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Zita alaunienė 

Žodžių žinojimas, mokėjmas, įgūdis, kompetencija  
vartosena didaktikos kalboje 

Lietuvių kalba gausi žodžių, reiškiančių kognityvines asmens savybes: gebėjimas, 
sugebėjimas, geba, pažinimas, suvokimas, nuvokimas, nuovoka, sumanumas, supratimas, 
perpratimas, įsisavinimas, perėmimas, mokėjimas, išmokimas, išmanymas, numanymas, 
nutuokimas, nuotuoka, įžvelgimas, įžvalga, žinojimas, žinios. Tad dar prieškario laikais 
Vakarų Europoje išsimokslinę mūsų pedagògai ir psichològai turėjo didžiausią pasi-
rinkimą skirtingiems pažinimo ypatumams apibūdinti – kalbos išteklių gausa leido 
atskleisti įvairiausius variantus.

Mokslininkai paliko paprastą ir aiškią mokymo(si) sampratą. Išorinės žinios (moks-
las, informacija) yra mokinių suvokiamos, suprantamos, pasisavinamos (interiorizuo-
jamos) ir tampa vidine asmens savybe. Tai pirma pakopa – žinojimas, viso tolesnio 
mokymos(si) pagrindas. Tačiau vien tik žinojimo nepakanka – reikia mokėti juo nau-
dotis: tas įgytas žinias (žinojimą) sąmoningai panaudoti, pritaikyti įvairiems prakti-
niams ar teoriniams veiksmams. Taigi antra pakopa – mokėjimas. Tam tikrais atvejais 
veiksmą kartojant daug kartų jau nebereikia galvoti, kaip jį vykdyti, – jis atliekamas 
automatiškai, tarsi nesąmoningai ar beveik nesąmoningai. Tai trečia pakopa – įgūdis. 
Žodynai nurodo: įgūdis – kartojimu įgytas sugebėjimas atlikti automatiškai kurį nors 
veiksmą. Įgūdžiai labai palengvina veiklą. Antai geri rašymo kompiuteriu įgūdžiai lei-
džia negalvojant, tarsi nesąmoningai, rinkti raides, dėlioti įvairius ženklus ir kt., todėl 
visą dėmesį galima sutelkti į teksto kūrimą: mokėjimą reikšti mintį, planuoti medžia-
gą, argumentuoti, sudaryti lenteles, schemas ir pan. Šias tris savybes galima suprasti 
kaip vienovę, pasakomą vi̇́enu žodžiu – gebėjimas. Pavyzdžiui, mokykloje gebėjimas 
formuojamas taip: pateikiama informacija – taisyklė: linksniuojamųjų žodžių gali-
ninko galūnės balsė rašoma su nosine. Ji aiškinama, vaikas ją supranta, pasisavina ir 
ta informacija tampa jo vidine savybe – žinojimu. Toliau šią taisyklę vaikas mokosi 
taikyti praktikoje: rašo ãtskirus žodžius, paskui sakinius, atlieka įvairius pratimus vis 
prisimindamas taisyklę – įgyja mokėjimą. Daug kartų rašant nosinė reikiamoje vietoje 
parašoma jau negalvojant, be sąmonės kontrolės, tarsi nejučia. Taip pereinama į trečią 
pakopą: mokėjimas tampa įgūdžiu – automatiniu veiksmu. 

Sąvoka gebėjimas ir ją sudarantys trys sandai – žinojimas, mokėjimas, įgūdis – suda-
ro loginiu požiūriu nepriekaištingą sistemą. Tačiau randasi kalbinių keblumų, kai ter-
minus reikia pasakyti daugiskaita. Vienaskaitinio žodžio žinojimas lietuviškai nepava-
dinsi žinojimais, todėl vietoj jo vartojama žinios, turint galvoje, kad tai reiškia žinojimą 
daugiskaitos réikšme. Kalbant apie įsisavintą informaciją sakoma: mokiniai įgyja žinių; 
jam trūksta žinių. Taip pat būtų galima vartoti mokėjimai. Tačiau tokiai vartosenai pasi-
priešino kai kurie kalbininkai, mat mokėjimo daugiskaita esą neleistina. Buvo siūlymų 
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vartoti sugebėjimus – vertėtų šį variantą apsvarstyti. Kita vertus, nepeiktina ir mokėjimo 
daugiskaita: „moksleiviai įgyja įvairių mokėjimų: skaityti, rašyti, skaičiuoti, analizuo-
ti, apibendrinti, techninio darbo operacijų ir kt. (čia ir kitur pabraukta – Z. A.).“1 Tu-
rėkime galvoje, kad dabar plinta tendencija kai kuriuos vienaskaitinius žodžius vartoti 
daugiskaitos forma: aplinkos, apimtys, patirtys, veiklos ir kt. Derėtų pagaliau išspręsti 
šią ne itin sudėtingą mokėjimų bylą.

