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Rekomendacijos dėl būtinybės plėtoti problemų
sprendimo kompetencijas vykdant įtraukųjį švietimą
1. Švietimo politikos kontekstas
Problemų sprendimas yra problemos identifikavimo, galimų sprendimo būdų kūrimo ir
atitinkamų veiksmų eigos procesas. Projekto „Parama mokytojams stiprinant
problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyvenimą “ SUPPORT partnerių
nuomone, suaugusiųjų mokymasis susideda iš nuolatinio problemų kėlimo ir
sprendimo proceso, ypač kalbant apie žmones, turinčius žemesnio lygio mokymosi
įgūdžius ar kvalifikaciją, kai mokymosi aplinkoje iššūkiu tampa ne tik nepakankamos
žinios ir įgūdžiai, bet ir įvairūs išankstiniais nusistatymai, socialinė atskirtis, stereotipai,
kalbos barjerai, kultūriniai apribojimai ir kt.
Dabartinė Europos padėtis, žvelgiant į darbo ir gyvenimo pusiausvyrą, kelia naujus
reikalavimus suaugusiųjų žinioms1 (Tynjälä ir kt., 2014), todėl, galima teigti, nuolat
auga darbuotojų poreikis stiprinti tarpasmeninius ir pažintinius įgūdžius. To galima
pasiekti tik vykdant nuoseklų profesiniį tobulėjimą. Svarbu formuoti teigiamą
darbuotojų požiūrį, padedantį suaugusiems suprasti nuolatinio tobulėjimo svarbą
darbo rinkoje. Todėl reikia naujų, efektyvių ir į asmenį orientuotų būdų, kaip pagerinti
mokymosi visą gyvenimą, mokymosi darbo vietoje kokybę, nes profesinės žinios ir
gebėjimai intuityvaus problemų sprendimo srityje tampa vis svarbesni.
Tai pabrėžiama PIACC – Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų vertinimo programos
– išvadose. PIACC yra EBPO suaugusiųjų įgūdžių tyrimo programa, kurio metu
vertinamas raštingumas, mokėjimas skaičiuoti ir problemų sprendimo gebėjimai
aplinkoje, kurioje gausu technologijų. Apklausa pabrėžia šių įgūdžių svarbą siekiant
neatsilikti nuo technologijų sukeltos darbo ir gyvenimo transformacijos ir gauti naudos
iš jos. Apklausos išvados rodo, kad maždaug kas ketvirtas suaugęs EBPO valstybių
narių gyventojas turi ribotą patirtį su kompiuteriais arba jos visai neturi, arba nepasitiki
savo gebėjimu jais naudotis. Beveik kas antras suaugęs žmogus pasiekė tik 1 (iš 3) ar
žemesnį problemų sprendimo įgūdžių lygį daug technologijų reikalaujančioje
aplinkoje. Tai reiškia, kad jie „gali naudoti tik pažįstamas programas, kad išspręstų
problemas, kurios apima kelis veiksmus ir aiškius kriterijus, pavyzdžiui, el. laiškų
rūšiavimą į jau esamus aplankus“. (OECD 2016) Remiantis apklausos rezultatais,
problemų sprendimo įgūdžiai technologijų turtingoje aplinkoje pasiekia aukščiausią
tašką, kai asmeniui yra apie 25 metus. Šios išvados pabrėžia, kaip svarbu remti
problemų sprendimo gebėjimų stiprinimą mokantis visą gyvenimą.

