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Vietoj įvado

Jeigu jums kada nors kilo mintis ar klausimas „Koks turi būti suaugusiųjų 
švietimas, kad kiekvienas besimokantysis galėtų pats kurti savo mokymosi 
istoriją?“, tai šis leidinys kaip tik jums. Savivaldus mokymas(is) atliepia ne tik 
esmines mokymosi visą gyvenimą bei į besimokantįjį orientuoto mokymosi 
nuostatas, bet ir patį mokymą(si) daro patrauklesnį, įtraukesnį, prasmingesnį, 
nes įgalina besimokantįjį kurti savo mokymosi istoriją. Mokydamiesi savivaldžiai, 
besimokantieji gali savo iniciatyva kelti mokymosi tikslus, atitinkančius jų 
mokymosi poreikius, planuoti savo mokymosi laiką ir patį mokymąsi, susikurti 
ar pasirinkti sau tinkamą mokymosi aplinką, mokymosi strategijas, priemones, 
formas, būdus ir metodus, ir netgi turinį, kad galėtų patys įsivertinti savo 
pasiekimus ir pažangą, ir įsivertinę išsikeltų naujus mokymosi tikslus. Akivaizdu, 
kad savivaldus mokymas(is) iš esmės keičia mokymo(si) proceso organizavimą, 
jo planavimą, visų mokymo(si) proceso dalyvių vaidmenis ir pan., todėl tikimės, 
kad šiame leidinyje rasite ne tik puikių idėjų, bet ir praktinių patarimų, kaip geriau 
organizuoti mokymo(si) procesą, kad kiekvienas besimokantysis galėtų mokytis 
savivaldžiai, galėtų pats kurti savo mokymosi istoriją. 

Leidinyje, remiantis nacionaline ir tarptautine patirtimi ir įžvalgomis, 
„Epale“ platformoje pateiktais straipsniais, analizuojami esminiai savivaldaus 
mokymo(si) bruožai ir principai, jo sąsajos su kitomis ugdymo(si) strategijomis 
(pvz., su aktyviu ir įtraukiančiu, patirtiniu mokymusi, mokėjimu mokytis ir pan.). 
Teorinės idėjos iliustruojamos praktine patirtimi, praktinės veiklos pavyzdžiais ir 
rekomendacijomis. Leidinio pabaigoje pateikiama daugybė įvairių savivaldaus 

suaugusiųjų mokymo(si) metodų.
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Kodėl jis šiandien toks aktualus? Kokie bruožai ir principinės 
nuostatos nusako savivaldaus mokymo(si) esmę?

Savivaldus mokymasis:  
kas tai? 

1
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Kas yra savivaldus mokymasis? 

Savivaldus mokymasis plačiąja prasme yra mokėjimas valdyti savo 
mokymąsi, t. y. gebėjimas tapti savo paties mokytoju, gebėjimas asmeniškai 
kurti savo paties mokymosi istoriją. Ir nors tikėtina, kad nei vienas suaugęs 
besimokantysis neatsisakytų tokio pasiūlymo, natūraliai kyla klausimas, ar 
kiekvienas besimokantysis galėtų, gebėtų tai padaryti? Akivaizdu, kad norėdamas 
tapti savo paties mokymosi vadovu, t. y. mokytoju, besimokantysis turi gebėti 
valdyti savo mokymosi procesą.

Tiksliau sakant, jis turėtų turėti savivaldaus mokymosi gebėjimų. Dažniausiai 
yra skiriami šie savivaldaus mokymosi gebėjimai (Pocevičienė, 2011, 2014): 

Apibendrinant galima pasakyti, kad savivaldus mokymasis yra toks mokymasis, 
kai besimokantysis, net ir besimokydamas kartu su kitais, yra pasirengęs ir geba 
savarankiškai kelti individualius mokymosi tikslus, pagal poreikį ir (ar) situaciją 
juos koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi procesą, spręsti jo metu 
kylančias įvairaus pobūdžio problemas, reflektuoti savo mokymosi patirtį ir vertinti 
gautus rezultatus bei patį procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu valdyti 
tolimesnio savo mokymosi proceso eigą (Pocevičienė, 2011, 2014).

 ● Gebėjimas analizuoti savo žinojimą  
įvairiose srityse ir suvokti, ką jau žinai, 
moki, gebi ir ko dar reikėtų mokytis. Kuo šis 
ir kiti gebėjimai naudingi savivaldaus mokymosi 
aspektu, aptarsime vėliau, analizuodami savival-
daus mokymosi gebėjimų aktualumo klausimą.

 ● Gebėjimas analizuoti savo mokymosi  
procesą ir save kaip besimokantįjį, t. y. 
suprasti, kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 
padeda, ir kurios trukdo sėkmingai mokytis; koks 
yra asmeninis mokymosi stilius ir pan.  

 ● Gebėjimas išsikelti asmeninius mokymosi 
tikslus ir uždavinius, netgi tais atvejais, kai 
dirbame auditorijoje, kartu su kitais.

 ● Gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką.

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką 
mokymosi turinį, net jei, kaip įprasta, jį pateikia 
mokytojas ar kursų vadovas. 

 ● Gebėjimas valdyti informaciją,  
t. y. ne tik rasti tinkamus ir patikimus informa-
cijos šaltinius, atrinkti reikiamą medžiagą, bet 
ir ją tvarkyti, vertinti jos išsamumą, patikimu-
mą, teisingumą, sisteminti informaciją, gautą 
iš įvairių šaltinių, konstruoti naujų žinių bagažą 
ir t. t.; 

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamas  
mokymosi strategijas, metodus, priemo-
nes, mokymosi išteklius, aplinką ir pan. 

 ● Gebėjimas kryptingai veikti siekiant 
įgyvendinti išsikeltus uždavinius, t. y. naują 
mokymosi medžiagą sieti su jau turima, moky-
tis iš patirties ir per patirtį ir pan. 

 ● Gebėjimas motyvuoti save.

 ● Gebėjimas reflektuoti, t. y. apmąstyti ir (į)
vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus nu-
matytų tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų aspek-
tu, nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis. 

 ● Gebėjimas numatyti savo mokymosi 
proceso tobulinimo galimybes ir  
strategijas.
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Kodėl savivaldus mokymas(is) šiandien 
toks aktualus?

 Pirmiausia todėl, kad savivaldus mokymasis puikiai atitinka mokymosi 
visą gyvenimą paradigmą. Mokymosi visą gyvenimą nuostatos ne tik išplėtė 
suaugusiųjų mokymosi galimybes, bet ir iš esmės pakeitė iki tol nusistovėjusius 
mokymo(si) proceso dalyvių vaidmenis, parodė, kad, norint tuos vaidmenis 
tinkamai atlikti, tiek mokytojui, tiek ir besimokantiesiems reikia naujų 
kompetencijų. Ypač savivaldaus mokymosi kompetencijų. 

 Šiandien akivaizdu, kad mokymasis visą gyvenimą nėra tik idėja, bet 
realybė ir kad, baigus bendrojo lavinimo mokyklą ar įgijus profesiją, jis nesibaigia. 
Mokysimės visą gyvenimą. Ir jei privalomojo švietimo atveju yra daugiau ar 
mažiau aišku, kur ir kada reikia pradėti mokytis, kur eiti, baigus vieną ar kitą 
mokymo(si) etapą, ir pan. Suaugusiajam tenka visa tai nuspręsti pačiam, 
savarankiškai. Maža to, jam pirmiausiai reikia apskritai apsispręsti, mokytis ar 
ne, mokytis dabar ar galima palaukti, kur mokytis ir netgi ko mokytis. Kita vertus, 
brandžiame amžiuje atsiveria daug didesnės ugdymo(si) galimybės, didesnė 
edukacinių paslaugų įvairovė, bet kartu ir daugiau neaiškumų, abejonių, netgi 
sutrikimo. Šioje įvairovėje dažnam suaugusiajam nėra lengva susiorientuoti ir 
tinkamai pasirinkti, nes privalomojo mokymo(si) laikotarpiu viską ir visur už jį 
nuspręsdavo kiti. Ir, jei tuomet – mokykloje – jis mokėsi tik mokytojui vadovaujant 
ir neišmoko mokytis, neįgijo gebėjimo valdyti savo mokymąsi, tai natūralu, 
kad pasirinkti ir tuo labiau mokytis savarankiškai jam gali būti labai sunku. Ir 
priešingai, žmogus, turintis savivaldaus mokymosi kompetencijų, nesunkiai 
susidoroja su šiais iššūkiais – ką akivaizdžiai parodė ir nuotolinis mokymasis 
karantino sąlygomis. Daugelio, nors ir nedidelės apimties tyrimų rezultatai parodė, 
kad turintys savivaldaus mokymosi gebėjimų besimokantieji ne tik lengviau ir 
greičiau adaptavosi, bet ir dažniau patyrė sėkmę nuotolinio mokymo(si) metu.  

