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Anotacija 
Straipsnyje analizuojama būsimųjų pedagogų informacinio raštingumo raiška probleminiame 

mokyme siekiant nustatyti, su kokiomis problemomis dažniausia susiduria studentai atlikdami informacijos 
tyrimą, padedant spręsti pedagoginio pobūdžio problemas. Tyrėjai, atlikę stebėjimus, pastebėjo labai 
aktualias informacinio raštingumo raiškos problemas, susijusias su studentų negebėjimu apibrėžti mokmosi 
objekto, formuluoti korektiškus klausimus informacijos paieškai ir sunkumus atliekant informacijos paiešką.  
Esminiai žodžiai: informacinis raštingumas, probleminis mokymas, pedagogų rengimas. 
 

Įvadas 
XXI a. amžiaus  Europos švietimo politikos strateginiuose dokumentuose kaip niekad akcentuojama 

tam tikrų kompetencijų, reikalingų darbo rinkai ir mokymuisi visą gyvenimą, svarba.  Europos komisija  2006 
m. patvirtino esant 8 svarbiausias „raktines“ kompetencijas (Official Journal L 394 of 30.12.2006): 
bendravimo gimtąja kalba  kompetencija, bendravimo užsienio kalba, matematinė ir mokslo technologijų 
kompetencija, skaitmeninė kompetencija, mokymosi mokytis kompetencija, socialinė ir pilietiškumo 
kompetencija, iniciatyvumo ir verslininkiškumo kompetencija, kultūrinio supratimo ir raiškos kompetencija. 
Europos Komisija pabrėžė, kad šios kompetencijos yra skirtos Europos Sąjungos valstybių-narių politikams, 
mokslo ir švietimo organizacijoms, darbdaviams ir besimokantiesiems, kurie turėtų orientuoti priimant 
politinius, teisinius mokymosi proceso organizavimo sprendimus atsižvelgiant į svarbiausių XXI a. 
kompetencijų turinį ir jų svarbą siekiant plėtoti jas edukacinėse praktikose. Tačiau „raktinių“ kompetencijų 
realizavimo sėkmė priklauso ne vien nuo politinio, teisinio reglamentavimo, bet ir nuo mokymo įstaigos 
pasirengimo jas įgyvendinti edukacinėje praktikoje. Lietuvoje šių kompetencijų realizavimo sėkmė priklauso 
nuo mokytojo didaktinės kompetencijos, kurios stoka gali trukdyti įgyvendinti mokymosi pagal šiuolaikinės 
mokymosi paradigmos nuostatas (Talijūnienė, 2005; Targamadzė, 2010),todėl didelis dėmesys turi būti 
skiriamas pedagogų rengimo kokybei, nuo kurios priklauso, kaip būsimieji mokiniai bus mokomi ir kokius 
mokymosi veiklos modelius realizuos ateityje. Viena svarbiausių kompetencijų, kurias akcentuoja tyrėjai 
(Kuhlthau, 1997; 1999; Ercegovac, 2008), yra informacinio raštingumo gebėjimai, siejami su tokiomis 
raktinėmis kompetencijomis kaip skaitmeninė kompetencija, mokymosi mokytis kompetencija (Europos 
komisija, 2006), kurių ugdymui turi būti skiriamas didelis dėmesys tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštojoje 
mokykloje. Kaip pastebi Ercegovak (2008), ypatingas dėmesys turi būti skiriamas būsimųjų mokytojų 
profesiniam rengimui, kuris turi užtikrinti vieną svarbiausių aukštosios mokyklos kompetencijų – informacinio 
raštingumo kompetencijos formavimąsi. Todėl svarbu nuolat tirti, kaip būsimieji pedagogai ieško 
informacijos, ją atsirenka, priima sprendimus gautos informacijos pagrindu, nes gautos informacijos pagrindu 
galima tobulinti mokymosi organizavimo procesus aukštojoje mokykloje.  

Tyrimo objektas − būsimųjų pedagogų informacinio raštingumo raiškos charakteristikų bei kylančių 
problemų atskleidimas. 