1 Anne Virtanen, Päivi Tynjälä & Anneli Eteläpelto (2014) Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student

experiences, Journal of Education and Work, 27:1, 43-70, DOI: 10.1080/13639080.2012.718748
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Pastabos dėl paveikslo: 2012 m. ir 2015 m. PIACC rezultatai rodo, kad tik 5,4 %
suaugusiųjų aukšiausiai įvertino savo problemų sprendimo gebėjimus technologijomis
turtingoje aplinkoje skalėje -3 lygis. Maždaug kas ketvirtas suaugęs (25,7 %) įvertino 2uoju lygiu. Tai reiškia, kad vidutiniškai vienas iš trijų suaugusiųjų (31,1 %) yra įgudęs
dviejuose aukščiausiuose problemų sprendimo lygiuose (2 arba 3 lygis). Ši dalis
įvairiose šalyse labai skiriasi – nuo 44,0 % Švedijoje iki 14,0 % Graikijoje.
Apskritai didžiausia dalis suaugusiųjų (28,7 proc.) pasiekė 1 lygį, o maždaug kas
septintas suaugęs (14,2 proc.) – žemiau už 1 lygį. Vėlgi, rezultatai įvairiose šalyse
skiriasi: Lietuvoje daugiau nei kas ketvirtas suaugęs (25,5) %) surinko yra žemiau 1-o
lygio. Priešingai, mažiau nei vienas iš dešimties suaugusiųjų Slovakijos Respublikoje
(8,9 %) ir Austrijoje (9,9 %) surinko žemiau 1-o lygio2.
Be to, daugelio tyrinėtojų teigimu, instruktoriai sprendžia problemas ne tik
interaktyvaus mokymo klasėje metu, bet ir vertindami ankstesnę pamoką bei
2 https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf

5

SUPPORT Project- Intellectual Output 3
planuodami kitą. Šiuo požiūriu visas pedagoginis procesas, pradedant planavimu ir
baigiant saves įsivertinimu, yra vertinamas kaip analizavimas, veikimas, refleksija,
sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas33 (Lampert 2001). Todėl kiekvienas
mokytojo profesijos elementas yra pagrįstas problemų sprendimu: „Dėstymas vis
dažniau suvokiamas kaip profesinė veikla, reikalaujanti kruopštaus kiekvienos
situacijos analizės, tikslų pasirinkimo, tinkamų mokymosi galimybių kūrimo ir stebėjimo,
jų įtakos mokinių pasiekimams įvertinimo, reagavimas į mokinių mokymosi poreikius ir
asmeninis ar kolektyvinis viso proceso apmąstymas“ (OECD 2005).

1.1.

Europos lygmuo

Problemų sprendimas vaidina svarbų vaidmenį keliose Europos mokymosi visą
gyvenimą sistemose:
2006 m. Europos Komisijos paskelbta ir 2019 m. atnaujinta Mokymosi visą gyvenimą
pagrindinių kompetencijų sąranga yra švietimo ir mokymo suinteresuotųjų šalių
nuoroda. Jame nustatomos kompetencijos, kurios „būtinos piliečiams siekiant
asmeninio tobulėjimo, sveiko ir tvaraus gyvenimo būdo, įsidarbinimo galimybių,
aktyvaus pilietiškumo ir socialinės įtraukties“. (Europos Komisija, 2019 m.) Sistemoje
pateikiami aštuoni pagrindiniai gebėjimai – nuo raštingumo iki kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijos. Problemų sprendimas, be kitų įgūdžių, tokių
kaip kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, yra traktuojamas kaip bendrasis įgūdis, todėl
yra įtrauktas į kiekvieną iš pagrindinių kompetencijų. Pavyzdžiui, kalbant apie
asmeninę, socialinę ir mokymosi mokytis kompetenciją, „problemų sprendimo
požiūris“ palaiko ir mokymosi procesą, ir asmens gebėjimą įveikti kliūtis ir pokyčius.
(Europos Komisija 2019 m.). Kita vertus, kalbant apie verslumo kompetenciją,
problemų sprendimas yra laikomas jos pagrindu.
Kita svarbi Europos Komisijos sistema, susijusi su kompetencijomis, yra naujoji Europos
tvaraus konkurencingumo, socialinio teisingumo ir atsparumo įgūdžių darbotvarkė4,
paskelbta 2020 m. Joje raginama keisti įgūdžius, kad būtų galima reaguoti į
ekologišką ir skaitmeninį perėjimą ir remti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19
pandemijos poveikio. Įgūdžių darbotvarkę sudaro penki pagrindiniai elementai:
darbas kartu pagal Įgūdžių paktą, įgūdžių, reikalingų darbui, ugdymas, žmonių
įgalinimas ugdyti įgūdžius visą gyvenimą, ambicingų įgūdžių tikslų nustatymas ir
investicijų atlaisvinimas. Nors, kaip ir Pagrindinių kompetencijų sistemoje, problemų
sprendimas vėl vadinamas bendruoju įgūdžiu, įgūdžių darbotvarkėje jam neskiriamas
pagrindinis vaidmuo ir jis susijęs tik su darbu. Problemų sprendimas minimas kaip
darbo įgūdžių dalis ir pabrėžiama jo svarba darbo rinkai. „Gyvenimo įgūdžių“
kontekste problemų sprendimas nenagrinėjamas; tačiau išsamesnė „Gyvenimo
įgūdžių“ apžvalga dar turi būti paskelbta.

