir jas teisingai interpretuotų, jie privalo turėti bent minimalių žinių apie tai, kas yra idioma, kokie jos pagrindiniai skiriamieji bruožai ir koki pokyčių galimi vertimo proceso
metu. Straipsnyje yra pristatyta semantiniu principu paremta idiomų klasifikacija. Tačiau, nepaisant auksinių taisyklių,
idiomos vertimo metu patiria įvairius pobūdžio pakeitimų, kurie yra vadinami transformacijomis t.y. transpozicijos arba
perkėlimai, pakeitimai, intarpai ir praleidimai. Šio tyrimo rėmuose buvo parinkta analizei šimtas verslo idiomų, kurios
buvo ieškomos Dictionary of Idioms 2004 ir Dictionary of Idioms/ Anglų kalbos frazeologijos žodynas 2010. Pagrindinės
vertimo strategijos, naudojamos verslo idiomų vertimui ir jų semantinio lauko atskleidimui ir išsaugojimui parenkant
tinkamus leksikos vienetus buvo analizuojamos lyginamosios analizės metu. Lyginamos vertimo strategijas ir versijos.
Tyrimas parodė, kad Lietuvos vertėjai taip pat kaip ir Lietuvos verslo tekstų autoriai vengia vartoti idiomas verslo tekstuose ir perfrazuoja juos net tada, kai lietuviškas idiomos ekvivalentas galėtų būti paprastas vertimo sprendimas. Net 57
procentai visų galimų idiomatinių ekvivalentų vertimo kalboje yra verčiami taikant parafrazės strategiją.
Raktiniai žodžiai: permatoma, nepermatoma, pusiau permatoma idioma, vertimo kalba, originalo kalba, verslo idioma.

UŽSIENIO KALBŲ ĮTAKA SPECIALYBĖS KALBAI
Giedrutė Grigonienė1,2, Aušrinė Peleckienė1,2, Loreta Alešiūnaitė2
Kauno kolegija1, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Anotacija. Straipsnyje analizuojama užsienio kalbų įtaka specialybės kalbos raidai. Paprastai mažų tautų kalbos kinta,
veikiamos didelių tautų kalbų. Okupacijos metais į lietuvių kalbą atėjo daugybė nebūtinų vertinių, štampų, netinkamų
darinių bei netaisyklingų sintaksinių konstrukcijų, kurios pastaruoju metu pamažu traukiasi iš vartosenos. Dabartinė ekonominė globalizacija turi įtakos ne tik socialiniams žmonių santykiams, bet ir kalbos šiuolaikinėje visuomenėje funkcionavimui. Ir bendrinės, ir specialybės kalbos vartojimo normų pažeidimų priežastis dažniausiai būna dvikalbystės, o dabartinėmis sąlygomis – daugiakalbystės situacija. Dėl kitų kalbų poveikio atsiradusios klaidos yra didžiausios. Labiausiai yra paveikiama leksika, nes svetimos kalbos žodžiai dėl jos prestižo yra toleruojami lietuvių kalboje. Globalizacija
skatina vienos universalios – anglų – kalbos skverbimąsi į visas kalbos vartojimo sritis. Anglų kalbai tapus tarptautinio
bendravimo kalba, specialybės kalboje jaučiama didesnė jos įtaka, o slavų kalbos daro mažesnį poveikį tiek bendrinei
lietuvių kalbai, tiek ir specialybės kalbai. Efektyvios komunikacijos sąlyga – taisyklinga kalba. Specialybės kalbos taisyklingumas daro įtaką kalbinei aukštosios mokyklos aplinkai ir veikia studentų specialybės kalbą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti užsienio kalbų poveikį bei specialybės kalbos klaidų pokyčius per dešimtmetį. Toks tyrimo laikotarpis pasirinktas
todėl, kad per dešimtmetį pasikeitė specialybės kalbos vartotojai amžiaus požiūriu (jaunesnieji geriau moka anglų nei
rusų kalbą), todėl tikėtina, kad jų kalboje bus jaučiamas didesnis anglų kalbos poveikis.
Raktiniai žodžiai: specialybės kalba, užsienio kalbų įtaka, kalbos klaidos, lyginamoji analizė.

Įvadas
Komunikacinė kompetencija apibrėžiama kaip žinių, mokėjimų ir įgūdžių visuma, būtina efektyviam bendravimui. Detalizuojant komunikacinės
kompetencijos sampratą, svarbu atkreipti dėmesį,
kas laiduoja šios kompetencijos lygį. Mokslinėje
literatūroje nurodoma, kad komunikacinės kompetencijos pagrindą sudaro neverbalinių ir verbalinių
kodų, kaip ženklų sistemų, mokėjimas (Grebliauskienė, 2004). Verbalinis komunikacijos kodas – kalba. Komunikacija prasideda nuo kalbos, ir kadangi
komunikacijos tikslas – bendras supratimas, tai būtina efektyvios komunikacijos sąlyga, elementari
norma – kalbėti taisyklingai, aiškiai, stilingai.
Siekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, tobulinti studijų procesą bei patenkinti nuolat kintančius studentų poreikius, kuriuos lemia vykstantys
ekonominiai, technologiniai, socialiniai bei kultūriniai pokyčiai, aukštojoje mokykloje atsiranda poreikis sukurti ir palaikyti tokią mokymosi aplinką,
kuri skatintų studentą studijuoti. Ši aplinka turėtų
sudaryti galimybes studentams tobulinti savo kalbos kultūrą, prisitaikyti prie aukštosios mokyklos
kalbinės aplinkos (Celiešienė, Žiūkienė, 2006).
Viena iš tokios aplinkos formavimo sąlygų – specialybės dalykų dėstytojų kalbos kompetencija.Tokioje aplinkoje, anot Alaunienės (2001), studentai,
perimdami iš savo dėstytojų gebėjimą suvokti studijuojamą dalyką, kartu įgytų ir gerus specialybės
kalbos pagrindus. Mokymosi aplinka yra ta vieta,
kurioje besimokantieji išmoksta naudotis kultūros
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išraiškos priemonėmis, tarp jų ir kalba (Wilson,
1995). Taigi mokymosi aplinka turi įtakos ir individo kalbiniams įgūdžiams ugdyti, tobulinti, plėtoti.
Be to, specialybės kalbos kultūra aukštojoje mokykloje skiriasi nuo kitų studijuojamųjų dalykų, kadangi studentų kalbiniai įgūdžiai formuojami ne tik
per specialybės kalbos paskaitas ir pratybas. Studentų kalbą tobulina, kalbinius įgūdžius plėtoja ir
skatina visa aukštosios mokyklos aplinka (leidinių
bei kitų viešųjų raštų kalba, bibliotekos kalbinė veikla ir kt. (Žiūkienė, 2006).
Kita vertus, teigiant, jog studento kalbą veikia
visa akademinė aplinka, visi jos bendruomenės nariai, aktuali tampa visų specialybės dalykų dėstytojų kalbinė kompetencija. Dėstytojų kalba, kuria jie
skaito paskaitas, veda pratybas, rašo mokslinius ir
metodinius darbus, yra svarbus veiksnys, kuris veikia studentų kalbą, mąstymą ir asmenybę (Celiešienė, 2007). Deja, dėstytojų kalba ne visada taisyklinga. Per dešimtmetį pasikeitė specialybės kalbos
vartotojai amžiaus požiūriu (jaunesnieji geriau moka anglų nei rusų kalbą), todėl tikėtina, kad jų kalboje bus jaučiamas didesnis anglų kalbos poveikis.
Specialybės kalbą yra analizavę daugelis Lietuvos kalbininkų (Alaunienė, 2001; Celiešienė, Žiūkienė, 2006; Celiešienė 2007;). Iš jų darbuose išanalizuotų kalbos pavyzdžių galima spręsti apie
nepakankamą aukštųjų mokyklų dėstytojų kalbinę
kompetenciją. Tačiau pasigesta darbų, analizuojančių specialybės kalbos pokyčius; įdomu pasižiūrėti, kaip kinta dėstytojų kalba, atsižvelgiant į tai, jog
specialybės kalbos kursas dėstomas visose aukšto-

siose mokyklose, be to, ir baigęs studijas kiekvienas dėstytojas turėtų nuolat rūpintis kalbos taisyklingumu, nes kalba – jo darbo priemonė.
Šiame straipsnyje analizuojama tema aktuali
edukacine prasme, nes, remdamiesi straipsnyje pateiktais rezultatais, specialybės kalbos dėstytojai galės koreguoti savo dėstomo dalyko turinį, o specialybės dalykų dėstytojai turės progą atkreipti dėmesį
į būdingiausias savo kalbos klaidas ir stengtis patobulinti kalbą.
Straipsnio tikslas – išanalizuoti užsienio kalbų
poveikį bei specialybės kalbos klaidų pokyčius per
dešimtmetį. (2004 m. ir 2014 m.).
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti ir apibendrinti studentų savarankiškuose darbuose pateiktas specialybės dalykų
dėstytojų kalbos klaidas.
2. Išskirti būdingiausias pasirinktų metų (2004
m. ir 2014 m.) kalbos klaidas bei atskleisti jų pokyčius.
3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.
Darbo objektas – specialybės dalykų dėstytojų kalba (studentų savarankiškų darbų medžiaga).
Darbe naudoti šie metodai: mokslinės literatūros apžvalga, specialybės dėstytojų kalbos klaidų
kokybinė analizė, teorinis apibendrinimas.
Kokybiniu tyrimu siekiama nustatyti ir išanalizuoti pagrindinius taisyklingos specialybės kalbos pažeidimus bei užsienio kalbų įtaką specialybės kalbai.