Tačiau esama tikrai sudėtingų kognityvinių terminų vartosenos problemų. Randasi 
naujų terminų arba naujomis reikšmėmis pradedami vartoti senieji terminai – tai ardo 
visą terminiją. Daugelis gerai mokančių anglų kalbą nustemba sužinoję, kad šioje kal-
boje nėra žodžio, tiksliai atitinkančio lietuvių įgūdį. Bronislovas Bitinas teigia: „Ka-
dangi įgūdis buvo apibrėžiamas kaip automatizuotas mokėjimas, o anglų skill apibrė-
žime automatizavimas neteikiamas, termino įgūdis (lietuvių – Z. A.) didaktikoje irgi 
atsisakyta“2. Kad anglų kalboje nėra žodžio, reiškiančio įgūdį, dar nereiškia, kad joje 
nėra tokios sąvokos. Ji reikalinga, ir anglai ją pasako savaip: rašymo technika, skaitymo 
technika ir pan. Atsižvelgiant į anglų kalbą mūsų programose buvo pradėta vartoti tech-
nika, dabar įgūdis tikrąja réikšme vėl vartojamas, nors technika dar pasitaiko. O mūsų 
kasdienėje kalboje, publicistikoje įgūdis gana populiarus, deja, jis neretai vartojamas 
nebūdingomis reikšmėmis: planavimo įgūdžiai (=sugebėjimai, mokėjimai), sveiko gyve-
nimo įgūdžiai (=įpročiai), net ir švietimo dokumeñtuose: gyvenimo įgūdžiai (=įpročiai), 
XXI amžiaus įgūdžiai (=gebėjimai). Chaotiškai vartojami ir kiti terminai. Bronislovas 
Bitinas konstatuoja: „atsižvelgus į tai, kad anglų kalba žodžio auklėjimas atitikmens ir 
dabar nėra, Lietuvos švietimo sistemoje įsitvirtina vertybinio ugdymo terminas.“3 Bėda, 
kad nauji terminai, kaip parodė Bronislovas Bitinas, jaukia ir visą terminų sistemą.

Ypač didelį poveikį tradicinei sistemai padarė terminas kompetencija. Jis pradė-
tas vartoti pertvarkant mokyklą ir tapo tarsi naujo mokymo turinio kokybės ženklu. 
Švietimo įstatyme įtvirtintas šio termino aiškinimas: kompetencija – „gebėjimas at-
likti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų 
visuma“. Kadangi žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma sudaro gebė-
jimą, galima suprasti, kad gebėjimas ir kompetencija yra sinonimai. Daug nesvarsčius 
kompetencija buvo įdiegta į švietimo dokumentus, ją pasigriebė ir išpopuliarino žinias-
klaida. Žodžiai žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos įvairiais variantais kartojasi ne 
tik viešoje erdvėje, bet ir švietimo dokumeñtuose, nesvarstant, ką reiškia junginiai: 
žinios ir kompetencijos; žinios ir įgūdžiai; kompetencijos ir gebėjimai; kompetencijos ir įgū-
džiai; sugebėjimai ir kompetencijos ir net trijų žodžių junginiai nuostatos, gebėjimai ir 
žinios; nuostatos, žinios ir supratimas ir t. t. Vargu kas gebėtų tiksliai paaiškinti, ką tai 
reiškia, bet vartoti kompetencijas – prestižo reikalas. Dažnai, užuot sakius, jog aukštõs 

1 Leonas Jovaiša. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007, p. 148.
2 Bronislovas Bitinas. Edukologijos terminija: kokybė ir problemos. Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, p. 59.
3 Ten pat, p. 42.
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kvalifikacijos specialistas yra kompetentingas, sakoma, kad jis turi daug kompetencijų. O 
mokykla esą teikia žinias ir kompetencijas!