3 Lampert, Magdalene (2001), Teaching problems and the problems of teaching, June 2002,Journal of Mathematics Teacher

Education 5(2):187-199, DOI:10.1023/A:1015870009117

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274
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Problemų sprendimas kaip holistinio požiūrio į mokymąsi dalis
Problemų sprendimas taip pat vaidina pagrindinį vaidmenį sistemose, kuriose
laikomasi holistinio požiūrio į mokymąsi. Pavyzdys yra projektas „Gyvenimo įgūdžiai
Europai“ (LSE) (2016–2018 m.)54, kurio tikslas buvo pagerinti pagrindinių įgūdžių
teikimą Europoje aiškinant, toliau plėtojant ir tobulinant gyvenimo įgūdžių metodą.
Vienas iš jo rezultatų yra LSE mokymosi sistema, apimanti aštuonias tarpusavyje
susijusias galimybes, tokias kaip gebėjimas skaičiuoti ir sveikatos gebėjimas, kurie
būtini aktyviam gyvenimo ir darbo rinkos dalyviui. Mokymosi sistema skatina
mokymąsi, „kuris apima palengvinančius metodus, skatinančius savirefleksiją ir kritinį
mąstymą, padedančius besimokantiesiems pačiam prisiimti atsakomybę už
mokymąsi ir patiems spręsti problemas“ (Gyvenimo įgūdžiai Europai 2018). Taigi jis
laikosi panašaus požiūrio į pagrindinių kompetencijų sistemą ir apibrėžia problemų
sprendimą kaip bendrąjį įgūdį. Pavyzdžiui, problemų sprendimų gebėjimai sukuria
pagrindą asmeniniams ir tarpasmeniniams gebėjimams, o „kasdienio gyvenimo
problemų sprendimas naudojant pagrindines matematines funkcijas“ („Life Skills for
Europe
2018“)
yra
svarbus
gebėjimo
skaičiuoti
pagrindas.

Infografija: „Gyvenimo įgūdžių Europai“ mokymosi sistema apima šiuos gebėjimus:
raštingumas ir kalbos mokėjimas,
gebėjimas skaičiuoti,
finansinis raštingumas,
skaitmeninis ir medijų raštingumas,
5