Tyrimo tikslas − atskleisti informacinio raštingumo sampratą bei tyrimo pagalba išryškinti 
svarbiausias būsimųjų pedagogų informacinio raštingumo raiškos charakteristikas bei kylančias problemas. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Atskleisti informacinio raštingumo sampratą.  
2. Atskleisti informacinio raštingumo svarbą profesiniame mokytojų rengime. 
3. Tyrimo pagalba išryškinti pagrindines būsimųjų pedagogų informacinio raštingumo raiškos 

charakteristikas ir problemas.  

Hipotezė − būsimieji pedagogai dėl informacinio raštingumo stokos patiria mokymosi problemų 
probleminio mokymosi procese. 

Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė ir kiekybinis būsimųjų pedagogų informacinio raštingumo 
gebėjimų raiškos tyrimas. 
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1. Informacinio raštingumo charakteristikos 

Informacinio raštingumo tyrimai tampa vis aktualesni šiuolaikinio edukologijos srities tyrimo objektu. 
Daugelis šiuolaikinių edukologų (Ercegovak, 1997, Kulthau, 1991) siekia suprasti ir teoriškai beivpraktiškai 
įprasminti informacijos pieškos procesą, siekiant patobulinti besimokančiųjų mokymosi visą gyvenimą 
gebėjimus. Skirtingi tyrėjai savitai įvardina informacinio raštingumo sampratą. Labiausiai paplitusios trys 
pagrindinės informacinio raštingumo aiškinimocharakteristikos: informacinio raštingumo apibrėžimas per jo 
raišką mokymosi procese (Ercegovak, 2010); atskleidžiant informacinio raštingumo  kaip psichopedagoginių 
komponentų raišką informacijos paieškos procese (Kulthau, 1988) ar apibrėžiant informacinio raštingumo  
gebėjimų spektrą (ACRL, 2000).  

 Ercegovak (1997) teigia, kad informacinio raštingumo gebėjimai svarbūs siekiant besimokančiajam 
padėti suprasti  mokymosi turinį, sprendžiant problemas, bendradarbiaujant grupėse ar komandose, atliekant 
savirefleksiją ir komunikuojant mokymosi metu.  Anot Ercegovak (2010), mokymosi turinys yra geriau 
suprantamas,kai besimokantysis sugeba pasirinkti diversifikuotus informacijos šaltinius, naudoja skirtingas 
informacijos medijas mokymesi bei sugeba diferencijuoti skirtingas informacijos ir jos šaltinių 
charakteristikas. Informacinio raštingumo tyrėja taip pat sieja informacinio raštingumo gebėjimus su gebėjimu 
spręsti problemas, kai besimokantieji sugeba rasti informaciją, reikalingą problemos sprendimui, pagal 
sukurtą informacijos paieškos strategiją. Anot tyrėjos, bendradarbiavimo metu informacinis raštingumas 
pasireiškia kaip gebėjimas generuoti ir dalintis naujomis idėjomis, gebėjimas apibendrinti, pristatyti idėjas  
kolegoms. Savirefleksijoje informacinis raštingumas pasireiškia kaip gebėjimas atlikti mokymosi veiklų 
monitoringą, vertinant informacijos paieškos strategijų ir rastos informacijos kokybę. Atitinkamai 
grupinio/komandinio bendradarbiavimo procese informacinis raštingumas padeda geriau pristatyti sukurtus 
produktus, įgyvendintas veiklas bei atsakingai naudotis kitų asmenų sukurtais intelektualiniais produktais.  

Kulthau (1991) informacinio ratštingumą įvardina kaip informacijos paieškos procesą, kurį sudaro 
interaktyvių minčių, veiklų ir jausmų sistema. Interaktyvių minčių  raišką  tyrėja sieja su problemos sprendimu 
kaip tipiniu asmens  kognityvinės veiklos procesu, kai asmuo išsikelia reikiamus klausimus ir ieško tam tikros 
informacijos problemai spręsti; informacijos paieškos veikla daugiau siejama  su asmens sensomotorika, kuri 
pasireiškia kaip gebėjimas operatyciai atlikti informacijos paiešką per tam tikrą laiką naudojantis 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Jausmų dimensija informacijos paieškos procese išreiškiama 
per asmens jausmus, tokius kaip neužtikrintumas, aiškumas, suinteresuotumas, polinkis ir motyvacija. 