Reikia pripažinti, jog švietimo dokumeñtų rengėjai turi nuovokos, kad kompetenci-
jos samprata neaiški, todėl buvo tikslinama, aiškinama. Buvo atsisakyta Švietimo įsta-
tyme teikiamos formuluotės ir teikiamas kitoks aiškinimas: kompetencija yra nuosta-
tų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuma. Atsisakyta mokėjimų, įgūdžių, akcentuojamas 
supratimas.

Pagal šią sampratą programose buvo teikiamos lentelės, kur atskirai vienoje skiltyje 
pateiktos nuostatos, o antroje skiltyje, sudarytoje vėl iš dviejų skilčių, – vienoje žinios 
ir supratimas, kitoje – gebėjimai. Tačiau surašyti atskirai vienoje skiltyje žinias ir su-
pratimą, o kitoje gebėjimus nelogiška, nes žinios ir supratimas yra gebėjimų dalis. Todėl 
radosi kartojimų, painiavos.

Buvo įvairių bandymų aiškinti sąvokos kompetencija turinį. Žodžiai žinios, gebėji-
mai, įgūdžiai, kompetencijos švietimą reglamentuojančiuose dokumeñtuose visaip su-
prantamos, kartojosi, buvo sudarinėjamos įvairios lentelės. Pavyzdžiui, Lietuvių kal-
bos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, patvirtintoje 2016 m., 
atskirai nurodytos ir aptartos kompetencijos – bendrosios ir dalykinės – atskirai nuos-
tatos (neaišku, kodėl šios neįeina į kompetencijų sudėtį). Dar atskirai kiekvienam 
koncentrui, sudarytam iš dviejų klasių, pateiktos lentelės, kurias sudaro ugdymo sritys 
(vertikaliai) ir gebėjimai (horizontaliai). Kaip reikėtų suprasti tuos gebėjimus, niekur 
nepaaiškinta, atrodo, kad tai dalyko turinys. Be to, dar teikiamos kitaip sudarytos 
lentelės iš dviejų skilčių: „Turinio apimtis“ ir „Ugdymo(si) veiklos“, kur ne visada 
aišku, kuo skiriasi vienõs ir kitõs skilties formuluotės. Mokytojai turi perprasti visus 
reikalavimus ir praktiškai sudaryti naują programą kiekvienai klasei. Uždavinys – su-
sieti turinį (gebėjimus?) su nuostatomis, be to, ir su kompetencijomis. Ir dar nuspręsti, 
kiek pamokų skirti kiekvienam gebėjimui ugdyti (!), nes duotas tik bendras pamokų 
skaičius. Programa labai plati, pridėta įvairių metodinių nurodymų, patarimų, kalba-
ma apie turinį, bet neaišku, kas tas turinys: ar tos nesuprantamos kompetencijos, ar 
gebėjimai, ar mokslo žinios.

Nenuostabu, kad artėjant mokymo turinio pertvarkai pedagògų asociacijos ir ki-
tos suinteresuotos organizacijos prašė paaiškinti, be kitų dalykų, kaip reikia suprasti 
sąvoką kompetencija. Į pageidavimą atsižvelgta. ŠMSM parengė „Bendrųjų programų 
atnaujinimo gaires“ (toliau – „Gairės“).4 Jose nubrėžta turinio atnaujinimo perspek-
tyva rodo dabartinę švietimo teorinę būklę, kartu atsiskleidžia ir svarbiausių terminų 
samprata. „Gairės“ sutiktos labai nepalankiai5. Kritikai reikia pritarti, bet su išlyga: 
„Gairėse“ yra vienas ilgai lauktas sveikintinas dalykas – tai 55 punktas (kitose versi-