Tyrimo imtis. 2004 m. ir 2014 m. LSMU Medicinos fakulteto ir Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentai analizavo specialybės dalykų dėstytojų kalbą. Šiam tyrimui buvo pasirinkta 500
studentų darbų (250 darbų, atliktų 2004 m. ir 250
darbų, atliktų 2014 m.). Rastos specialybės dėstytojų kalbos negerovės išanalizuotos, susistemintos
pagal jų pobūdį: leksikos, žodžių darybos, morfologijos bei sintaksės klaidos.
Tyrimo rezultatų analizė
Naujų žodžių atsiradimą [...] lemia gyvenimas (Kazlauskienė, Rimkutė, Bielinskienė, 2010). Jautriausiu ir greičiausiai kintančiu kalbos lygmeniu laikytina leksika, arba žodynas, kuriam būdingas naujų
skolinių atėjimas, kai kurių žodžių pasitraukimas į
periferiją ir pan. (Vaičiakauskienė, 2014). Lietuvių
kalba beveik visais valstybingumo amžiais neturėjo valstybinės kalbos statuso. Istorinė ir geopolitinė Lietuvos situacija lėmė, kad platesni visuomenės

sluoksniai, be gimtosios kalbos, vartojo ir svetimą
kalbą. Šie veiksniai kaip tik ir sukuria palankias sąlygas skoliniams plisti. Dvikalbystės (arba daugiakalbystės) sąlygomis pasireiškia kalbų interferencija. Dėl kitų kalbų poveikio atsiradusios klaidos yra
didžiausios. Interferencijos procesas pirmiausia paveikia leksiką, nes svetimos kalbos žodžiai dėl jos
prestižo visais įmanomais būdais skverbiasi į juos
priimančią kalbą (Brūzgienė, 2013). Kadangi lietuvių ir slavų kalbų dvikalbystės situacija truko ilgai,
slavų kalbų interferencija paveikė visus lietuvių
kalbos lygmenis. Anglų kalbos interferencija, pasiekusi leksikos lygmenį, tik pastaruoju metu pradeda smelktis ir į gilesnius, pvz., žodžių darybos,
sluoksnius.
Analizuojant specialybės dalykų dėstytojų žodyno klaidas, daugiausia pastebėta semantizmų, t.
y. lietuviškų žodžių, vartojamų ne savo reikšme, aptikta nemažai svetimybių, neteiktinų vertinių (vertalų), kartais nepagrįstai vartojami tarptautiniai žodžiai, nors jiems yra geri lietuviški atitikmenys;
pasitaiko atvejų, kai tarptautinio žodžio reikšmė iškreipiama.
Išanalizavus specialybės dalykų dėstytojų 2004
m. kalbos klaidas, išryškėjo dažniausiai vartojamos
svetimybės, t. y. tokie skoliniai, kurių svetimumas
lietuvių kalboje labai jaučiamas. Tai žodžiai, kurie
neatitinka bendrinės kalbos normų ir lieka už jos
ribų. Bendrinėje kalboje visi jie turi adekvačius
pakaitus: Kariesas (= Ėduonis) labai retai susidaro ant gumburų. Poliesterinis bintas (= vyturas) –
pamušalas gipsui. Kraujavimui stabdyti naudojami
žgutai (= varžčiai) su plastikine sagtele. Akivaizdu,
jog paminėtas svetimybes dažniausiai nulėmė rusų
kalbos įtaka.
2014 m. dėstytojų kalboje pastebėta daugiau anglicizmų: Šiuo metu dažniausiai naudojami metaliniai breketai (= kabės, dantų lyginamieji lankai), pagaminti iš labai kokybiškų lydinių. Skryningas (=
Patikrinimas) atliekamas iki 20 nėštumo savaitės.
Hospisas (= paliatyviosios slaugos ligoninė) – tai
vieta, atitinkanti krikščioniškąsias vertybes ir žmogaus orumą. Paminėtos klaidos – itin išplitusio anglų kalbos vartojimo pasekmė.
Dėstytojų kalbos analizė parodė, jog apskritai
svetimybių dėstytojų kalboje daugėja, kadangi dar
tebevartojami slavizmai ir nuolat daugėja anglicizmų.
Medikų žodyne dar dažnai vartojami nevartotini
vertiniai (vertalai), verstiniai posakiai, kuriuos galima apibūdinti kaip nekūrybiškai, netinkamai arba
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be reikalo išsiverstus žodžius ar žodžių junginius,
kuriems pakeisti paprastai yra savų pakaitų.
Išanalizavus dėstytojų kalbos 2004 m. pavyzdžius, galima išskirti būdingiausius vertalus: Kaip
taisyklė (= Dažniausiai), pirkdami kokį nors preparatą, jūs pasižiūrite į etiketę ir kainą. Nors ligonio
sveikatos stovis (= būklė) gerėja, vienok (= tačiau,
vis dėlto) gydymas turi būti intensyvus.