https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse
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gebėjimas rūpintis savo sveikatos būkle,
ekologinis raštingumas,
pilietinis sąmoningumas ir gebėjimai
Problemų sprendimas skaitmeninių kompetencijų kontekste
Europos lygmeniu yra dvi svarbios sistemos, orientuotos į skaitmenines kompetencijas,
kurios abi pasižymi problemų sprendimu: Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų
sistema (DigComp)65 ir Europos švietimo darbuotojų skaitmeninių kompetencijų
sistema (DigCompEdu)7.
„DigComp“ yra orientacinė priemonė planuojant iniciatyvas Europos ir valstybių
narių lygmeniu, siekiant pagerinti piliečių skaitmenines kompetencijas. Sistema
apibūdina 5 kompetencijų sritis ir, kadangi problemų sprendimas yra viena iš jų,
manoma, kad ji atlieka reikšmingą vaidmenį skaitmeninių kompetencijų srityje.
„DigComp“ problemų sprendimo kompetencijų sričiai priskiria keturias skirtingas
kompetencijas: techninių problemų sprendimą, poreikių ir technologinių atsakymų
nustatymą, kūrybišką skaitmeninių technologijų naudojimą ir skaitmeninių
kompetencijų spragų nustatymą (Europos Komisija 2017a). Naujausioje DigComp
versijoje 2.1 papildomai aprašomi aštuoni skirtingi įgūdžių lygiai, kurių 1 ir 2 lygiai
sudaro pagrindą kompetencijoms, o 7 ir 8 lygiai rodo aukštą specializaciją. Problemų
sprendimas apibūdina 3-8 įgūdžių lygių užduočių sudėtingumą, todėl pabrėžia
problemų sprendimo įgūdžių svarbą siekiant aukštesnio lygio įgūdžių. Pavyzdžiui, 3
vidurinio lygio piliečiai gali patys išspręsti paprastas problemas, o 8 įgūdžių lygiu jie
gali „sukurti sprendimus, kaip išspręsti sudėtingas problemas, turinčias daug
sąveikaujančių veiksnių“ (Europos Komisija, 2017a).
„DigCompEdu“ skirta skaitmeninėms kompetencijoms, kurių reikia visų švietimo lygių ir
skirtingų kontekstų pedagogams, „kad visapusiškai išnaudotų skaitmeninių
technologijų potencialą gerinant mokymą ir mokymąsi bei tinkamai paruošiant savo
mokinius gyvenimui ir darbui skaitmeninėje visuomenėje“. (Europos Komisija 2017b).
Sistemą sudaro 22 kompetencijos, suskirstytos į šešias sritis, kurios savo ruožtu gali būti
priskirtos trims kompetencijų grupėms: pedagogų profesinėms kompetencijoms,
pedagogų pedagoginėms kompetencijoms ir besimokančiųjų kompetencijoms. 6
sritis, palengvinanti besimokančiųjų skaitmenines kompetencijas, apima penkias
kompetencijas, panašias į DigComp kompetencijų sritis ir todėl apima problemų
sprendimą. Skaitmeninių problemų sprendimo palengvinimas suprantamas kaip
„įtraukti mokymosi veiklą, užduotis ir vertinimus, kurių metu besimokantieji turi nustatyti
ir išspręsti technines problemas arba kūrybiškai panaudoti technologines žinias
naujoms situacijoms“. (Europos Komisija 2017b). Taigi problemų sprendimas yra
integruotas į DigCompEdu, bet tik besimokančiųjų, o ne pedagogų atžvilgiu.