 Be to, savivaldaus mokymosi gebėjimų turintys besimokantieji labiau 
pasitiki savimi, priimdami įvairius sprendimus, įskaitant susijusius su mokymo(si) 
veikla. Pvz., jie lengviau ir dažniau priima sprendimą pradėti mokytis, ir susidūrę su 
sunkumais ar patyrę pirmą nesėkmę neskuba mokymosi nutraukti. Šie gebėjimai 
yra labai svarbūs, nes dažnai artimiausioje aplinkoje nėra specialistų, galinčių 
suteikti kvalifikuotą konsultaciją tuo klausimu arba jie dirba specializuotose 
vietose, pvz., užimtumo tarnyboje ar kt., ir jų paslaugomis gali pasinaudoti tik 
ribotas skaičius suaugusiųjų. Klausti draugų ar artimųjų, žinoma, galima, tačiau jie 
irgi gali nesugebėti patarti. 
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 Taigi, akivaizdu, kad kuo anksčiau žmogus išmoksta mokytis savivaldžiai, 
pvz., dar bendrojo lavinimo mokykloje, tuo sėkmingesnė jo mokymosi patirtis. Tai 
teigiamai veikia ir mokymosi motyvaciją, kuri suaugusiajam besimokančiajam 
ypač svarbi.  

 Juk kad savo valia pradėtume mokytis, be to, ir savo malonumui, kaip 
Trečiojo amžiaus universitetų atveju, labai svarbu, kad neturėtume neigiamos 
mokymosi patirties, kad mums patiktų mokytis. Mokymosi motyvacija bus, jei 
mokymasis mums asocijuosis su malonia, įdomia, naudinga, prasminga veikla, 
nes juk nei vienas iš mūsų nenori visą gyvenimą kankintis. 

 Apibendrinant ankstesnes mintis, galima teigti, kad mokėti mokytis, 
mokėti mokytis savivaldžiai šiandien yra būtina ir dėl vis labiau įsibėgėjančios 
IV industrinės revoliucijos. Dėl jos į visas mūsų gyvenimo sritis, taip pat ir 
mokymo(si), vis intensyviau skverbiasi įvairios informacinės ir ryšių technologijos. 
Be to, mokymas(is) visą gyvenimą jau seniai yra ne tik idėja ar išimtis, o veikiau 
tradicija ir norma. 

Kuo mokymosi visą gyvenimą kontekste 
mums naudingi savivaldaus mokymosi 
gebėjimai?

Pirmiausia tuo, kad gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose srityse 
ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko dar reikėtų mokytis, ne tik padeda 
mokytis kryptingai ir tikslingai, bet ir teigiamai veikia mokymosi motyvaciją, 
stiprina ir palaiko teigiamas mokymosi nuostatas ir pan. Šį gebėjimą turintis 
besimokantysis, gavęs naują užduotį, tikrai neišsigąs jos apimties, nesijaudins, 
kad nesugebės jos atlikti ar kad jam pritrūks laiko ir pan. Priešingai, jis pirmiausia 
peržiūrės pateiktą medžiagą, išanalizuos ją žinojimo arba nežinojimo aspektu ir 
pamatys, kad dalį duotos informacijos, iš tiesų, jis jau žino. O tai reiškia, kad jos 
iš naujo mokytis jam nebereikės – nebent prisiminti. Dar kitą dalį informacijos 
besimokantysis bus kažkur girdėjęs, skaitęs, apytiksliai žinos ir pan. Vadinasi, ir jai 
išmokti jam nereikės skirti daug laiko. Ir galiausiai liks nedidelė (bet kuriuo atveju 
tikrai mažesnė už visą išmokti reikalingą medžiagą) dalis, kuriai išmokti reikės 
skirti daugiau laiko. Natūralu, jog po tokios analizės besimokančiojo motyvacija 
didės, jis suvoks, kad užduotis yra įvykdoma, maža to, kad tam atlikti galbūt 
nereikia labai daug pastangų. 
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 Daugiau apie savivaldaus mokymo(si) kompetenciją, jos svarbą 
suaugusiųjų švietimui ir apie ugdymo(si) galimybes, panašumus ir skirtumus su 
savarankišku mokymusi skaitykite šiame „Epale“ platformos straipsnyje. 

 ● Gebėjimas analizuoti savo mokymosi 
procesą ir save kaip besimokantįjį sudaro 
puikias prielaidas pasiekti norimus mokymosi 
rezultatus su optimaliomis laiko ir jėgų sąnau-
domis, nes šis gebėjimas ne tik padeda su-
prasti, kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 
padeda, ir kurios trukdo sėkmingai mokytis; jis 
padeda išsiaiškinti, koks yra tavo asmeninis 
mokymosi stilius ir kaip pagal atitinkamą mo-
kymosi stilių reikia mokytis, kokios mokymo(si) 
technologijos yra tau priimtiniausios ir t. t. 

 ● Gebėjimas išsikelti asmeninius mo-
kymosi tikslus ir uždavinius sustiprina 
mokymosi motyvaciją, ypač savimotyvaciją, 
nes kai mokomasi siekiant savo individua-
lių mokymosi tikslų, įsitraukimas visada yra 
didesnis. Juk kai mokomės dėl savęs ir sau, 
visada lengviau įveikiami ir įvairūs mokymosi 
sunkumai, trukdžiai. 

 ● Gebėjimas planuoti savo mokymosi 
laiką ne tik padeda mokymosi rezultatus 
pasiekti laiku, bet moko valdyti savo mokymo-
si procesą, mokytis sistemingai ir nuosekliai. 
O tai, savo ruožtu, kelia teigiamas emocijas, 
didina pasitikėjimą savimi, mokymosi motyva-
ciją ir kt.  

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir koky-
bišką mokymosi turinį, net jei jį pateikia 
mokytojas, ne tik suteikia didina susidomėjimą 
mokymu(si), bet ir daro jį aktualų, prasmingą. 
Juk visada mieliau mokomės to, kas mums yra 
įdomu, atrodo naudinga ir pan. Kita vertus, vis 
daugiau įvairios, taip pat ir kokybiniu aspektu, 
informacijos besimokančiuosius pasiekia inter-
netu, žiniasklaidos priemonėmis ir pan., todėl 
mokytojas ar knyga nėra vienintelis informaci-
jos šaltinis. Besimokantiesiems neretai tenka 
patiems atsirinkti reikalingą, teisingą, patikimą, 
kokybišką informaciją. Čia labai svarbus tampa 
ir žinojimas, kokiais kriterijais remdamiesi 
galime atsirinkti tinkamą, patikimą, teisingą 
informaciją.  

 ● Gebėjimas valdyti informaciją, t. y. ne tik 
rasti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius, 
atrinkti reikiamą medžiagą, bet ir ją tvarkyti, 
vertinti jos išsamumą, patikimumą, teisingumą, 
jungti informaciją, gautą iš įvairių šaltinių, ir kons-
truoti naują žinių bagažą ir t. t.; 

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi 
strategijas, metodus, priemones, mokymosi 
išteklius, aplinką ir pan. padeda besimokančia-
jam atlikti užduotis ir pasiekti mokymosi tikslų per 
optimalų laiką su optimaliomis sąnaudomis. 

 ● Gebėjimas kryptingai veikti siekiant 
įgyvendinti išsikeltus uždavinius, t. y. naują 
mokymosi medžiagą sieti su jau turima, mokytis 
iš patirties ir per patirtį, motyvuoti save ir pan. 

 ● Gebėjimas reflektuoti, t. y. apmąstyti ir (į)
vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus numaty-
tų tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų aspektu, nusta-
tyti sėkmės ir nesėkmės priežastis. Šis gebėjimas 
yra traktuojamas kaip vienas iš bazinių, esminių 
savivaldaus mokymosi gebėjimų. Jis labai reika-
lingas ir gebėjimui numatyti savo mokymosi 
proceso tobulinimo galimybes ir strategijas.

KUO MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KONTEKSTE MUMS 
NAUDINGI SAVIVALDAUS MOKYMOSI GEBĖJIMAI?

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/savivaldzio_mokymosi_kompetencija_1.pdf


10

Norintiems išsamiau susipažinti su savivaldaus mokymosi ištakomis siūlytume 
perskaityti straipsnį „Kviečiame išsamiau susipažinti su savivaldaus mokymosi 
ištakomis ir dabar vykstančiais procesais“ bei šaltinio Sharan B. Merriam, 
Rosemary S. Caffarella, Lisa M. Baumgartner „Learning in Adulthood: A 
Comprehensive Guide, 3rd Edition“, 2016, 5 skyriaus vertimą. 

Atsakymus į klausimą, kuo savivaldus mokymasis panašus ir kuo skiriasi 
nuo savarankiško mokymosi, rasite straipsnyje „Mokėjimo mokytis kompetencijos 
stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių“.