4 Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl bendrųjų 
programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“. 2019 11 18. Nr. V-1317.
5 Lilija Bručkienė. Švietimo ateitis – klanų ir statytinių projektas, Literatūra ir menas, 2019, nr. 18, p. 12–13.
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jose – 53, 56). Jame nurodyta: „Atsisakoma PUPP ir Brandos egzaminų programų, 
vertinant naudojamasi Bendrosiomis programomis.“ Tai turėtų ypač džiuginti lietu-
vių kalbos mokytojus ir mokinius, nes kartu su programa turi atkristi ir joje esantis 
griežtas labai sunkiai įvykdomas reikalavimas: rašant egzamino rašinį būtinai remtis 
privalomosios literatūros sąrašu, o nesilaikiusiems šio reikalavimo rašyti nulį, neduoti 
brandos atestato. Taigi galima tikėtis, kad samprotaujamasis rašinys bus išlaisvintas. 
Mokiniai nesivaržydami galės remtis ne tik literatūra, bet ir savo patirtimi, galės sa-
varankiškai mąstyti, reikšti savo mintis. Svarbu, kad atsiveria laisvė lietuvių kalbos 
mokytojams, egzamino temų kūrėjams parinkti paprastesnes, konkretesnes literatūri-
nio rašinio temas, o neliteratūriniams rašiniams – teikti temas iš dabarties aktualijų, iš 
mokyklų gyvenimo. Žinoma, tai nereiškia, kad ateis laisvė paistyti bet ką, kas tik šaus 
į galvą. Lieka griežtas reikalavimas: brandos rašinys turi parodyti mokinio gebėjimą 
nuosekliai plėtoti prasmingą mintį taisyklinga, sklandžia kalba.

Nors ir nesiekiant išnagrinėti viso sudėtingo „Gairių“ teksto, derėtų atkreipti akis, 
kuo jis pagrįstas. Tai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengti teisės aktai, koncepcijos, 
gairės, strategijos, nuostatos, nurodymai, rekomendacijos, komunikatai, principai. 
Įspūdinga gausa įvairių dokumeñtų nekelia abejonių, kad „Gairių“ autoriai puikiai 
išmano švietimo naujoves, yra gerai pasirengę klausyti visų tų dokumeñtų nurody-
mų ir nuoširdžiai juos vykdyti. Visa tai skleidžia dar ir kitą žinią – autorių griežtą 
atsisakymą žvelgti atgal į praeitį, remtis Lietuvos švietimo teorija. Autoriai visiškai 
ignoruoja viską, ką sukūrė dar prieškario Kauno universiteto profesoriai Antanas 
Maceina, Stasys Šalkauskis, Jonas Vabalas-Gudaitis, iškilūs pedagògai Mečislovas 
Mačernis, Vincas Ruzgas, Antanas Šerkšnas ir kiti. Žinoma, ryžtingai išbraukta, kad 
ir sovietiniais laikais Lietuvos švietimo tradicijas, kiek leido sąlygos, tęsė ir stengė-
si perduoti dar prieš karą užsienyje ar Kauno universitete mokslus baigę Alfonsas 
Gučas, Jonas Laužikas, Juozas Budzinskis, Juozas Tarvydas, Leonas Jovaiša, Bronė 
Katinienė, Aleksandras Jacikevičius ir kiti. O šių patirtį tuo sudėtingu ir sunkiu laiku 
perėmė jų mokiniai. Atrodo, kad Lietuvoje nieko nebūta ir nėra kuo remtis. Autoriai 
atsiduria nykioje dabarties plynėje – vieni su krūva direktyvinių tekstų. Pažiūrėkim, 
ką jie sukūrė.