Amerikos kolegijų bibliotekininkų asociacija (ACRL, 2000) įvardina informacinį raštingumą kaip 
asmens gebėjimą apibrėžti infomacijos poreikį, sukurti informacijos paieškos strategiją, atlikti informacijos 
paieškos proceą, kritiškai vertintiatsirinktą informaciją ir atlikti informacijos paieškos monitoringą. 
Informacinio raštingumo kompetencija gali būti apibrėžta kaip gebėjimas atpažinti, kokia informacija 
reikalinga, kur atpažintą informaciją galima rasti, kaip aktyviai panaudoti ją sprendžiant vienokius ar kitokius 
uždavinius, problemas (Amerikos kolegijų  bibliotekų asociacija – ACRL, 2000). Informacinis raštingumas dar 
yra vadinamas „resursais grįstas mokymasis“, kurį sudaro gebėjimas kurti žinias, naudojantis įvairiais 
diversifikuotais informacijos šaltiniais, kuriuos studentai naudoja teisingai, t. y. juos randa, interpretuoja, 
analizuoja ir panaudoja spręsdami problemas (ACRL, 2000).  Pagal ACRL (2000), informacinį raštingumą 
lemia tokie gebėjimai:gebėjimas įvardyti reikiamos informacijos pobūdį ir apimtis; gebėjimas rasti reikiamą 
informaciją; gebėjimas kritiškai analizuoti informaciją ir jos šaltinius; gebėjimas integruoti naujas žinias į 
esamų žinių sistemas; gebėjimas efektyviai panaudoti informaciją vykdant tam tikrą užduotį;suprasti tam 
tikros informacijos ekonominius, teisinius, socialinius, etinius naudojimo aspektus. 

Visos trys informacinio raštingumo apibrėžimo strategijos papildo viena kitą pabrėždamos 
informacijos paiešką tiek turinio (ACRL, 2000), tiek procesiniu (Kulthau, 2004; Ercegovak, 2010) aspektais.  

 

2. Informacinio raštingumo raiška pedagoginėse studijose: probleminio mokymosi 
atvejis 

Informacinio raštingumo raiška pedagoginėse studijose glaudžiai susijusi su būsimųjų pedagogų 
pasirengimu  apibrėžti reikiamą informaciją norint atlikti tam tikrąužduotįar spręsti problemą, atlikti 
informacijos paiešką ir gebėti kritiškai įvertinti ir pagrįsti informacijos tinkamumą užduoties atlikimui.  

Būsimųjų pedagogų edukacinės veiklos charakteristikos skiriasi nuo kitų profesijų astovų edukacinių 
strategijų, nes būsimieji pedagogai ne tik turi žinoti ir gebėti mokytis įvairių pedagoginių dalykų,bet ir įgyti 
svarbių didaktinių, kompetencijų, kurios taps pagrindu mokyti kitus besimokančiuosius (Asselin, 2002).  