Nors, kaip jau minėjome, savivaldus mokymasis reikalauja naujo požiūrio, 
naujų kompetencijų, vis tik tai nėra visiškai nauji, andragogams nežinomi dalykai. 
Priešingai, nemažai elementų, metodų, veiklų, priemonių ir būdų andragogai jau 
naudoja, tačiau kad galėtume drąsiai pasakyti, jog jų organizuojamas ugdymo(si) 
procesas tikrai yra savivaldus, kartais reikia labai nedaug – išmokti naujai mąstyti, 
naujai pažvelgti į žinomus dalykus. Kaip tik tai ir siūloma interneto svetainėje 
Mokytis naujai mąstyti (www.lernen-neu-denken.de), kurios autorius Rasmus 
Grobe kviečia suaugusiųjų švietėjus suaugusiųjų mokymuisi „atrasti“ Marijos 
Montessori pedagogines nuostatas, teigdamas, kad M. Montessori galima drąsiai 
vadinti savivaldaus mokymosi pirmtake. Detaliau apie tai straipsnyje – „Mokytis 
naujai mąstyti – pažvelkime naujai į žinomus dalykus“.

Analogiškos idėjos pateikiamos ir kitame „Epale“ platformos straipsnyje 
„Mokytis naujai mąstyti: kodėl reikia naujo požiūrio į mokymąsi?“, tik čia, 
remiantis interneto svetainėje www.lernen-neu-denken.de pateikta informacija, 
nagrinėjamos suaugusiųjų savivaldaus mokymosi ir skaitmeninių technologijų 
naudojimo aktualijos. Anot svetainės autorių, nepaisant paminėtų (jų yra ir 
daugiau) barjerų skaitmeninės priemonės skinasi kelią į mokymąsi, atverdamos 
iki šiol neregėtą būdą mokymosi procesų lankstumui, decentralizacijai ir 
individualiam pritaikymui. O kad tai reikalinga, netrukome įsitikinti dėl COVID-19 
pandemijos daugelyje šalių paskelbus karantiną. Kita vertus, naujų technologijų, 
taip pat ir skaitmeninių, taikymas ugdymo(si) procese kelia ir naujus reikalavimus 
suaugusiesiems, vienas kurių yra įgyti arba stiprinti savivaldaus mokymosi 
gebėjimus. Daugiau informacijos „Epale“ platformos straipsnyje „Mokytis naujai 
mąstyti: kodėl reikia naujo požiūrio į mokymąsi?“

O tiems, kurių dar neįtikinome savivaldaus mokymo(si) aktualumu 
šiandieniniam besimokančiajam, galbūt verta pasakyti, kad net Billas Gatesas 
ar Henry Fordas labai daug mokėsi savivaldžiai. Kaip rašoma straipsnyje 
„Savivaldaus mokymosi gebėjimai“, net tokie gigantai kaip Billas Gatesas ar Henry 
Fordas neturėjo didelių formalaus mokymosi pasiekimų, tačiau ypatingą reikšmę 
teikė asmeniniam tobulėjimui ir labai daug mokėsi savivaldžiai. Kita vertus, 
straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje nuolatinis 
mokymasis nebėra nei intelektualų privilegija, nei galimybė, o verčiau ekonominė 
ir socialinė būtinybė, todėl savivaldaus mokymosi gebėjimų turėjimas tampa 
gyvybiškai svarbus. Juk mūsų nestebina mintis, kad turime nuolat, net kasdien 
mokytis ir tą daryti turėsime daug metų ateityje, todėl jei reikia kažką daryti 
dažnai ir daug, visada pravartu išmokti tai daryti greitai ir efektyviai, rasti sau 
patogų, priimtiną ir rezultatyvų būdą. Turime rasti efektyvų būdą planuoti, valdyti 
ir nukreipti savo mokymąsi. 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kvieciame-issamiau-susipazinti-su-savivaldaus-mokymosi-istakomis-ir-dabar
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kvieciame-issamiau-susipazinti-su-savivaldaus-mokymosi-istakomis-ir-dabar
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/0010_self_directed_learning_lt-red.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-mokymosi-trukdis1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-mokymosi-trukdis1.pdf
http://www.lernen-neu-denken.de/
http://www.lernen-neu-denken.de)
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokytis-naujai-mastyti-pazvelkime-naujai-i-zinomus-dalykus
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokytis-naujai-mastyti-pazvelkime-naujai-i-zinomus-dalykus
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokytis-naujai-mastyti-kodel-reikia-naujo-poziurio-i-mokymasi
http://www.lernen-neu-denken.de
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokytis-naujai-mastyti-kodel-reikia-naujo-poziurio-i-mokymasi
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokytis-naujai-mastyti-kodel-reikia-naujo-poziurio-i-mokymasi
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/savivaldaus_mokymosi_gebejimai.pdf
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Savivaldaus mokymosi 
sąsajos su mokėjimu 
mokytis
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Savivaldaus mokymosi  
ir mokėjimo mokytis sąsajos 

KODĖL SUSIMĄSTOME, KOKS RYŠYS SIEJA  
SAVIVALDŲ MOKYMĄSI SU MOKĖJIMU MOKYTIS?

Savivaldus mokymasis nevyksta beorėje erdvėje, t. y. jis susijęs su kitomis 
mokymosi koncepcijomis. Viena iš tokių koncepcijų – mokėjimas mokytis. 
Ne veltui dažnai užduodamas klausimas, kuri mokymosi koncepcija yra kitos 
sudedamoji dalis: savivaldus mokymasis mokėjimo mokytis ar mokėjimas mokytis 
– savivaldaus mokymosi? Juk įgyti mokėjimo mokytis įgūdžius galima ir dažnai jie 
įgyjami mokantis savivaldžiai.

O ar reikia turėti mokėjimo mokytis įgūdžių, jeigu norima mokytis 
savivaldžiai? Ekspertai teigia, kad norint mokytis savivaldžiai būtina turėti 
pagrindinius mokėjimo mokytis įgūdžius: kur rasti reikiamą informaciją, kaip 
susiplanuoti mokymosi eigą, kaip ir kur ieškoti pagalbos, jeigu prireiktų, kaip 
įgalinti savo motyvaciją ir pan. Taigi teigiama, kad mokėjimas mokytis yra 
pirmasis savivaldaus mokymosi žingsnis. 

Ar savivaldaus mokymosi ir mokėjimo mokytis santykis suprantamas 
vienareikšmiškai? Nuomonių yra įvairių. Vienos atskleidžia tam tikras abiejų 
mokymosi koncepcijų stipriąsias puses, kitos parodo savivaldaus mokymosi ir 
mokėjimo mokytis bendrumus.

Pažvelkime, kas bendra tarp savivaldaus mokymosi ir mokėjimo mokytis? 
Kur yra skiriamoji riba tarp abiejų šių mokymosi koncepcijų? Kuo skiriasi 
savivaldžiai besimokantysis ir mokėjimą mokytis tobulinantis mokinys? Kaip 
mokėjimas mokytis padeda būti geresniu savivaldžiu besimokančiuoju? Kurie 
mokėjimo mokytis elementai itin reikšmingi savivaldžiam mokymuisi? 

Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma straipsnyje „Savivaldaus mokymosi ir 
mokėjimo mokytis sąsajos“.

KODĖL MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMAI SVARBŪS MOKANTIS SAVIVALDŽIAI? 

Tiesa labai paprasta – mokantis savivaldžiai dažniausiai šalia nėra 
mokytojo, dėstytojo ar andragogo. Tokių mokymosi situacijų suaugusiųjų švietimo 
srityje gausu. Taigi tik mokėdamas mokytis besimokantysis gali pasiekti aukštų 
(ar bent norimų) rezultatų ne tik vadovaujant mokytojui, bet ir mokydamasis 
savarankiškai ar savivaldžiai.

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/savivaldaus_mokymosi_ir_mokejimo_mokytis_sasajos.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/savivaldaus_mokymosi_ir_mokejimo_mokytis_sasajos.pdf
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Kokių konkrečių mokėjimo mokytis  
gebėjimų reikia savivaldžiai 
besimokančiajam?

Kaip teigia dr. R. Pocevičienė straipsnyje „Mokėjimo mokytis kompetencijos 
stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių“ esminiai mokėjimo 
mokytis ir mokėjimo valdyti savo mokymąsi gebėjimai yra šie: gebėjimas 
analizuoti savo žinojimą įvairiose srityse ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko 
dar reikėtų mokytis; gebėjimas analizuoti save kaip besimokantįjį; gebėjimas 
analizuoti savo mokymosi procesą; gebėjimas kelti mokymosi tikslus ir uždavinius; 
gebėjimas planuoti laiką; gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką mokymosi 
turinį; gebėjimas valdyti informaciją; gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi 
strategijas; gebėjimas kryptingai veikti siekiant išsikeltų uždavinių; gebėjimas 
reflektuoti ir gebėjimas numatyti savo mokymosi tobulinimo galimybes ir 
strategijas.