6 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
7

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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1.2 Projekto partnerių šalių perspektyvos
Partnerių požiūriai į tai, ar bendrosios kompetencijos, įskaitant problemų sprendimą,
yra laikomos svarbiomis suaugusiųjų švietimo / mokymosi visą gyvenimą politikoje jų
šalyje, nėra vienalyčiai.
Ispanijoje Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos ir
strategijos, pvz., Europos suaugusiųjų mokymosi ir įgūdžių tobulinimo darbotvarkė,
neatsispindi nacionalinėje ar regioninėje politikoje. Tačiau Italijoje švietimo ir mokymo
politikos dokumentuose nuolat minima Europos bendrųjų kompetencijų sistema.
Tačiau tradicinės mokymosi ir mokymo struktūros, tokios kaip universitetai ir mokymo
centrai, ne visada pritaiko savo mokymo veiklą prie kompetencijų ugdymo, kurį siūlo
Europos Komisija.
Graikijos švietimo politikos dokumentuose taip pat nuolat minimos „bendrosios
kompetencijos“, tačiau nebuvo sukurta jokių rodiklių, leidžiančių įvertinti galimą jų
įgyvendinimą. Panašiai Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą
sistemos ir strategijos yra plačiai minimos, daugiausia pranešimuose ir politikos
apžvalgose, tačiau praktiškai neįgyvendinamos. Pagrindiniai šių strategijų
„įgyvendintojai“ yra savivaldybių suaugusiųjų švietimo centrai (KEDIVIM), kurių veiklos
intensyvumas ir kokybė įvairiose vietose skiriasi, tačiau pasigendama bendros
strategijos, kuri užtikrintų vienodas suaugusiųjų švietimo galimybes visose srityse.
Įdomu tai, kad vis geriau suprantama ir „gyvenimo įgūdžių“ sąvoka; jei ne politikos
lygmeniu, tai suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų. Trys iš keturių projekto
partnerių, prisidėjusių prie šios ataskaitos, teigia, kad savo organizacijose dirba su
gyvenimo įgūdžių sistema.
Projekto partneriai taip pat nurodo, kad skaitmeninės kompetencijos tampa vis
svarbesnės; kai kuriose šalyse buvo pradėtos naujos iniciatyvos, padedančios visiems
piliečiams įgyti skaitmeninių kompetencijų. Pavyzdžiui, Graikijos vyriausybė inicijavo
Digital Citizen’s Academy86, kurią sudaro 32 skirtingų teikėjų sukurtos technologijos ir
įrankiai, kai kurie iš jų skatina problemų sprendimą. Be to, patys projekto partneriai
rengia kursus ir pradėjo iniciatyvas, skirtas remti suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių
ugdymą, dažnai tai susiję su Europos sistemomis. Pavyzdžiui, projekto SUPPORT
partneris iš Ispanijos supažindina savo mokinius su DigComp, o partneris iš Italijos
ugdo STEM kompetenciją tarp jaunų žmonių per skaitmeninius įgūdžius ir žaidimus.
Kalbant apie suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimą, Ispanijoje ir Italijoje,
projekto partnerių teigimu, galimybių yra pakankamai. Tačiau Graikijoje, kaip ir
Lietuvoje, reikia sukurti daugiau galimybių. Lietuvos projekto partneris visų pirma
orientuojasi į tokių galimybių suteikimą mokytojams ir kitiems švietimo paslaugų
teikėjams. Mokymo sesijos apima teorines paskaitas, praktinę veiklą ir konsultacijas,
(jei pageidaujama), siekiant aktyviai tobulinti skaitmenines kompetencijas ir
verslumą.

8 https://nationaldigitalacademy.gov.gr

9

SUPPORT Project- Intellectual Output 3

2. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI
Suaugusiųjų mokymosi teikėjai visoje Europoje savo kasdieniame darbe taiko įvairias
problemų sprendimo priemones ir metodus. Projekto SUPPORT partneriai prisidėjo
įvairiais pavyzdžiais, kuriuos gali įgyvendinti mokytojai ir treneriai, iš viso surinkta 20
gerosios praktikos pavyzdžių9. Metodai skirti įvairiems problemų sprendimo etapams:
problemų nustatymas, minčių šturmas ir sprendimų priėmimas. Jie taip pat skatina
mokinius gilintis į skirtingus problemos aspektus, atsižvelgiant į įvairias perspektyvas,
ugdant savirefleksiją, užuojautą ir asmeninę motyvaciją. Toliau apžvelgiami trys
problemų sprendimo būdai, kuriuos galima pritaikyti įvairiose aplinkose, tiek
mokytojų, tiek organizacijų lygmeniu. Dizaino mąstymas Plačiai taikomas statybos ir
inžinerijos srityse, projektinis mąstymas – tai metodika, kurią galima įgyvendinti bet
kurioje komandoje, ieškančioje žingsnis po žingsnio į problemų sprendimą. Penki
žingsniai apima problemos esmę (problemos supratimą), apibrėžimą, idėjų kūrimą
(panašiai kaip smegenų šturmas), prototipų kūrimą ir sprendimo išbandymą. Be
proceso, taip pat svarbu įtraukti daugialypę komandą, kuri pateiks įvairias
perspektyvas, skatins atvirą požiūrį. Empatija, žaismingas bendradarbiavimas ir
nesėkmės kaip galimybės supratimas yra elementai, galintys sėkmingai ugdyti
problemų sprendimo kompetencijas10. Bendramžis- bendramžiui (bendraamžių
mentorystė)Bendraamžių kuravimas yra gerai žinoma mentorystės forma, paprastai
tarp žmogaus, turinčio tam tikrą patirtį, ir žmogaus, kuriam tai nauja. Mentoriai gali
suteikti paramą, tam tikras žinias, įžvalgą. Suaugusiųjų mokymosi srityje bendraamžių
mentorystę propagavo brazilų pedagogas ir vienas pagrindinių kritinės pedagogikos
įkūrėjų Paulo Freire. Freire pabrėžė globojamų autonomijos svarbą, pabrėždamas,
kad mentorius negali tikėtis, kad globojamasis atkartos jo idėjas, įsitikinimus ir
požiūrį11. Kūrybiškas problem sprendimas Kūrybiškas problemų sprendimas (CPS) – tai
metodas, galintis padėti mąstyti už įprastų pažinimo schemų ribų ir kurti asociacijas,
kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti mažai tikėtinos. Kaip ir kiti metodai, tai procesas,
apimantis kelis etapus: nuo problemos supratimo iki idėjų generavimo, veiksmų
parengimo ir personalizuoto požiūrio planavimo. Tačiau unikalu yra tai, kad jis skatina
„horizontalią vaizduotę“, o ne vertikalią logiką: skatinama daug idėjų, o galimi
sprendimai išnagrinėjami per trumpą laiką. Suaugusiųjų mokymosi srityje šis metodas
buvo naudojamas, pavyzdžiui, skatinant alternatyvų gyvenimo būdą12.