Apžvelgus dėstytojų kalbos 2014 m. pavyzdžius, matyti, jog vertalų pobūdis nepakito, t. y.
dauguma nevartotinų vertinių kilę iš rusų kalbos:
Nors esu sveika, laikas nuo laiko (= kartais), dažniausiai žiemą, jaučiu, kaip patinsta kojos. Taigi
gyslotis silpnina kosulį ir įtakoja (= lemia) vietinį
uždegiminį procesą. Be slaviškų vertalų, pastaruoju
metu randasi vienas kitas netinkamai iš anglų kalbos išverstas posakis: Be problemų (= viskas gerai), slaugytoja nuneš mėginius į laboratoriją.
Nagrinėjant dėstytojų kalbos pavyzdžius nustatyta, kad dažniausiai pažeidžiama žodžio reikšmė, tai
vadinamieji semantizmai, kurių kilmė susijusi su pažodiniu vertimu iš svetimų kalbų. Galima paminėti
būdingesnius 2004 m. dėstytojų kalboje pasitaikiusius semantizmus: Kiekviena galvos smegenų skiltis atsakinga už sekančias (= šias, tokias) funkcijas.
Pėdos pilnai (= visiškai) pastatytos ant grindų. Ligoniai turi būti nukreipiami (= siunčiami) į reabilitacijos centrus.
2014 m. pastebėti būdingiausi dėstytojų medikų kalbos semantizmai: Pastovus (= Nuolatinis)
skausmas gali būti kitų lėtinių ligų priežastis. Rekomenduojama naudoti (= vartoti) vaistus nuo uždegimo. Visi supranta, kad miegas atstato (=sugrąžina) jėgas po dienos fizinio ir protinio nuovargio.
Palyginus semantizmų vartojimo dažnumą per tiriamąjį laikotarpį, pastebėta, kad 2014 m. semantizmų specialybės dėstytojų kalboje sumažėjo.
Medicinos terminijoje ypač gausu tarptautinių
žodžių. Susiduriama su problema, kurį terminą pasirinkti: vartoti lietuvišką ar tarptautinį. Pasak terminologės A. Auksoriūtės (1997), sinonimų vartojimas bendrinėje šnekamojoje kalboje ar grožinėje
literatūroje yra labai vertinamas, tačiau kitaip yra
terminijoje. Vienas iš pagrindinių terminologijos
reikalavimų yra termino vienumas. Pavyzdingai sutvarkytoje terminijoje sinonimija yra maksimaliai
ribojama. Tai daroma dėl mokslo kalbos paprastinimo, jos aiškumo, tikslumo bei griežtumo. Taigi
nors tarptautiniai žodžiai norminiai, tačiau kartais
geriau vartoti juos atitinkančius lietuviškus pakaitus, nes šie aiškesni, suprantami ne tik medikams,
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pvz.: Ligonį paguldė į stacionarą (– ligoninę).
Anemija (– mažakraujystė) – tai patologinė būklė,
kuriai būdingas per mažas eritrocitų ir/ar hemoglobino kiekis kraujyje. Viena iš dažnesnių peršalimo
bei gripo komplikacijų yra pneumonija (– plaučių
uždegimas).
Beje, specialybės dėstytojų kalboje rasta ir žargonizmų: Geras pidi (= atstumas tarp vyzdžių centrų, PD) atitinka esamo recepto duomenis. Lęšiai su
aeru (= turintys antirefleksinę dangą), naikinančią
atspindžius.
Vienas iš žodyno gausinimo būdų yra žodžių daryba. Darant žodžius dažnai nepaisoma tikrosios
priešdėlio ar priesagos reikšmės, žodžių darybos taisyklių, vediniui parenkama netinkama morfologinė
forma. Labai daug vartojama klaidingų priešdėlių
vedinių. Vienais atvejais pridedamas priešdėlis, kai
jo nereikia, kitais – priešdėlį reikia keisti kitu, ypač
gausu priešdėlinių semantizmų. Tokiai klaidingai
priešdėlių vedinių darybai turi įtakos svetimos kalbos.
2004 m. pastebėtos būdingiausios priešdėlių vedinių klaidos: Didžiulį vaidmenį kalcio įsisavinimo (= pasisavinimo) procese vaidina vitaminas D.
Klasifikuojant navikus, prisilaikoma (= laikomasi)
histogenezinio principo. Dėl vaistų vartojimo ir galimo pašalinio (= šalutinio) veikimo būtina pasitarti su gydytoju.
2014 m. pastebėtos būdingiausios priešdėlių vedinių klaidos: Reikia tiksliai paskaičiuoti (= apskaičiuoti) vaistų dozę kiekvienam ligoniui. Pastaruoju metu skiriami ne tik priešuždegiminiai
vaistai (= vaistai nuo uždegimo), bet ir citostatikai.
Ginkmedžio augalinis ekstraktas gerina kraujo pratekėjimą (= apytaką).
,,Priesagų yra įvairių – vienos jų aiškiai keičia
šaknies reikšmę ir sukuria naują žodį <...> kitos
keičia tik žodžio priklausymą kalbos daliai, dar kitos priesagos drauge su galūnėmis priklauso žodžių
formų darybai ir kaitybai“ (A. Paulauskienė, 2000).