Straipsnyje autorė detalizuoja kiekvieną gebėjimą, pabrėždama, kad jų 
visuma, t. y., mokėjimo mokytis kompetencijos įvaldymas, įgalina besimokantįjį 
suvokti šiame laikmetyje būtiną kaitą kaip natūralų nuolatinį procesą, tapti 
atviram mokymuisi, pasitikėti savo jėgomis, kelti prasmingus tobulėjimo tikslus 
bei kryptingai jų siekti. Tai padeda jam tapti labiau nepriklausomam nuo 
mokymosi padėjėjų, tapti tikrai savivaldžiu besimokančiuoju.  

Suvokus, kad mokėjimo mokytis gebėjimai itin svarbūs mokantis 
savivaldžiai, tikriausiai kyla klausimas, kaip nustatyti, ar turimi mokėjimo mokytis 
elementai tinkamai išplėtoti ir padeda mokytis savivaldžiai? Atsakyti į šį klausimą 

gali padėti „Epale“ platformoje publikuojamas instrumentas mokėjimo mokytis 
gebėjimams įsivertinti. 

IŠ KO SUDARYTAS INSTRUMENTAS IR KAIP JIS VEIKIA? 
INSTRUMENTAS APIMA PENKIAS MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMŲ GRUPES:

 ● Savęs motyvavimas mokytis ir ugdymosi savivertė; 

 ● Mokymosi patirties reflektavimas (apmąstymas); 

 ● Laiko valdymas;

 ● Informacijos tvarkymas; 

 ● Mokymasis grupėje.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/ikvepiantis-mokejimo-mokytis-patarejas
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Įvertinus savo gebėjimus pagal 25 situacijas galima sužinoti, kokie 
mokėjimo mokytis gebėjimai yra puikūs, o kokius derėtų tobulinti. Kokiais būdais 
juos tobulinti? Čia į pagalbą ateina rekomendacijos (tobulinimo veiksmai), kurias 
instrumentas automatiškai sugeneruoja kiekvienam individualiai ir kiekvieno 
silpnesnio gebėjimo atveju. 

Kam tinka šis mokėjimo mokytis įsivertinimo įrankis? Visų pirma, 
instrumentu gali naudotis besimokantieji individualiai ir savivaldžiai. Jeigu tai 
padaryti sudėtinga, rekomenduojama kreiptis pagalbos į bendramokslius, draugus, 
tėvus, ir, žinoma, į mokytojus ar dėstytojus. 

TAČIAU ŠĮ INSTRUMENTĄ PUIKIAI GALI NAUDOTI IR ANDRAGOGAI. 
JIS NAUDINGAS DVIEM ASPEKTAIS:

Naudoti instrumentą andragogai gali dirbdami tiek su individualiais 
mokiniais, tiek su mokinių grupėmis. Įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos 
parodys, kokios yra individualaus mokinio ar bendros grupės mokymosi problemos, 
bus geras pamatas aptarti jas su besimokančiaisiais.

 ● Ugdo pačių andragogų mokėjimą mokytis, nes jie taip pat yra mokiniai.

 ● Pagelbsti andragogams, padedantiems savo mokiniams ugdyti mokėjimą mokytis.
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3
Sritys, kur savivaldus 
mokymasis yra aktualiausias
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Savivaldaus mokymosi gebėjimai yra tiesiogiai susiję ne tik su mokėjimo 
mokytis gebėjimais, bet ir su kitais gebėjimais, kitomis ugdymo(si) strategijomis, 
pvz., su aktyviuoju mokymu, įtraukiuoju mokymu(si), bendradarbiaujančiu, 
patirtiniu, reflektyviu, konstruktyviu, probleminiu ir t. t. Tos sąsajos yra įvairialypės. 
Vienu atveju savivaldaus mokymosi gebėjimai gali būti ugdomi kitų gebėjimų 
pagrindu, kitu – savivaldaus mokymosi gebėjimai labai padeda mokytis, taikant 
tam tikras strategijas.

Savivaldus ir skaitmeninis mokymasis

Vienas tokių atvejų, kaip jau minėjome aukščiau, buvo keletą mėnesių 
trukęs karantinas ir jo metu įvestas visuotinis nuotolinis mokymasis. Vėliau, jau 
po karantino, įvairių refleksijų ir tyrimų metu ne kartą nuskambėjo mintis, kad 
tiems besimokantiesiems, kurie turėjo daugiau savivaldaus mokymosi gebėjimų, 
susidoroti su nuotolinio mokymosi užduotimis ir iššūkiais pavyko geriau nei jų 
neturintiems. Tai dar kartą įrodo šių gebėjimų įvaldymo svarbą, tuo labiau, kad 
nuotolinis mokymas(is), mokymas(is) taikant įvairias skaitmenines mokymosi 
priemones ir technologijas, ateityje bus vis aktualesnis. Ir ne tik dėl pandemijų ar 
karantinų, bet ir dėl ypač sparčios tiek pačios šių technologijų pažangos, tiek ir dėl 
vis platesnio jų panaudojimo įvairiose profesinio ir asmeninio gyvenimo srityse. 

Daugiau apie tai skaitykite straipsnyje „Kuo reikšminga savivaldaus 
mokymosi kompetencija e. mokymosi kontekste“. 

Didėjantis įvairių informacinių ir ryšių technologijų taikymas švietimo 
procese keičia ir jų taikymo paskirtį. Jei anksčiau technologijos daugiausiai buvo 
taikomos kaip iliustravimo, besimokančiųjų aktyvinimo priemonė arba atliko 
pagrindinės ugdymo(si) aplinkos papildymo funkciją, tai dabar ji vis dažniau 
tampa pagrindine ugdymo(si) aplinka. Daugiau apie socialines medijas kaip vieną 
iš mokymosi aplinkų ir savivaldaus mokymosi gebėjimų poreikį galima skaityti 
„Socialinės medijos kaip mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės“.

Kintančios darbo vietos taip pat paryškina savivaldaus mokymosi 
kompetencijų ir gebėjimų poreikį. Ypač tai aktualu bendro darbo 
(bendradarbystės) erdvėse (angl. coworking space). Dar visai neseniai 
apibūdinamos kaip naujovė, šios bendro darbo erdvės tampa vis populiaresnės, 
bet sėkmingai jose dirbti gali tik tie, kurie yra išmokę valdyti savo darbo laiką ir 
veiklas, kurie geba dirbti ir motyvuoti save dirbti be išorinių postūmių ar kontrolės, 
t. y. tie, kurie turi savivaldaus mokymo(si) ir darbinių gebėjimų. Kas yra bendro 
darbo (bendradarbystės) erdvės ir kaip jos yra susijusios su savivaldžiu mokymusi, 
skaitykite straipsnyje „Bendro darbo (bendradarbystės) erdvės ir savivaldus 
mokymasis“.

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kuo_reiksminga_savivaldaus_mokymosi_kompetencija_e_mokymosi_kontekste.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kuo_reiksminga_savivaldaus_mokymosi_kompetencija_e_mokymosi_kontekste.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/socialines_medijos_kaip_mokymosi_aplinka_issukiai_ir_galimybes.pdf
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Sąsajos su kitomis mokymosi strategijomis

Mokymosi visą gyvenimą, į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) kontekste 
ugdymo(si) procesas ir išoriškai (t. y. pačių mokymų organizavimas, galimybė 
rinktis ir pačiam besimokančiajam konstruoti savo mokymąsi), ir viduje (t. 
y. į mokymosi procesą diegiant metodus, sudarančius palankesnes sąlygas 
besimokančiajam aktyviai dalyvauti, remtis savo patirtimi, analizuoti kitų patirtį, 
spręsti realias gyvenimiškas problemas ir pan.) turi tapti daug lankstesnis ir 
patogesnis pačiam besimokančiajam. Viena iš galimybių šioje situacijoje yra 
inovatyvių mokymo(si) strategijų, kurios būtų orientuotos į besimokančiojo 
savarankišką mokymąsi visą gyvenimą, ugdytų jo kūrybiškumą, kritinį analitinį 
mąstymą ir savarankiško darbo bei savivaldaus mokymosi gebėjimus bei įgūdžius, 
siekį nuolat integruoti teoriją ir praktiką, taikymas mokymo(si) procese.

AKTYVUS, ĮTRAUKIANTIS MOKYMASIS

Prioritetai šiandien skiriami toms ugdymo(si) strategijoms, tiems metodams 
ir būdams, kurie sudaro galimybę ugdytis XXI amžiaus kompetencijas ir gebėjimus: 
kompleksinį problemų sprendimo gebėjimą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, emocinį 
intelektą ir t. t. Daugiau informacijos apie tai straipsnyje „Mokausi inovatyviai, 
aktyviai, kūrybiškai“.