3. Sėkmės ir iššūkiai diegiant problemų sprendimo
metodą organizacijos lygmeniu
Suaugusiųjų mokymo centrai ir pedagogai susiduria su daugybe iššūkių: stažuotojų
socialinę ekonominę padėtį, stereotipus ir įprastą suvokimą apie mokymosi
sunkumus, pavyzdžiui, vidinės motyvacijos dalyvauti nebuvimas, socialinė izoliacija
arba gyvenimo galimybių trūkumas (pvz., sunkumai susirasti pelningą veiklą,
užimtumas). Tai yra kliūtys įgyvendinant mokymosi pokyčius. Kaip vertina vienas
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SUPPORT projekto partneris, didžiausios problemos, su kuriomis susiduria mokymosi
teikėjai, yra požiūrio keitimas nuo pasyvių ir beviltiškų tendencijų iki atsakomybės už
pokyčius prisiėmimo – nuo nusistovėjusių modelių, siekiant išvengti savaime
išsipildančių pranašysčių, gerbiant objektyvias kliūtis, su kuriomis susiduria kiekvienas
asmuo.
Norint tai padaryti, reikia kurta ir įgyvendinti strategijas, pagrįstas bendradarbiavimu,
solidarumu, t.y. bendomis jėgomis kurta galimybes kokybiškesniam gyvenimui. Šiame
kontekste pedagogai turi įrodyti ir įtikinti, kad jie yra pajėgūs keisti besimokančiųjų
požiūrį pasitelkdami kūrybiškų sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo ir tyrimų
modelius. Didžiausias iššūkis – įtikinti suaugusiuosius neieškoti jau paruoštų sprendimų,
o patiems tapti tyrinėtojais. Tiriamasis mokymasis yra pirmasis pokyčių spindulys, nes jis
pastato individą į status quo situaciją, dekonstruoja įpročius, o taip pat koreguoja
lūkesčius, kuriuos sukelia dabartinė socialinė padėtis.
Be to, daugelis suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų nori taikyti naujas metodikas ir
ieškoti naujoviškų metodų, tačiau joms įgyvendinti trūksta laiko ar žmogiškųjų išteklių.
Būtinybė greitai reaguoti į stichiškai kylančias problemas, pavyzdžiui, sumažėjusį
finansavimą ar besitęsiančios pandemijos krizės poveikį, trukdo sukurti nuoseklią ir
struktūrą, kuri leistų spręsti problemas struktūriniu lygmeniu.