Tuo priesaginė žodžių daryba skiriasi nuo priešdėlinės. Tačiau ir čia gausu netaisyklingų, dažnai iš
svetimų kalbų pasisavintų darinių:
2004 m. pastebėtos būdingiausios priesagų vedinių klaidos: Šokinė (= šoko) būsena priskiriama
ekstremalinėms (= ekstremalioms) būklėms. Pensijinio (= pensinio) amžiaus žmonėms vaistų nuolaidos net iki 20 procentų.
2014 m. pastebėtos būdingiausios priesagų vedinių klaidos: Baigus kineziterapiją, galima dirbti
masažistu (= masažuotoju). Uždegiminis (= Už-

degimas) – tai viena organizmo apsauginių reakcijų. Kauno klinikų Kardiologinis (= Kardiologijos)
skyrius yra vienas iš moderniausių Lietuvoje
Atskirą žodžių darybos tipą sudaro sudurtiniai
žodžiai, t.y. tokie žodžiai, kurie padaromi iš dviejų šaknų. Darant sudurtinius terminus, dažnai nepaisoma jų darybos taisyklių: suduriami svetimi
žodžių elementai su lietuviškais, suplakami keli
žodžių darybos būdai, vieno žodžio pradžia suduriama su visu žodžiu, atsiranda daugiašaknių dūrinių, kurie yra nebūdingi lietuvių kalbai, pridedama
ne ta galūnė ir pan.
2004 m. pastebėtos būdingiausios sudurtinių žodžių klaidos: Dietgydytojo (= Gydytojo dietologo) pareiga yra parinkti maisto davinį kiekvienam
žmogui asmeniškai. Infekcijos biošaltinis (= biologinis šaltinis) yra gyvas organizmas. Storžarnėse
(= Storosiose žarnose) maisto medžiagų rezorbcija
nevyksta, nes nėra tam tinkamų sąlygų.
2014 m. pastebėtos būdingiausios sudurtinių žodžių klaidos: Jie valgydinami pilnaverčiu (= visaverčiu) maistu. Vidinė ausis yra žmogaus lygsvaros
(= pusiausvyros) organas. Nustatytas kairiojo šonkaulio lūžimas (= lūžis).
Palyginti su 2004 m., 2014 m. padaugėjo netaisyklingai vartojamų priesaginių vedinių. Su netaisyklingos darybos priesagomis rasta daiktavardžių, būdvardžių bei kitų kalbos dalių. Priešdėlių bei dūrinių
klaidų per tiriamąjį laikotarpį nežymiai sumažėjo.
Specialybės dalykų dėstytojų kalboje gausu morfologijos formų vartosenos negerovių: pažeidžiamos giminės, skaičiaus kategorijos, netaisyklingai
vartojamos įvardžiuotinės, laipsnių, kai kurios skaitvardžių, įvardžių, ypač veiksmažodžių formos. Didžiausią žalą kalbai daro, A. Paulauskienės (2000)
žodžiais tariant, „<...> netaisyklingas gramatinių formų vartojimas“.
Veiksmažodis – sudėtingiausia lietuvių kalbos
dalis, turinti daug įvairių formų: linksniuojamųjų, asmenuojamųjų ir nekaitomųjų. Pastebėta, kad per tiriamąjį laikotarpį netaisyklingiausiai vartojamos formos: veiksmažodžių bendratis, sangrąžiniai veiksmažodžiai, dalyviai, ypač padalyviai.
Ir 2004 m., ir 2014 m. specialybės dėstytojų kalboje apstu netaisyklingų bendraties junginių, išverstų iš rusų kalbos: Kad sumažinti (= Norint sumažinti) cukrinio diabeto komplikacijų tikimybę, reikia sportuoti, sveikai maitintis, nevartoti tabako ir
alkoholio. Kad išvengti (= Norint išvengti) ūmaus
skausmo, reikia laiku imtis reikiamų priemonių.
Šis ligonio reabilitacijos periodas labai ilgas, jei-

gu lyginti (= lyginsime, palyginti) su ankstesniais.
Tokios veiksmažodžių formos, kaip: dalyviai,
pusdalyviai, padalyviai dėl negebėjimo suvokti jų
reikšmės skirtybių dažnai painiojamos viena su kita, su kitomis veiksmažodžių formomis; vartojamas
ne tos rūšies dalyvis ar ne ta jo forma. Pvz.: Išrinkus
(= Išrinkę) spyglius ir kitas priemaišas, kadagio vaisius džioviname pavėsyje, gerai vėdinamoje patalpoje ar džiovykloje. Matuojant (= Matuodami) arterinį
kraujospūdį, nustatome du jo dydžius. Padidintas (=
Padidėjęs) arterinis kraujospūdis sunkina širdies darbą. Sindromas atsiranda dėl sumažintos (= sumažėjusios, mažos) plaučių perfuzijos. Ligonio savijauta
pagerėjo, tačiau susidirginęs (= sudirgintas) žarnynas. Olandų firma „Bional“ tarpininkaujant Lietuvos farmacijos firmoms (= tarpininkaujama Lietuvos
farmacijos firmų, Lietuvos farmacijos firmų tarpininkavimu) jau devynis (= devynerius) metus sėkmingai prekiauja augaliniais preparatais ir maisto papildais mūsų šalyje.