PATIRTINIS MOKYMASIS

Mokymosi per patirtį ir iš patirties svarbą nagrinėjo daug autorių (Lindiman, 
1926, Dewey, 1976-1991, Knowles, 1980, Kolb, 1984, Jarvis, 2001 ir kt.), tačiau 
bene ryškiausi šioje srityje yra D. A. Kolb ir P. Jarvis, kurie patirtį traktuoja ne tik 
kaip mokymosi šaltinį, aplinką, instrumentą, bet ir kaip mokymosi tikslą (D. A. 
Kolb ir P. Jarvis). Šiuolaikinei visuomenei, siekiančiai tapti nuolat besimokančia, 
būtini pilietiniai gebėjimai ir motyvacija veikti išvien, gebėjimas bendradarbiauti, 
siekiant bendrų veiklos tikslų, ir gebėjimas nuolat mokytis vieniems iš kitų, 
todėl patirtinis mokymasis kaip aktyvus žinių ir prasmės konstravimo procesas, 
paremtas bendradarbiavimu bei savo turimos veiklos patirties tyrinėjimu, nuolat 
stebint, reflektyviai tyrinėjant savo aplinką, patirtį, žinojimą, veiklą, yra naudingas 
ir savivaldaus mokymosi gebėjimų ugdymo(si) prasme. Plačiau apie tai skaitykite 
straipsnyje.

PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektinės veiklos metodas yra ne tik inovatyvus mokymosi metodas. Jis 
įgalina sukurti patrauklią ir besimokančiajam patogią mokymo(si) aplinką, kai 
teorinės žinios taikomos praktikoje, siekiant ją ne tik pažinti, bet ir rekonstruoti, 
tobulinti, todėl yra labai aktualus suaugusiems besimokantiesiems, kuriems 
ateityje gali tekti ne tik dalyvauti įvairių projektų veikloje, bet ir patiems juos 
rengti ir įgyvendinti. „Praktinės projektų kaip mokymos(si) metodo taikymo 

galimybės“.

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mokausi_inovatyviai_aktyviai_kurybiskai_1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mokausi_inovatyviai_aktyviai_kurybiskai_1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/patirtis-kaip-mokymosi-saltinis-aplinka-instrumentas-ir-tikslas-d-kolb-ir-p
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
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4
Andragogo vaidmuo 
savivaldaus 
mokymosi metu
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Savivaldaus mokymosi kontekste natūraliai kyla klausimas, ar savivaldžiam 
besimokančiajam reikės andragogo. Gal jis galės mokytis visiškai savarankiškai? 
Manytume, kad andragogo vaidmenį savivaldaus mokymosi metu geriausiai 
nusako šis moto: Kurkime tokią mokymo(si) aplinką, kad kiekvienas 
besimokantysis joje galėtų pats kurti savo mokymosi istoriją.

Mokytojo (taip pat ir andragogo, suaugusiųjų švietėjo) pareiga yra sukurti 
kiek įmanoma ugdymui(si) palankią, įgalinančią, skatinančią, motyvuojančią, 
konstruktyvią edukacinę aplinką, tačiau kiek iš tos aplinkos pasiims kiekvienas 
besimokantysis, priklauso tik nuo jo paties įsitraukimo, motyvacijos, atitinkamų 
gebėjimų ir kompetencijų, ypač mokymosi mokytis kompetencijos. Kiek mokėjimo 
mokytis kompetencijų įvaldymas svarbus suaugusiesiems besimokantiesiems 
skaitykite straipsnyje „Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka – vienas esminių 
suaugusiųjų mokymosi trukdžių“. 

Kitas, ne mažiau svarbus andragogo vaidmuo yra refleksija: tiek skatinant 
besimokančiuosius reflektuoti, tiek ir savo paties veiklos refleksija. Refleksija 
savivaldaus mokymosi atveju yra vienas iš bazinių gebėjimų, be kurio apskritai 
negalima įsivaizduoti savivaldaus mokymo(si). 
 

Reflektuoti galima įvairiai (Gaučaitė ir kt., 2012, Reflective learning 
process, 2011 ir kt.), tačiau svarbiausia visada įvertinti ir palaikyti bet kokias 
besimokančiojo pastangas analizuoti savo mokymo(si) procesą. 

ŠIUO POŽIŪRIU LABAI NAUDINGI TOKIE KLAUSIMAI, KAIP: 

 ● Ką šioje situacijoje dariau? 

 ● Kodėl dariau būtent taip? 

 ● Kodėl rinkausi tokias priemones? 

 ● Kodėl pavyko arba pasisekė? 

 ● Kodėl nepavyko arba nepasisekė? 

 ● Kaip daryčiau kitą kartą? 

 ● Ką norėčiau pakeisti? 

 ● Kodėl kitą kartą taip daryčiau? 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
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ŠIE IR PANAŠŪS KLAUSIMAI TURĖTŲ BŪTI NUOLATINIAI BET  
KOKIĄ VEIKLĄ LYDINTYS KLAUSIMAI. TAI PASKATINTŲ VEIKTI GALVOJANT,  
O TAI JAU PIRMAS ŽINGSNIS IR Į SAVO MOKYMOSI VALDYMĄ. 

 ● Mokytis pasirinkti arba susikurti savo ir 
kitų veiklos vertinimo kriterijus ir pagal juos 
vertinti savo ir kitų veiklą. Taip pat analizuoti 
ir vertinti mokymo(si) procese taikomų reikala-
vimų prasmingumą, tikslingumą, pagrįstumą, 
naudingumą. Arba gautos informacijos, atsakymo 
išbaigtumą, išsamumą ir t. t. Taip ugdomas kriti-
nis mąstymas ilgainiui įgalintų ne tik kritikuoti, t. 
y. atmesti vienas ar kitas idėjas, veiksmus ir pan., 
bet ir pamatyti teigiamus bet kokios situacijos 
aspektus (o tai mūsų visuomenėje kol kas labai 
sunkiai sekasi) bei numatyti, pasiūlyti tobulinimo 
būdus. Kitaip sakant, atsirastų konstruktyvus 
kritinis mąstymas, kuris sudarytų sąlygas tobulėti 
ir neužkirstų kelių kitoniškumui ir kūrybai.

 ● Didinti pasitikėjimą savimi. Pvz., aptariant, 
analizuojant, vertinant, taip pat ir savo darbus, 
galima taikyti Trijų P taisyklę. Trys P reiškia: 
pagyrimą (nuo jo būtina ir pradėti pasisakymą), 
pastebėjimus (o ne pastabas, nes pastaba daž-
niausiai asocijuojasi su klaida. O pastebėjimas, 
skirtingai nei pastaba, gali būti ir labai asmeninis, 
netgi subjektyvus, bet jis visada leidžia autoriui 
rinktis, reaguoti ar nereaguoti į tą pastebėjimą, 
taisyti ar netaisyti darbo pagal tuos pastebėji-
mus) ir pasiūlymai (jie būtini, nes kokia gali būti 
kritika, jei pats negali nieko geriau pasiūlyti). 

 ● Kad tokios refleksijos nebūtų formalios ir tik 
tuščias laiko gaišimas, reikia mokytis reflek-
tuoti, t. y. įvaldyti tam tikras reflektavimo techno-
logijas, būdus ir pan. 

 ● Taip pat reikėtų šiems procesams skirti 
pakankamai laiko, nes nieko nėra blogiau 
ugdymo(si) procese kaip atmestinai atlikta 
veikla, kurios negatyvus ugdomasis poveikis 
yra daug didesnis, nei mes galime įsivaiz-
duoti. Kaip teigia užsienio šalių mokslininkai 
(Reflective learning process, 2011), niekas 
taip neslopina refleksijos kaip jai skirto laiko 
stoka. Paviršutiniška refleksija yra net blogiau 
už jokios refleksijos nebuvimą. Reflektyvaus 
mokymo(si) procesą neigiamai veikia ir „nega-
tyvios ugdymo(si) proceso dalyvių nuostatos 
šios mokymo(si) strategijos atžvilgiu, jos es-
mės ir naudos besimokančiajam ir mokymosi 
procesui apskritai nesuvokimas“ (Gaučaitė ir 
kt., 2012). Reflektyvaus mokymo(si) stabdžiu 
gali būti ir reflektavimo gebėjimų neturėjimas. 
Tačiau pastarosios priežastys yra nesunkiai 
panaikinamos, nes praktikuojantis, t. y. mokan-
tis ir taikant reflektyvaus mokymo(si) būdus 
ugdymo(si) procese yra nesunkiai išmokstama 
reflektyvaus mokymo(si) strategijos, o jos 
teikiama nauda teigiamai veikia ir ugdymo(si) 
proceso dalyvių nuostatas reflektyvaus moky-
mo(si) atžvilgiu. 
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Pedagogo vaidmuo taikant refleksijas

Savivaldaus mokymosi kontekste andragogas turi atsispirti pagundai per 
daug padėti. Maža to, jis turi būti reflektuojančio besimokančiojo pavyzdžiu, t. 
y. jis taip pat turi analizuoti ir reflektuoti savo pedagoginę ir besimokančiųjų 
mokymo(si) veiklą. 