4. Rekomendacijos
4.1 Rekomendacijos praktikams ir mokymosi teikėjams
Integruokite problemų sprendimo metodus į visas savo organizacijos veiklas, nuo
kursų pristatymo iki planavimo ir valdymo. Nuolatinai plėtodami problemų sprendimo
kompetencijas ir skatindami naudoti įvairias problemų sprendimo priemones, galite
ne tik rasti novatoriškų sprendimų įvairiems iššūkiams, su kuriais susiduria paslaugų
teikėjai, pavyzdžiui, informavimo ar besimokančiojo išlaikymo, bet ir paskatinti
kolektyvinį ir demokratinį sprendimą.
Skatinkite savo organizacijos gebėjimų stiprinimą ir keitimąsi patirtimi. Bendraamžių
paramos grupės, kvalifikacijos kėlimas, galimybės dalytis patirtimi ir gerąja praktika –
visa tai yra vertinga ugdant problemų sprendimo kompetencijas. Taip pat
apsvarstykite galimybę teikti daugiau dėmesio individualiai pagalbai- kuravimui ir
instruktavimui.
Skatinkiteį besimokantįjį bei jo aktyvų dalyvavimą orientuotą požiūrį. Problemų
sprendimas yra susijęs su kritinio mąstymo ir mokymosi mokytis sritimis, todėl labai
svarbu, kad SM teikėjai skatintų aktyvų savo besimokančiųjų įsitraukimą nuo pat
pradžių. Besimokantiesiems turi būti sudarytos galimybės išreikšti savo lūkesčius ir
gauti jų poreikius atitinkančius individualizuotus mokymosi būdus bei įrankius, kurie
suteiktų tikslingo asmens dalyvavimo savęs tobulinimo planavime ir įgyvendinime
jauseną. Palaikykite suteikdami tinkamas gaires, o ne globą.
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4.2 Rekomendacijos politikos formuotojams
Aktyviau naudoti Europos sistemas, skatinančias holistinį požiūrį į mokymąsi. Europos
lygmeniu buvo sukurtos kelios sistemos, orientuotos į besimokantįjį ir kompetencijomis
pagrįstą mokymąsi. Nuo pagrindinių kompetencijų sistemos iki DigComp ir gyvenimo
įgūdžių struktūrų tokie dokumentai gali suteikti gairių ir įkvėpimo, nebūdami
įpareigojantys. Svarbu tai, kad daugelis jų apima problemų sprendimą kaip
perkeliamąją kompetenciją.
Skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą, kad besimokantiesiems ir pedagogams
būtų suteikta galimybė tobulinti problemų sprendimo teorinius pagrindus ir praktinius
įgūdžius. Bendradarbiavimas su profesinio mokymo sektoriumi, darbdaviais,
aplinkosaugos organizacijomis, savivaldybėmis ir socialiniais partneriais gali padėti
besimokantiesiems ir pedagogams ieškant inovatyvių problemų sprendimo būdų ir
naujų galimybių.
Įtraukti problemų sprendimą į nacionalines mokymo programas ir įgūdžių sistemas
kaip perkeliamąją kompetenciją. Suaugę žmonės turi įgusti spręsti problemas
įvairiose situacijose, pradedant gyvenimo permainomis ir baigiant savo kelio
atradimu greitai besikeičiančiame ir vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje.
Suaugusiųjų mokymosi teikėjams reikalingos mokymo programos ir įgūdžių sistemos,
kuriose problemų sprendimas būtų traktuojamas kaip perkeliamoji kompetencija ir
kurios pakankamai lanksčios pritaikant jas besimokančiųjų poreikiams.
Skirti finansavimą kvalifikacijos kėlimui. Projekto SUPPORT partnerių patirtis rodo, kad
suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybės išlieka nepakankamos.
Suaugusiųjų švietėjam būtinos profesinio tobulėjimo perspektyvos, kad galėtų nuolat
tobulinti savo įgūdžius, įskaitant problemų sprendimą.
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