Ypatingai svarbiinformacinio raštingumo kompetencijos reikšmė tenka realizuojant šiuolaikines 
nelinijines mokymosi strategijas ir mokymosi metodus edukacinėje praktikoje. Informacinis raštingumas 
laikytinas neatsiejama darbo pagal šiuolaikinius mokymosi procesodalimi, kuri padeda susirasti reikiamą 
informacija tam tikros veiklos atlikimui ar problemos sprendimui.   
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Daugelis mokslinikų (Woods, 1994, Savin-Baden, 2004, Tan, 2009) pabrėžia,kad probleminio 
mokymosi procese informacinis raštingumas vaidina labai svarbų vaidmenį, nes jo dėka besimokantysis 
suranda naują informaciją, kurią pritaiko spręsdamas problemą ar atlikdamas tam tikrą užduotį. Informacinio 
raštingumo gebėjimai yra laikytini vienais iš  svarbesnių  gebėjimų, kurie yra taikomi informacijos tyrimo 
etape probleminiame mokyme (Ercegovak, 2010). Jis paprastai yra skaidomas į smulkesnius informacijos 
tyrimo subetapus: žinomos informacijos apibrėžimo, klausimų, kuriepadės sugeneruoti problemos 
sprendimą,ir klausimų, kuriepadės atrinkti informaciją (Savin-Baden, 2004). Pirmajame problemos sprendimo 
informacijos tyrimo etape besimokantieji apibrėždami žinomą informaciją turi apibrėžti visus žinomus iš 
probleminės situacijos faktus, aplinkybes, argumentus, terminus, apibrėžimus, kurie gali būti svarbūs 
raktažodžiai ieškant informacijos problemai spręsti. Išsamus žinomos informacijos apibrėžimas padeda 
geriau suformuluoti klausimus, skirtus nežinomos informacijos paieškai. Antrajame informacinio tyrimo etape 
sprendžiant problemą naudojamas daugiau divergentinis mąstymas siekiant apibrėžti kuo įvairesnius 
klausimus, susijusius su galimu problemos sprendimu. Dažniausia šiame informacijos tyrimo etape yra 
naudojamas „minčių lietaus“ metodas, kai besimokančiųjų grupėse ar komandose generuojama kuo 
įvairesnių ir kuo daugiau klausimų problemaispręsti. Trečiajame problemos sprendimo etape siekiama 
apibrėžti ar atsirinkti iš pateiktų tuos klausimus, kurie padės ieškoti informacijos išoriniuose informacijos 
šaltiniuose pagal tam tikrą susikurtą informacijos paieškos strategiją. Klausimų, kurie gali padėti 
besimokančiajam surasti objektyvios informacijos, apibrėžimas – svarbiausias šio informacijos tyrimo 
sprendžiant problemą bruožas, o jam realizuoti naudojamas daugiau konvergentinis mąstymas, kai asmuo 
nustato esamiems klausimams tam tikrus objektyvumo kriterijus, o pagal atsirinktus klausimus atlieka 
išsamią informacijos paiešką.  

Informacijos tyrimo etape, sprendžiant tam tikrą problemą, turi būti surasta informacija iš tam tikrų 
informacijos šaltinių, taigali padėti sukurti problemos sprendimo strategijas. Taigi informacinio raštingumo 
gebėjimai iš esmės lemia problemos sprendimo eigą ir jos kokybę (Savin-Baden, 2008). 

 

3. Informacinio raštingumo  raiška būsimųjų pedagogų probleminio mokymosi 
praktikoje 

Siekiant išanalizuoti, kaip būsimiesiems pedagogams sekasi realizuoti informacinio raštingumo 
gebėjimus probleminio mokymosi praktikoje, buvo atliktas stebėjimo tyrimas siekiant nustatyti informacijos 
tyrimo sunkumus sprendžiant profesinės srities problemas pagal probleminio mokymosi metodiką.  

Buvo ištirta 60 studentų  iš šiųVilniaus kolegijos studijų programų:Socialinė pedagogika (N=20), 
Pradinio ugdymo pedagogika (N=20) ir Ikimokykliniougdymo pedagogika (N=20).Šiuo tyrimu siekiama 
nustatyti, kokie informacijos tyrimo etapai yra sunkiausiai relizuojami sprendžiant profesinės srities 
problemas.  

Prieš atliekant stebėjimą, studentams buvo sukurta15 probleminių situacijų bei specialus problemos 
sprendimo kognityvinių ir metakognityvinių gebėjimų vertinimo spektras. Studentai buvo suskirstyti į 
probleminio mokymo grupes, kurios sprendė problemas pagal pateiktą specialių probleminio mokymosi 
klausimų spektrą. Stebėjimas buvo vykdomas 4 mėnesius. Stebėjimo metu buvo surašyti 19 stebėjimo 
protokolų, kurių pagrindu buvo analizuojama informacinio raštingumo gebėjimų raiška atliekant probleminio 
mokymosi informacijos tyrimo etapo užduotis. Probeminio mokymosi metu buvo vertinami specialiai parinkti 
informacijos tyrimo etape informacinio raštingumo gebėjimai pagal specialiai sukurtus informacijos tyrimo 
gebėjimų atlikimo standartus vertinant tam tikro informacinio raštingumo gebėjimo pasireiškimo lygį.  