ČIA PUIKIAI GALI PADĖTI ATSAKYMAI Į TOKIUS SAU PATEIKTUS KLAUSIMUS (PETTY, 2006): 

Akivaizdu, kad refleksija ugdymo(si) procese gali būti taikoma labai įvairiai: 
kaip mokymo(si) būdas, kaip technologija, metodas ar net kaip vientisa strategija. 
Refleksijos, pasak Shon (1983, 1987), gali vykti tiek paties veiksmo metu, tiek 
prieš jį ar po jo, o jos laikas priklauso nuo refleksijos tikslo ir gebėjimo ją atlikti. 
Daugiau apie tai straipsnyje „Refleksijos nauda mokymuisi“.

 ● Kokia mano ugdytinių konkreti patirtis 
(svarbu išsiaiškinti, ar ji tikroviška ir produk-
tyvi)?

 ● Kaip mano ugdytiniai gali išbandyti, pasiti-
krinti tai, ko jie išmoko, suprato ir pan.? (ar turi 
tam galimybes, kiek jos susijusios su praktine 
aktualia veikla ir pan.) 

 ● Kaip vyksta pasiekimų vertinimo arba įsi-
vertinimo procesas (ką ir kaip vertina ugdyti-
niai, ar iš viso jie atlieka vertinimą) 

 ● Kokias galimybes ugdytiniai turi siekti 
sėkmės ir ką reikia padaryti, kad kitą kartą 
padarytų geriau? 

 ● Kaip, kokiais būdais ugdytiniai skatinimai eks-
perimentuoti, kaip vyksta jų palaikymas? 

 ● Kokiais kriterijais ugdytiniai vadovaujasi atlik-
dami vieną ar kitą užduotį, kokiais būdais jie suži-
no, kad atliktas darbas yra „geras“, „tinkamas“? 

 ● Kokias būdais palaikomi ugdytiniai, kai jie prisi-
ėmę riziką patiria skaudžius dalykus? 

 ● Kaip vertinamos ugdytinių klaidos (kaip gali-
mybė pasimokyti, kaip būdas identifikuoti ribas, 
kaip vertinimo indikatorius ir pan.)? 

 ● Kokios galimybės sudaromos ugdytiniams 
prisiimti atsakomybę už savo veiksmus arba mo-
kymąsi, kokiais būdais ta atsakomybė pasireiškia? 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/refleksijos-nauda-mokymuisi
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5
Kas padeda ugdyti(s) 
ir tobulinti savivaldaus 
mokymosi gebėjimus
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Savęs kaip besimokančiojo pažinimas 

Savęs kaip besimokančiojo pažinimas yra būtina ir pirminė savivaldaus 
mokymosi sąlyga, nes pirmiausia čia kalbame apie mokymosi stilių. Tai, kad 
kiekvienas mūsų mokosi, t. y. priima informaciją, ją apdoroja, tvarko ir pristato 
skirtingai, jau nebėra jokia naujiena. Kaip nebediskutuojame ir dėl paties 
mokymosi stiliaus sampratos. Kita vertus, ne visada susimąstome, kodėl jis toks 
svarbus, ypač savivaldaus mokymosi procese, kaip turėtų būti organizuojamas 
mokymasis skirtingą mokymosi stilių turintiems besimokantiesiems, kaip 
skirtingose mokymosi stilių klasifikacijose įvardijami stiliai yra susiję tarpusavyje 
ir pan. Atsakymų į šiuos kausimus galite ieškoti šiame skyriuje pristatomuose 
straipsniuose, taip pat „Epale“ platformoje. 

Mokymosi stilius

Pažinti save kaip besimokantįjį, žinoti savo mokymosi stilių pravartu todėl, 
kad nepažindamas savęs, savo poreikių, įskaitant mokymosi, nemokėdamas jų 
išsiaiškinti, asmuo nesunkiai gali pasiduoti daugumos įtakai, t. y. mokytis to, ko 
mokosi visi kiti, arba mokytis ten, kur eina dauguma. Tačiau tai gali neatitikti 
asmens individualių poreikių, galimybių ir pan., todėl lengvai galima nusivilti ne tik 
mokymosi rezultatais, bet ir pačia mokymo(si) veikla, kas, savo ruožtu, dar labiau 
apsunkintų tolesnio mokymosi galimybes. 

Daugiau apie savęs kaip besimokančiojo ir savo mokymosi galimybių 
pažinimo svarbą skaitykite „Savęs kaip besimokančiojo pažinimas ir savo 
mokymosi galimybių identifikavimas“ ir „Mokymosi poreikių, gabumų, galimybių 
identifikavimas“. 

 ● Kokia mano ugdytinių konkreti patirtis 
(svarbu išsiaiškinti, ar ji tikroviška ir produk-
tyvi)?

 ● Kaip mano ugdytiniai gali išbandyti, pasiti-
krinti tai, ko jie išmoko, suprato ir pan.? (ar turi 
tam galimybes, kiek jos susijusios su praktine 
aktualia veikla ir pan.) 

SAVĘS PAŽINIMAS IR SAVO GABUMŲ BEI MOKYMOSI GALIMYBIŲ IDENTIFIKAVIMAS YRA 
VIENAS PIRMŲJŲ ŽINGSNIŲ PRADEDANT MOKYTIS SAVIVALDŽIAI. 
IR PAŽINTI SAVE REIKIA BENT DVIEM ASPEKTAIS: 

 ● Kaip vyksta pasiekimų vertinimo arba įsi-
vertinimo procesas (ką ir kaip vertina ugdyti-
niai, ar iš viso jie atlieka vertinimą) 

 ● Kokias galimybes ugdytiniai turi siekti 
sėkmės ir ką reikia padaryti, kad kitą kartą 
padarytų geriau? 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/saves-kaip-besimokanciojo-pazinimas-ir-savo-mokymosi-galimybiu
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/saves-kaip-besimokanciojo-pazinimas-ir-savo-mokymosi-galimybiu
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokymosi-poreikiu-gabumu-galimybiu-identifikavimas
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokymosi-poreikiu-gabumu-galimybiu-identifikavimas
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Mokymosi stiliai pagal skirtingas 
klasifikacijos 

Visos šiandien egzistuojančios mokymosi stilių klasifikacijos iš esmės 
remiasi idėja, kad skirtingiems žmonėms būdingi skirtingi informacijos priėmimo 
ir jos tvarkymo būdai, tik kiekviena šių klasifikacijų turi savitą šio proceso 
nagrinėjimo prieigą. Tai reiškia, kad skirtingos mokymosi stilių klasifikacijos ne 
tik nepaneigia viena kitos, bet, priešingai, papildo viena kitą, todėl, organizuojant 
mokymo(si) procesą tikslinga remtis ne viena mokymosi stilių klasifikacija. 
Kadangi mokymosi stilius apibūdinamas ir kaip biologinių veiksnių, ir kaip iš 
patirties įgytų charakteristikų derinys, vadinasi, jį būtina pažinti ir atliepti. Kitaip 
sakant, mokymo(si) procese reikia sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiajam 
mokytis jam priimtinu būdu, o ne brukti kitus, jo mokymosi stiliui netinkamus, 
tačiau ugdytojui patogius ar populiarius mokymo(si) būdus ir metodus. Kita vertus, 
tai, kad mokymosi stilius yra ir mūsų patirties rezultatas, reiškia, kad mokymo(si) 
procese galima įvaldyti ir kitus, besimokančiajam iš prigimties nebūdingus, 
mokymosi stilius. Tik, be abejo, šiam tikslui pasiekti reikės sugaišti daugiau laiko, 
skirti daugiau jėgų ir pan., todėl, mokant ar mokantis veikti kitu nei konkrečiam 
žmogui būdingu mokymosi stiliumi, reikėtų gerai pagalvoti, ar verta tam eikvoti 
papildomas pastangas ir laiką, ar verčiau įvairiau organizuoti mokymo(si) procesą, 
kad kiek įmanoma dažniau kiekvienas besimokantysis galėtų mokytis jam 
priimtinu mokymosi stiliumi. 