Sangrąžinės veiksmažodžių formos dažnai klaidingai vartojamos vietoje neveikiamųjų veiksmažodžių, pvz.: Lizosomos virškinasi (= virškinamos)
maisto medžiagose. Iš kamuolėlio kapiliarų į Baumano kapsulės ertmę dėl hidrostatinio spaudimo
skirtumo per filtravimo barjerą filtruojasi (= filtruojama) kraujo plazma. Taisytini savaiminės reikšmės
sangrąžiniai veiksmažodžiai, kai jie nežymi savaime vykstančio veiksmo. Pvz.: Įdomu, kad skydliaukės patologinė būklė gali persiduoti (= būti perduota) šiai liaukai. Matosi (= Matyti), kad ligonio būklė
sparčiai gerėja.
Dėstytojų kalbos analizė parodė, kad reikia atkreipti dėmesį į įvardžiuotinių formų, kurios labai svarbios terminų darybai, vartojimą, nes netaisyklingos vartosenos atvejų, palyginti 2004 m. ir
2014 m., sumažėjo nežymiai. Žinoma, kad sudėtiniams terminams, kurių vienas iš komponentų yra
būdvardis, skaitvardis, dalyvis, daryti vartojamos
tik įvardžiuotinės formos. Tačiau labai dažnai to
nepaisoma, todėl gaunamas terminas ne tik netaisyklingos gramatinės formos, bet ir iškreiptos loginės prasmės. Pvz.: Šie specialūs (= specialieji) indai turi būti uždari. Antro (= Antrojo) tipo cukrinio
diabeto požymiai: hiperglikemija, gliukozurija ir kt.
Iš priesagos –inis, -ė vedinių įvardžiuotinės formos nedaromos, tačiau aptikta ir tokių pavyzdžių:
Jeigu sužalotas apatinysis (= apatinis) žandikaulis,
būtina chirurginė operacija. Po šios procedūros reikia pamasažuoti abiejų pėdų viduriniuosius (= vidurinius) pirštus.
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Kartais įvardžiuotinės formos daromos, kai to
daryti nereikia, nes tai ne terminai. Pvz.: Mineralinių medžiagų apykaitą reguliuojantieji (= reguliuojantys) hormonai. Pažeistajai (= Pažeistai)
kontaktinei danties sienelei atkurti būtina naudoti
metalines juosteles.
Iš tyrimo rezultatų matyti, kad 2014 m. dėstytojų
kalboje trečdaliu sumažėjo giminės vartojimo klaidų. Tačiau moteriškosios giminės formos dažnokai
tebevartojamos profesijai, mokslo laipsniui, pareigoms, kvalifikacijai nurodyti: 1903 m. M. Kiuri įgijo mokslų daktarės (= daktaro) laipsnį. Po keletos
(= keleto) savaičių padidėja limfmazgiai.
2014 m., palyginti su 2004 m., dėstytojų kalboje padaugėjo skaičiaus formų vartojimo pažeidimų.
Skaičiaus formų vartojimas yra aktualus daiktavardžiams, kadangi vieni daiktavardžiai turi vienaskaitą ir daugiskaitą, kiti – tik vienaskaitą arba tik
daugiskaitą. Tiesa, dėl savitos anglų kalbos daiktavardžių vartosenos įtakos, pastaruoju metu kartais
vienaskaitiniai daiktavardžiai vartojami daugiskaita: Norint skirti daugiau lėšų sveikatos apsaugai,
reikia didinti valstybės ekonominius pajėgumus
(= ekonominį pajėgumą). Pastaraisiais metais padidėjo kompensuojamųjų vaistų pardavimai (= pardavimas). Numatoma padidinti ligonių priėmimus
(= priėmimą) į kai kuriuos ligoninės skyrius.
Specialybės dėstytojų kalboje pasitaiko skaitvardžių ir prieveiksmių klaidingos vartosenos atvejų:
Nusipirkę korekcinius akinius optikoje „Fielmann“
tris (= trejus) metus galėsite naudotis akinių priežiūros paslaugomis. Fenilketonurija pasireiškia praėjus
dviems (= dviem) paroms po gimimo. Sutrikus vieno inksto veiklai, jo funkcijas dalinai (= iš dalies)
kompensuoja kitas inkstas. Šio tipo klaidų dažnumas
per tiriamąjį laikotarpį išliko beveik nepakitęs.
Apibendrinant morfologijos formų vartojimo
pažeidimus dėstytojų kalboje, galima daryti išvadą,
kad rečiau pažeidžiama giminės kategorija, padaugėjo skaičiaus kategorijos klaidų. Veiksmažodžio
formų, įvardžių, skaitvardžių, prieveiksmių vartojimo klaidų pokytis nedidelis.