Išanalizavus stebėjimo metu gautus duomenis buvo pastebėtos tam tikros informacino raštingumo 
raiškos tendencijos.Besimokantiesiems sunkiai sekėsi tinkamai apibrėžti mokymosi objektą sprendžiant 
problemas. Labai dažnai studentai apibrėždavo ne tuos mokymosi objektus, kurie užkoduoti probleminėje 
situacijoje: jiesiekė daugiau spręsti problemas ne iš pedagogo kompetencijos pusės, bet iš kitų probleminės 
situacijos veikėjų vaidmens, per mažai buvo kreipiamas dėmesys į problemų  prevencines veiklas, bet 
daugiau į tam tikros problemos pasekmių likvidavimą. Tikėtina, kad sunkumai, kylantys apibrėžiant tam tikrų 
mokymosi objektų problemas, susiję su neįsigilinimu į probleminę situaciją (Savin-Banden, 2008), kuri 
pasireiškė negebėjimu įvardinti visąžinomąinformacijąprobleminėje situacijoje (stiprus – 56 %, vidutinis – 
22%; silpnas – 22%), kurioje visada būdavo pateikiami tam tikri raktažodžiai, nurodantys, kokios  tematikos 
informacijos reikėtų ieškoti.  

Klausimų problemai spręsti kėlimo etape dalis studentų (43%) formulavo klausimus problemai 
spręsti gana sėkmingai pateikdami daug ir įvairių klausimų (10 ir daugiau klausimų), susijusių su problemos 
sprendimu. Tačiau dalis studentų sugebėdavo iškelti tik po 5-10 klausimų (26%) ar po 2-5 klausimus (32 %). 
Tikėtina, kad sunkumai išsikelti klausimus susiję su klausimų kėlimo patirties stoka, nes ankstesnio 
mokymosi metu besimokantiesiems nebuvo formuluojamos mokymosi užduotys, susijusios su problemų 
sprendimu bei klausimų kėlimu.  

Trečiajame probleminio mokymosi informacijos tyrimo etape studentų buvo prašoma atrinkti tuos 
suformuluotus klausimus informacijos paieškai, kuriems  jie galės surasti objektyvios informacijos iš išorinių 
informacijos šaltinių. Tik dalis studentų sugebėjo atrinkti klausimus, į kuriuos atsakymusgalima buvo rasti 
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informacijoje iš išorinių informacijos šaltinių (stirprus 39%). Daugumai studetų sunkiau sekėsi atrinkti 
klausimus, pagal kuriuos galima būtų ieškoti objektyvios informacijos. Pastebėta tendencija, kad 
besimokantieji linkę labiau gilintis į probleminės situacijos veikėjų veiklos vidinius motyvus (vidutinis – 24%; 
silpnas – 47), tačiau ne į tam tikrą personažų veikimo teisinius ar metodinius kontekstus, apie kuriuos galima 
rasti tam tikros teisinės ir metodines informacijos. Atsirenkant klausimus, kuriems galima surasti objektyvios 
informacijos, besimokantieji buvo linkę tik hipotetiškai spręsti problemą, tarsi būtų buvę vieni iš probleminės 
sitacijos dalyvių, o asmenineinuomoneipagrįsti daugiau vadovavosi savo patirtimi, bet ne atlikta informacijos 
paieška išoriniuose informacijos šaltiniuose. Pastebėta tendencija, kai studentai neatlikdavo informacijos 
paieškos net ir pagal korektiškai suformuluotus klausimus.  

Studentų negebėjimas tinkamai suformuluoti ir atrinkti korektiškus klausimus informacijos paieškai 
atlikti darė didelę įtaką pačios informacijos paieškos atlikimo kokybei. Tik labai nedaug besimokančiųjų 
sugebėjo atlikti informacijos paiešką pagal išsikeltus klausimus (10%). Dalis studentų buvo linkę vadovautis 
tik vienu ar dviem šaltiniais (30 proc.), o dauguma studentų daugiausia buvo linkę grįsti problemos 
sprendimą savo patirtimi (60%). 

 
1 lentelė.  Stebėjimo rezultatai 

 

Informacinio raštingumo raiškos požymiai probleminiame mokyme Gebėjimo pasireiškimo 
intensyvumas, proc. 