MOKYMOSI STILIAI PAGAL INFORMACIJOS APDOROJIMO BŪDĄ 

Jau seniai pastebėta, kad žmonės skirtingai priima bei apdoroja informaciją. 
Vieni linkę viską pamatyti, apžiūrėti, kiti pirmenybę teikia klausymuisi, treti nori 
patys dalyvauti, veikti, paliesti, todėl remiantis šiuo kriterijumi galima išskirti šiuos 
mokymosi stilius: vizualinį, audialinį ir kinestezinį. Kiekvienas iš šių mokymosi stilių 
turi jam tinkamas, patogias mokymosi technologijas, metodus būdus, apie kuriuos 
plačiau galima paskaityti straipsnyje „Skirtingai priima ir apdoroja informaciją – 
skirtingai mokosi (mokymosi technologijos pagal mokymosi stilius“.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/skirtingai-priima-ir-apdoroja-informacija-skirtingai-mokosi-mokymosi
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/skirtingai-priima-ir-apdoroja-informacija-skirtingai-mokosi-mokymosi
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VIENLYPĖS–DAUGIALYPĖS MOKYMOSI STRATEGIJOS:  
VARK MOKYMOSI STILIŲ KLASIFIKACIJA

Iš dalies panaši į jau aptartąją yra VARK mokymosi stilių klasifikacija, kuri taip 
pat yra pagrįsta tuo, kaip besimokantieji priima, įsidėmi ir įsimena informaciją, tik 
šioje klasifikacijoje skiriami keturi informacijos valdymo kanalai: 

Dažniausiai vienas kanalas būna labiau išlavėjęs negu kiti. Plačiau apie 
šią mokymosi stilių ir jų įvertinimo sistemą, kurią sukūrė ir 1998 m. paskelbė Ch. 
Bonwellas ir N. Flemmingas – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Naujosios Zelandijos 
mokslininkai, – skaitykite „Vienlypės-daugialypės mokymosi strategijos: VARK 
mokymosi stilių klasifikacija“.

MOKYMOSI STILIAI PAGAL SMEGENŲ VEIKLOS FUNKCIJAS 

Žmogaus smegenys yra unikalios ir nepakartojamos. Jos vystosi skirtingomis 
fazėmis, skiriasi smegenų svoris ir dydis. Įdomu, kad smegenų vystymąsi lemia 
bendra žmogaus sveikatos būklė, maitinimosi įpročiai, aplinkos veiksniai, o kairysis 
ir dešinysis smegenų pusrutuliai ne tik kontroliuoja skirtingus veiksmus ir atlieka 
skirtingas minties funkcijas, bet ir daro įtaką mokymuisi. Daugiau informacijos 
apie tai straipsnyje „Kaip skiriasi mokymosi stiliai pagal smegenų veiklos 
funkcijas“.

MEYERS IR BRIGGS ASMENYBĖS TIPAI (MBTI) IR JŲ ĮTAKA MOKYMOSI STILIAMS 

Įtakos mokymuisi turi ir mūsų asmenybės tipas. Nuotolinio užsiėmimo 
vaizdo įraše kalbama apie Meyers ir Briggs asmenybės tipus, nulemiančius 
asmens elgesį, taip pat ir tai, kaip jis mokosi. Meyers ir Briggs asmenybės 
tipų klasifikacija (MBTI) paremta K. Jung’o psichologinių tipų teorija. Kas Jūs 
– ekstravertas ar intravertas? Kam teikiate pirmenybę – faktinei informacijai 
ar intuicijai? Kas nulemia Jūsų sprendimus – mąstymas ar jausmai? Ką daryti 
mėgstate labiau – kontroliuoti ar prisitaikyti? Kokią įtaką asmenybės tipas daro 
mokymuisi? Žiūrėdami šį vaizdo įrašą ne tik rasite atsakymus į aukščiau pateiktus 
klausimus, bet ir galėsite nusistatyti savo asmenybės tipą.

 ● vizualinis – regos (V), 

 ● akustinis (audio) – klausos (A), 

 ● skaitymo ir rašymo (R)

 ● kinestezinis (K) – lytėjimo ir veiklos. 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/vienlypes-daugialypes-mokymosi-strategijos-vark-mokymosi-stiliu
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/vienlypes-daugialypes-mokymosi-strategijos-vark-mokymosi-stiliu
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-skiriasi-mokymosi-stiliai-pagal-smegenu-veiklos-funkcijas
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-skiriasi-mokymosi-stiliai-pagal-smegenu-veiklos-funkcijas
https://www.youtube.com/watch?v=eWSgmxvpxRk
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DAVID’O KOLB’O PATIRTINIO MOKYMOSI STILIAI

Tai dar viena mokymosi stilių klasifikacija, dar viena galimybė suprasti, koks 
besimokantysis jūs esate. Pirmasis vaizdo pristatymas iš serijos „Mokymosi stiliai“ 
yra pradedamas serija, aptariančia David’o Kolb’o patirtinio mokymosi ciklą. Ir 
nesvarbu, kad, kaip sako pats vaizdo įrašo autorius Arūnas Bėkšta, atrodo, kad 
jau viską žinome apie Kolb’o patirtinio mokymosi teoriją. Kolb’o rate yra ir naujų 
„kolbų“: D. Kolb’o patirtinio mokymosi ciklo pristatyme aptariami jau nebe visiems 
žinomi keturi, bet mokslininko darbuose aprašyti devyni mokymosi stiliai. Daugiau 
apie šias naujienas sužinosite straipsnyje „Mokymosi stiliai 1. David’o Kolb’o 
patirtinio mokymosi stiliai“.

Straipsnyje „Mokymosi stiliai 2. David‘o Kolb‘o pėdomis“ ir vaizdo pristatyme 
toliau gilinamos žinios apie mokymosi stilius: pristatomi mokymosi stiliai pagal 
Honey ir Mumford’ą, kurie yra išvesti iš D. Kolb’o teorijos ir 4-MAT mokymosi stiliai 
pagal Bernice McCarthy mokymosi ciklo teoriją.

Norintys dar daugiau informacijos apie jau aptartus ir naujus 
mokymosi stilius jos ras ir vaizdo siužete, kurį pristato Arūnas Bėkšta. Jame 
parodomi įvairių mokymosi stilių klasifikacijų (VAK/VARK, Memletics ir 4 MAT, 
Garnerio daugiasluoksnio intelekto teorijos bei D. Kolb‘o patirtinis mokymosi 
ciklas) tarpusavio ryšiai, analizuojama, kaip andragogas savo darbe gali pasiremti 
savo paties ir savo mokinių mokymosi stilių žinojimu. 

BESIMOKANČIOJO PAŽINIMAS: PIRAMIDINIS MOKYMOSI STILIŲ ANALIZĖS MODELIS

Sąsajos tarp atskirų mokymosi stilių klasifikacijų yra analizuojamos ir 
piramidiniame mokymosi stilių analizės modelyje. Tai ypač naudinga todėl, kad 
besimokantysis pirmiausiai yra visuma, todėl, norint jį pažinti ir, remiantis tuo 
pažinimu, organizuoti jo mokymo(si) procesą, tikslinga susidaryti visuminį jo, kaip 
besimokančiojo, vaizdinį. Tam puikiai tinka piramidinis mokymosi stilių analizės 
modelis, kuris tarsi integruoja įvairias mokymosi stilių klasifikacijas ir apie kurį 
galima skaityti „Besimokančiojo pažinimas: piramidinis mokymosi stilių analizės 
modelis“.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokymosi-stiliai-2-davido-kolbo-pedomis
https://www.youtube.com/watch?v=omLI5W95IkQ
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/besimokanciojo-pazinimas-piramidinis-mokymosi-stiliu-analizes-modelis
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/besimokanciojo-pazinimas-piramidinis-mokymosi-stiliu-analizes-modelis
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Besimokantysis pažins mokymosi stilius. 
Kas iš to?

Neužtenka tik žinoti mokymosi stilių, reikia, kad ir ugdymo(si) procesas 
būtų organizuojamas, atsižvelgiant į tai, koks mokymosi stilius arba stiliai 
yra būdingi kiekvienam besimokančiajam. Kaip jau minėjome, savivaldaus 
mokymo(si) sistemoje savęs pažinimas, savo gabumų bei mokymosi galimybių 
identifikavimas yra svarbus bent dviem aspektais: dalyko aspektu (t. y. kiek esu 
pažengęs besimokydamas konkretaus dalyko ar kurio dar mokysiuosi) ir savo kaip 
besimokančiojo gebėjimų aspektu (t. y. koks mano požiūris į mokymąsi, kaip man 
sekasi mokytis, kas padeda ir kas trukdo man mokytis ir pan.). Reikia prisiminti, 
kad kiekvienas besimokantysis tiek vienu, tiek ir kitu aspektu turi individualią 
patirtį ir mokymosi stilių. 

Reikia ne tik žinoti, koks yra kiekvieno besimokančiojo mokymosi stilius,  
t. y. kaip jis priima ir tvarko informaciją, bet ir parinkti arba pasirinkti, jei mokomasi 
savivaldžiai, atitinkamam mokymosi stiliui tinkamas, patogias mokymosi 
technologijas, metodus, būdus, įgalinančius mokytis sėkmingai su optimaliomis 
laiko ir jėgų sąnaudomis. 

Taigi, žinojimas, kad kiekvienas žmogus turi savitą mokymosi stilių, kurį 
lemia fizinės, psichinės, socialinės raidos ypatumai, skatina ieškoti būdų, kaip 
kurti arba kurtis mokymąsi skatinančią ir kiekvieną besimokantįjį įgalinančią 
mokymo(si) aplinką. 