Morfologija nagrinėja žodžių formas ir jų reikšmes, sintaksė – žodžių junginius ir sakinius. Abi
šias gramatikos dalis sieja bendras tiriamasis objektas – žodžių formos, tik ne tuo pačiu aspektu jos
analizuojamos. Sintaksės pagrindinis objektas – žodžių jungimas, jų tarpusavio sąsajos. Glaudžiausiai
morfologiją ir sintaksę sieja linksnių ir prielinksnių
konstrukcijų kategorijos, kurios susijusios su žodžių valdymu. Veiksmažodžiai, būdvardžiai, kartais
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kitos kalbos dalys reikalauja atitinkamo linksnio ar
prielinksninės konstrukcijos. To nepaisant, pasirenkant ne tą linksnį ar prielinksninę konstrukciją, daroma klaidų.
Dažni nenorminės linksnių bei prielinksnių vartosenos atvejai.
2004 m. pastebėtos būdingiausios linksnių vartojimo klaidos: Seleno nepakankamumo pasekoje (= dėl seleno trūkumo) išsivystė sąnarių uždegimas. Sutrikus organizmo veiklai, tampa vis sunkiau
numesti svorį (= svorio). Glutationas yra kai kurių
fermentų kofaktoriumi (= kofaktorius).
2014 m. pastebėtos būdingiausios linksnių vartojimo klaidos: Pasaulyje pripažintas naujas vaistas
psoriazės gydymui (= psoriazei) gydyti. Žmogaus
kraujyje susidaro oro burbuliukai (= burbuliukų).
Trombozės įtakoje (= Dėl trombozės) sukeliama
veninė hiperemija.
Vietininko klaidų specialybės dalykų dėstytojų
kalboje ir 2004 m., ir 2014 m. aptinkama daugiausia. Pagal klaidų gausumą antrąją vietą galima skirti
įnagininkui. Naudininkas pagal klaidų gausumą yra
trečias linksnis. Vardininkas, kilmininkas ir galininkas linksnių sistemoje yra susiję, todėl dažnai keičiami vieni kitais. Vienu atveju pagrįstai, kitu ne.
Taip atsiranda šių linksnių klaidų.
2004 m. pastebėtos būdingiausios prielinksnių
vartojimo klaidos: Lietuvoje šiuo ženklu pažymėtų
vaistinių yra jau virš (= daugiau nei, daugiau negu,
daugiau kaip) 200. Mano apylinkėje yra apie 2000
žmonių, iš kurių apie 600 turi problemų su sąnariais (= dėl sąnarių). Pas mane daug temperatūros
(= Aš turiu daug temperatūros; Aš karščiuoju).
2014 m. pastebėtos būdingiausios prielinksnių vartojimo klaidos: Apie šio vaisto vartojimą (=
Dėl šio vaisto vartojimo) daug ginčijamasi. Ligonio
kraujospūdis – 180 ant 120 (= 180 ir 120). Dažnai
žmonės kreipiasi pas (= į) gydytoją be reikalo.
Labai nedidelę dalį sudaro jungimo klaidos. Ir
2004 m., ir 2014 m. šių klaidų kiekybinis procentas mažai kito.
Dažniausiai netaisyklingai vartojama dalelytė
gi, jungtukų samplaika o taip pat, pasakymas vietoj to, kad.
Dalelytė gi nevartotina priešinamajam sujungimui vietoj jungtukų o, bet. Pvz.: Geriausia vaistažoles rinkti tada, kai augaluose susikaupia daugiausia veikliųjų medžiagų, gi (= bet) į tai mažai kas atsižvelgia.
Jungtukų samplaika o taip pat turi būti taisoma
jungtuku ir arba taip pat. Pvz.: Gydant pagerėjo sa-

vijauta, o taip pat (= taip pat, ir) išnyko bronchų
spazmai.
Vietoj to, kad nevartotinas su bendratimi ar padalyviu vietoj užuot. Pvz.: Vietoj to, kad (= užuot)
kovoję su kremzlių irimo pasekmėmis, žmonės jau
gali užkirsti kelią pačiam procesui.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti,
kad specialybės kalbos klaidų kokybė per tiriamąjį laikotarpį iš dalies pakito: specialybės kalbai vis
daugiau neigiamos įtakos daro anglų kalba, tačiau
išlieka akivaizdi slavų kalbų įtaka
Išvados
1. Mokymo institucijos kalbinė aplinka turi sudaryti sąlygas studentų kalbinei kompetencijai
tobulinti. Dėstytojų kalba – vienas iš kalbinės
aplinkos veiksnių.
2. Remiantis specialybės dalykų dėstytojų kalbos
analize nustatyta, kad:
a) morfologijos ir sintaksės klaidų kokybė per
tiriamąjį laikotarpį beveik nepakito. Pastebėtas didesnis leksikos ir žodžių darybos klaidų
pokytis;
b) pakito leksikos klaidų pobūdis: 2004 m.
dažnesni buvo slavizmai, o per dešimtmetį –
2014 m.– padaugėjo anglicizmų;
c) per tiriamąjį laikotarpį morfologijos klaidos
pakito kokybiškai: padaugėjo skaičiaus kategorijos klaidų, o giminės vartojimo klaidų su
mažėjo;
d) padaugėjo netaisyklingo linksnių vartojimo
atvejų, o prielinksnių bei žodžių ir sakinio dėmenų jungimo klaidų nežymiai sumažėjo.