 Stiprus Vidutinis Silpnas 

Besimokantysis sugeba apibrėžti mokymosi objektą 31 19 50 

Besimokantysis sugeba apibrėžti jam žinomą informaciją apie mokymosi 
objektą 

56 22 22 

Besimokantysis sugeba išsikelti trūkstamą informaciją apie mokymosi objektą 43 26 32 

Besimokantysis sugeba atskirti objektyvią informaciją nuo subjektyvios 39 24 47 

Besimokantysis sugeba sukurtiinformacijos paieškos strategiją ir pagal ją ieškoti 
reikiamos informacijos 

10 30 60 

 

Išvados 
 
1. Informacinis raštingumas gali būti apibrėžtas tiek turinio aspektu, tiek kaip procesas. Apibrėžiant 

informacinį raštingumą turinio aspektu pažymima, kokie gebėjimai sudaro informacinį raštingumą 
(ACRL,2000). Atitinkamai informacinio raštingumo apibrėžimas procesiniu aspektu būdingas tam tikrų 
informacijos paieškos proceso etapų įvardinimui(Kulthau, 1991); 

2. Informacinio raštingumo gebėjimai yra laikytini vienais svarbiausių gebėjimų, reikalingų auktosiose 
mokyklose siekiant realizuoti inovatyvius mokymosi sprendimus, nes jis padeda ugdyti besimokančiojo 
mokymosi savarankiškumą; 

3. Atliktas būsimųjų pedagogų informacino raštingumo raiškos probleminiame mokyme stebėjimas parodė 
tokias informacinio raštingumo raiškos problemas: 

3.1 Dauguma besimokančiųjų tinkamai neįisigilina į probleminęs situaciją, kas neleidžia jiems tinkamai 
apibrėžti mokymosi objekto korektiškai; 

3.2 Dauguma studentų negeba susformuluoti tinkamų klausimų informacijos paieškai, nes dažniausia 
spendžia tam tikrą probleminę situaciją vadovaudamiesi savo patirtimi, bet ne iš išorinių informacijos 
šaltinių gauta informacija; 

3.3 Viena tendencingiausių informacinio raštingumo raiškos problemų būsimųjų pedagogų 
probleminiame mokymesi – savarankiškos informacijos paieškos išoriniuose informacijos šaltiniuose 
neatlikimas dėl neteisingai suformuluotų bei pernelyg subjektyvaus klausimų pobūdžio.  
Hipotezė, kad būsimieji pedagogai dėl informacinio raštingumo stokos patiria mokymosi problemų 

probleminio mokymosi procese, pasitvirtino. 
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Summary 

EXPRESSION OF FUTURE TEACHER'S INFORMATION LITERACY IN PROBLEM TEACHING 

Information literacy seems to be the most important competence in nowadays Strategic documents 
of Education in Europe (8 “Key competences”, Official Journal L 394 of 30.12.2006). It empowers students to 
participate in educational process more as an active participants, constructing knowledge and skills needed 
for nowadays science and labor market’s need. Information literacy as an ability to define the need of 
information, formulate appropriate questions, proceed of information search process and select relevant 
information very well expressed in Innovative educational strategy – Problem based learning, that motivates 
students learning through solving of different professional problems in educational practices. That’s why 
researches implemented research on Information literacy in problem-based learning of pedagogic 
professions’ students. Information literacy is implemented in problem based learning through information 
search process to find the solution for the particular problem. During information search process students 
must be capable to define what information and definitions are available in the problem case, formulate the 
appropriate lists of questions and select the relevant ones to proceed with information search process. 
Defining of known information in problem case gives to students better insight into nature of required 
information and helps to formulate more relevant questions for salvation of problems. Outlining of relevant 
questions gives students opportunity to consider the most important clues in the problem. Selection of right 
questions and proceeding of information search process enables students to solve problems properly.  
Researchers emphasize the most common problems experienced by students when implementing 
information search process: lack of identification of learning object, lack of abilities to formulate appropriative 
questions for information search, and non-implementation of information search process itself sufficiently.  

Keywords: information literacy, problem-based learning, professional training of teachers. 

  

 

 
 

 