Kaip „Gairių“ autoriai atsako į pedagògų pageidavimą „patikslinti kompetencijų 
sąrašą ir jų sampratą, atsižvelgti į tradicijas [...]“ (24.1 punktas)? Atsakymą randame 
28 punkte: 

„Tikslinant kompetencijos sampratą detalizuojami kompetenciją sudarantys sandai:
28.1. žinios: dalykinės, tarpdalykinės, procedūrinės ir episteminės. Dalykinės ži-

nios apima [...]
28.2. gebėjimai: kognityviniai, metakognityviniai, emociniai, socialiniai ir praktiniai.
28.3. vertybinės nuostatos: asmeninės, bendražmogiškos ir visuomeninės.“
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Taigi pateiktas dar vienas kompetencijos aiškinimas (griežto logiško apibrėžimo, 
deja, iki šiol aptikti neteko). Nors aiškinime daug sudėtingų tarptautinių terminų, 
bet aiškiai matyti, kad sandus reiškia trys pagrindinės sąvokos: 1. žinios, 2. gebėjimai, 
3. vertybinės nuostatos. Ar šis aiškinimas atskleidžia sąvokos kompetencija esmę? Pa-
bandykime jį išlukštenti.

Pirmasis sandas – žinios. Kaip minėta, šiuo žodžiu gali būti pasakomos dvi sąvokos. 
Pirma sąvoka – informacija, mokslo žinios, teikiamos vadovėliuose ir kitur. Bet ar 
gali išorinė informacija būti kompetencija – vidine savybe? Tad galima manyti, kad 
žinios čia vartojamos antra réikšme – reiškia žinojimą, pasisavintą informaciją, tapusią 
vidine savybe.

Antras sandas – gebėjimai – irgi gali būti suprantamas dvejopai. Vi̇́ena réikšme 
gebėjimas gali reikšti žinių vartojimą, t. y. mokėjimą tas žinias taikyti praktikoje, tad 
gebėjimas arba mokėjimas būtų antrasis išmokimo etapas. Tada kiltų klausimas: kodėl 
atsisakyta sąvokos, reiškiančios trečią išmokimo etapą – įgūdžius? Nors ne kiekvienas 
mokėjimas (gebėjimas) tampa įgūdžiu, bet vis tiek autoriai turėtų įrodyti, kodėl jo 
atsisako. Ar kad anglų kalboje nėra atitikmens? Ar šiaip jiems įgūdžiai nepatinka? Ta-
čiau „Gairėse“ šį žodį jie patys vartoja, tik keista réikšme: gyvenimo įgūdžiai (44 punk-
tas). Tad palikime šią mįslę ir grįžkime prie gebėjimų. Galbūt jie vartojami kita réikš-
me – kaip bendra sąvoka, apimanti žinias, mokėjimus ir įgūdžius? Tokia vartosena būtų 
visai tikslinga. Tik tada vėl kiltų klausimas, kodėl aiškinimo tekste žinios teikiamos 
kaip atskiras sandas, lygiareikšmis gebėjimams, – juk jos sudaro gebėjimų sudedamąją 
dalį. Jeigu žinių, kaip atskiro sando, atsisakytume, gautume nepriekaištingą aiškinimą: 
kompetencijas sudaro gebėjimai ir vertybinės nuostatos. (Kadangi gebėjimus reikia suprasti 
kaip žinias, mokėjimus ir įgūdžius, tai toks aiškinimas nuo Švietimo įstatyme suformu-
luoto nesiskirtų, tik mokėjimas būtų pakeistas sinonimu – gebėjimu.)

Tiesą sakant, ir be viso šito narpliojimo ne tik čia, bet ir visuose kituose bandy-
muose aiškinti kompetencijos terminą ryškiai šviečia idėja – susieti abipusės priklau-
somybės ryšiu gebėjimus ir vertybes. Tai ne naujiena. Bandymų sutapatinti žinojimą, 
mokslą su vertybėmis būta jau antikiniais laikais. Dar Platonas kritikavo sofistus, at-
skleisdamas, kad jų išpuoselėtas retorikos mokslas nėra absoliuti vertybė, nes jį galima 
pritaikyti ir blogiems tikslams (advokatas, pasinaudodamas retorika, teisme gynė nu-
sikaltėlį įtikinėdamas teisėjus, kad teisiamasis yra nekaltas). Juk ir dabartinis psicholo-
gijos mokslas kognityvines savybes ir vertybines nuostatas nagrinėja atskiruose sky-
riuose, žinoma, neneigdamas jų sąryšio bendroje asmenybės struktūroje. Jungčių tarp 
šių sąvokų galima ieškoti tiktai suvokus jų skirtumus. Juk vienas iš didaktikos tikslų 
visą laiką ir buvo sieti mokymą su auklėjimu. Yra auklėjamojo mokymo terminas, bet 
jis nepopuliarus. Žūtbūt siekiama išrasti dviratį. O su tuo nauju dviračiu nuvažiuota 
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į klystkelius. „Gairėse“ plačiai aprašytos šešios kompetencijos – tikra kognityvinių ir 
vertybinių sąvokų raizgalynė, kelianti reikalavimus „žinių ir gebėjimų“ pagrindu ug-
dyti tas šešias kompetencijas (38 punktas). Kaip jas ugdyti, jeigu „žinios ir gebėjimai“ 
patys savaime yra kompetencijos?