3. Specialybės dalykų dėstytojai daugiau dėmesio
turėtų skirti kalbos taisyklingumui, siekdami
kurti akademinę aplinką, palankią studentų kalbos kompetencijai ugdyti.
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THE INFLUENCE OF FOREIGN LANGUAGES ON SPECIALTY LANGUAGE
Summary
This article analyzes the influence of foreign languages on the development of specialty language skills. Usually, the languages of small nations change under the influence of the languages of big nations. During the Soviet occupation period, the Lithuanian language was invaded by a number of unnecessary calques and irregular syntax constructions which,
however, are currently gradually receding form our language use. The current economic globalization affects not only
people’s social relationships, but also the functioning of the language in the modern society. The cause of violations of
the norms of the common and specialty language use frequently lies in the bilingual (and, in the contemporary situation –
multilingual) situation. Mistakes occurring due to the influence of other languages are the major ones. The vocabulary
is affected the most because words of foreign origin are considered to be prestigious and are tolerated in our language.
Globalization promotes the penetration of a single universal language (in this case – the English language) into all areas
of language use. Since the English language has become the language of international communication, its influence on
specialty language has increased, whereas the influence of Slavonic languages on the literary and the specialty Lithuanian language has dwindled. Correct language is the precondition for effective communication. The correctness of the
specialty language affects the linguistic environment of a higher education institution, and affects the students’ specialty
language. The aim of this study was to identify, analyze, and generalize the influence of foreign languages and the changes in mistakes made in specialty language over the last decade. Such period of the study has been selected because the
users of the specialty language have changed age-wise over the decade (the younger generation are better at English than
at Russian), and thus the influence of English in their language is likely to be greater. The objectives of the study were the
following: to analyze and generalize the language mistakes of specialty teachers noticed by students in their independent
assignments; to identify the most characteristic language mistakes of the year (2004 and 2014), and to analyze their changes; and to provide conclusions and recommendations. The object of the study was the language of specialty teachers
(the material of students’ independent work). The methods employed in the study included survey of scientific literature, qualitative and quantitative analysis of mistakes in specialty teachers’ language, and theoretical generalization. The
qualitative study aimed at identifying, analyzing, and comparing the main violations of the correct specialty language.
The aim of the quantitative study was to support the results of the qualitative study with the results of the statistical evaluation and to identify the positive or negative changes in the teachers’ language over the studied period.
The analysis of the language of specialty teachers showed that in general, the usage of loanword in the teachers’ language is increasing because loanword from Slavonic languages that are still in use are complemented with an ever-increasing number of loanwords of the English language. Healthcare specialists still frequently use inappropriate calques and
translated expressions that can be generally defined as words or word combinations that have been translated in an uncreative or improper manner – or without any real need because of the presence of the local terms as their equivalents. The
analysis of the samples of the teachers’ language showed that most frequently it is the meaning of the term that is affected – i.e. the problem is the so-called semantisms whose origin is related to direct translations from foreign languages.
Word formation is one of the vocabulary-enhancing techniques. Research has revealed an abundant use of erroneous prefix-based derivatives. The formation of the erroneous use of prefix-based derivatives is influenced by foreign languages.
The language of specialty teachers is abundant in mistakes in the use of morphological forms – e.g. mistakes in the use
of the categories of gender and number or erroneous use of the pronominal, comparative, some numeral, pronominal,
and especially verbal forms. When generalizing the mistakes in the use of morphological forms, one can conclude that
the gender category is less frequently affected, while the total number of the mistakes in the category has increased. Only
minor changes in the mistakes of the use of verb forms, pronouns, numerals, and adverbs have been observed. Morphology analyses word forms and their meanings, whereas syntax deals with phrases and sentences. The general survey of
mistakes in the syntax revealed that mostly cases and prepositions were used erroneously.
The analysis of the language of specialty teachers showed almost no changes in the quantity of morphology or syntax
mistakes over the studied period. The study revealed a greater change in the mistakes of the vocabulary and word formation. The character of vocabulary mistakes changed as well: in 2004, Slavonic loanwords were more common, whereas
during the last decade (up to 2014), loanwords of the English origin have predominated. In 2014, an increase in the number of inaccurately used suffixal derivatives has been noticed. Over the studied period, a qualitative change in morphological mistakes has been noticed: there has been an increase in the mistakes of the number category, while the number of
mistakes in the use of the gender category has decreased. The number of an erroneous use of cases has increased, whereas the number of the mistakes in the use of prepositions and the joining of words or sentence components has slightly
decreased. Teachers of specialty language should pay more attention to the regularity of the language in order to create
the academic environment favorable for the development of students’ linguistic competence.
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