Pažiūrėkime, kaip pačiose „Gairėse“ vartojamas terminas kompetencija. Pavyzdžiui, 
22.2 punktas: „asmeninės savybės, gebėjimai ir vertybinės nuostatos“, o toliau: „ver-
tybėms, gebėjimams ir kompetencijoms“. Kaip čia suprantamos kompetencijos, jeigu 
jos neapima vertybių ir gebėjimų? Įdomus 30 punktas, kuriame atskirai išvardytos pen-
kios vertybės ir šešios kompetencijos. 26 punktas nurodo „vertybinių nuostatų, socia-
linių ir emocinių gebėjimų“ ugdymą. Skaitant „Gaires“ matyti, kad jose terminai 
vartojami neaiškiai, neatsakingai kaip ir kituose dokumeñtuose.

Vis dėlto galima įžvelgti įdomią tendenciją – terminą gebėjimai vartoti kaip kom-
petencijų sinonimą, pavyzdžiui, 23.4 punktas nurodo individualius gebėjimus, o toliau 
šie vadinami kompetencijomis. 52 punkto frazė „Bendrosiose programose aprašytos 
vertybės ir kompetencijos [...]“ aiškiai rodo, kad šiuo atveju kompetencija suprantama 
kaip gebėjimas. Kitaip tariant, kompetencijos gali būti pakeistos gebėjimais. Ypač ryškus 
pavyzdys „Gairėse“: „ugdymosi rezultatai – išsiugdytos bendražmogiškos vertybės ir 
kompetencijos“ (47.1). Ar reikia geresnio įrodymo, kad terminas kompetencijos reiškia 
gebėjimus ir nieko kita? Tokia vartosena ministro patvirtintame direktyviniame doku-
mente tikrai priimtina, jeigu mums taip reikia tų kompetencijų. Kalbėdamas apie ge-
bėjimą žinomas edukològas Algirdas Zabulionis šmaikštauja: „Šis mokinio gebėjimas 
(jei norite, galite įvardinti skambiau – kompetencija) turi būti vystoma kiekvienoje 
pamokoje [...]“6. Taigi tókia pat réikšme kaip vertybės ir kompetencijos, atmetus pasta-
rųjų mistinį šydą, galėtų būti vartojama vertybės ir gebėjimai.

Sveikintinas užmojis tobulinti mokymo turinį, sudaryti naujas programas. Bet ar 
įmanoma jas tinkamai parengti, jeigu iki šiol stokojama aiškių terminų tam turiniui 
įvardyti? Ar ir vėl bus reikalaujama „ugdyti kompetencijas“, nors iki šiol mokytojai 
negavo doro atsakymo į pageidavimą paaiškinti, ką tai reiškia? Ką reiškia ir kitos kog-
nityvinės ir vertybinės srities sąvokos? Todėl visų pirma derėtų sutvarkyti terminus. 
(Daug problemų atkristų, jeigu kompetencija būtų suprantama kaip gebėjimas, kaip jau 
vartojama, nors nenuosekliai, „Gairėse“ ir kitur.)

Prieš sudarant išsamias mokomųjų dalykų programas, reikėtų išgryninti kiekvieno 
dalyko esmę – sudaryti glaustą mokomojo turinio branduolį vartojant tikslius ter-
minus. Jį viešai paskelbus ir aptarus, atsivertų daugiau galimybių įvairiais aspektais jį 
plėtoti ir tikslinti rengiant programų tekstus.

6 Cunamis vardu PISA, Bernardinai.lt, 2019 12 12.