APIE TAI, KAIP REIKIA DERINTI MOKYMOSI STILIŲ IR ATITINKAMAS MOKYMOSI 
TECHNOLOGIJAS, PLAČIAU GALIMA SKAITYTI ŠIUOSE STRAIPSNIUOSE: 

 ● „Kaip mokinio individualumo pažinimas ir pripažinimas keičia mokymosi proceso organizavimą“,

 ● „Mokymosi stiliaus radimas – mokymo(si) strategijų ir metodų pasirinkimo instrumentas“,

 ● „Kokie mokymosi stiliai labiausiai tinka skirtingais mokymosi etapais“.

Kuo ypatinga kiekviena mokymosi stilių klasifikacija? Kokios yra sąsajos tarp 
skirtingų klasifikacijų? Kokiam tikslui kokia mokymosi stilių klasifikacija naudotina? 
Kaip savo darbe pasiremti paties andragogo bei besimokančiųjų mokymosi stilių 
žinojimu? Atsakymų į šiuos klausimus ieškokite mokymų vedėjo Arūno Bėkštos 
pristatomuose užsiėmimuose.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-mokinio-individualumo-pazinimas-ir-pripazinimas-keicia-mokymosi-proceso
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokymosi-stiliaus-radimas-mokymosi-strategiju-ir-metodu-pasirinkimo
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mokymosi-stiliaus-radimas-mokymosi-strategiju-ir-metodu-pasirinkimo
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/pazinau-mokymosi-stilius-kas-0


28

Kiekvienas galime, 
tik kiekvienas galime kitaip

Savivaldus mokymasis ne tik skatina atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo 
mokymosi stilių, bet ir sudaro puikias galimybes individualizuoti bei personalizuoti 
mokymą(si). 

Pasitikėjimas asmeniu, jo galiomis ir galimybėmis yra būtina laisvės rinktis ir 
atsakomybės už savo pasirinkimą sąlyga. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, 
nepriklausomai nuo jo amžiaus, statuso, padėties ar kt. ypatumų, yra suvokiamas 
ne kaip ko nors negalintis, o atvirkščiai – kaip galintis atlikti, dalyvauti, mokytis, 
tik galintis kitaip. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo turi savo potencialą mokytis, 
tik kiekvieno iš mūsų potencialas skiriasi, yra individualus. Būtent tai dažnai 
pamirštama kasdieniame ugdymo(si) procese, o tada imama besimokančiuosius 
skirstyti į gabius ir negabius,  kūrybiškus ir nekūrybiškus, turinčius gebėjimų 
mokytis ir neturinčius ir t. t. Naudingų patarimų šiuo klausimu galite rasti to paties 
pavadinimo straipsnyje. 

Taip pat ir Arūno Bėkštos pristatyme „Skirtingi mokiniai – skirtingi uždaviniai“ – 
apie tai, ką mokytojui reiškia skirtingi suaugusiųjų mokinių paramos ir nurodymų 

poreikiai.

Mokymosi poreikiai, tikslai ir mokymosi 
motyvacija

KOKS YRA PAGRINDINIS SAVIVALDAUS MOKYMOSI SISTEMOS PRINCIPAS? 

Ankstesniuose skyriuose jau išsiaiškinome, kad kiekvienas asmuo turi savo 
potencialą mokytis, tik kiekvieno iš mūsų potencialas yra individualus. B. Blumas 
su mokslininkų grupe yra įrodęs, kad net 95 proc. besimokančiųjų gali sėkmingai 
įsisavinti mokomąją medžiagą, jei tai daro savo tempu, skirdami tam tiek laiko, 
kiek kiekvienam iš jų reikia. Galimybių pasirinkti užtikrinimas yra ir vienas esminių 
savivaldaus mokymosi principų. Mokydamasis savivaldžiai besimokantysis turi 
galimybę rinktis jam tinkamą mokymo(si) strategiją ar būdą, mokymo(si) metodus, 
turinį, šaltinius ir aplinką, mokymo(si) tempą, pasiektų rezultatų pristatymo 
formas, į(si)vertinimo būdus ir t. t. Pasirinkimo galimybės atveria visai kitas, labai 
svarbias tiek ugdymo procesui, tiek ir kiekvienam besimokančiajam perspektyvas, 
apie kurias išsamiai rašoma straipsnyje „Kiekvienas galime kitaip“.
 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kiekvienas-galime-tik-kiekvienas-galime-kitaip
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/skirtingi-mokiniai-skirtingi-uzdaviniai
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Galimybės rinktis tiesiogiai susijusios ir su prasmingu mokymusi. Kiekvienas 
esame patyrę, jei noriai veikiame, esame užsidegę, kai matome prasmę to, 
ką darome. Prasminga yra mūsų poreikius atliepianti, aktuali veikla, o tokioje 
veikloje įgyti įgūdžiai yra reikšmingi tolesniam kiekvieno iš mūsų mokymuisi. 
Todėl natūralu, kad prasmingas mokymasis yra savivaldaus mokymosi pagrindas. 
Kaip suteikti besimokantiesiems galimybių ieškoti prasmės ne tik tam, kad jie 
mokytųsi, bet ir tam, kad taip ieškodami surastų ir savo gyvenimo motyvaciją? 
Kaip padėti besimokantiesiems patiems ugdytis norimus įgūdžius? Išbandykite 15 

laiptelių įgūdžių ugdymosi strategiją, kurią rasite aukščiau minėtame straipsnyje.

LIAUKIMĖS MOTYVUOTI, PADĖKIME SUPRASTI MOKYMOSI PRASMĘ

Kodėl žmogui būtina prasmę suprasti pačiam? Kartais besimokantiems 
įžvelgti prasmingumą to, ką jie daro, yra sudėtinga, ypač jei mokymosi visą 
gyvenimą sistemoje dalyvaujama ne visai savo iniciatyva arba neturi mokymuisi 
aktualių mokėjimo mokytis gebėjimų. Štai čia ir gali padėti suaugusiųjų švietėjas 
– andragogas. Jo vaidmuo ir yra sukurti kiekvieną besimokantįjį palaikančią ir 
įgalinančią, jo mokymuisi palankią aplinką, padėti jam rasti ir suvokti veiksmų ar 
veiklos prasmę. Siekiant šių tikslų galima taikyti įvairius susipažinimo, apšilimo 
ir besimokančiųjų pažinimo būdus ir technologijas, kurie dar vadinami „ledlaužio 
metodais“. 
Mokantis besimokančiųjų elgesį veikia ne vien pasiekimų motyvas. Svarbūs ir kiti 
motyvai. Pvz, partnerystės motyvas svarbus bendraujant su draugais; lyderystės 
motyvas parodo, ar didelę reikšmę besimokantysis skiria garbei, autoritetui, ar 
mieliau imasi asmeninės atsakomybės. Daugiau apie mokymosi motyvaciją 
galima sužinoti straipsniuose „Motyvacija tėra tik ugdymosi prasmingumo 
suvokimo pasekmė”, „Prasmės ieškojimas – pagrindinis žmogaus siekis ir 
pagrindinė gyvenimo motyvacija“ ir „Liaukimės motyvuoti, padėkime atrasti 
mokymosi prasmę“.

Mokymosi stilių ir motyvacijos sąsajos nagrinėjamos nuotolinio 

mokymosi užsiėmimo įraše, kuriame diskutuojama ir apie mokymosi motyvus ir 
demotyvuojančius veiksnius,  aptariamos K. Lewin‘o, A. Maslow‘o, V. H. Vroom‘o  
motyvacijos teorijos, D. Kolb‘o mokymosi stilių ir motyvacijos sąsajos. Diskusijoje 
tariamasi, ką gali padaryti mokymo organizatoriai ir mokytojai (andragogai, 
dėstytojai), kad suaugę mokiniai mokytųsi noriai.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kiekvienas-galime-kitaip
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/liaukimes-motyvuoti-padekime-atrasti-mokymosi-prasme
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/motyvacija_tera_tik_ugdymosi_prasmingumo_suvokimo_pasekme.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/motyvacija_tera_tik_ugdymosi_prasmingumo_suvokimo_pasekme.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/prasmes-ieskojimas-pagrindinis-zmogaus-siekis-ir-pagrindine-gyvenimo-motyvacija
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/prasmes-ieskojimas-pagrindinis-zmogaus-siekis-ir-pagrindine-gyvenimo-motyvacija
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/liaukimes-motyvuoti-padekime-atrasti-mokymosi-prasme
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/liaukimes-motyvuoti-padekime-atrasti-mokymosi-prasme
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/dar-apie-mokymosi-motyvacija
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Refleksija savivaldaus 
mokymosi kontekste

6
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Savivaldus mokymasis yra neatsiejamas nuo reflektyvaus mokymosi. 
Kaip teigia vokiečių mokslininkas Horst’as Siebert’as, „mokymosi biografijos ir 
svarbiausių mokymosi patirčių refleksija yra būtina sąlyga ir pradinis taškas 

savivaldžiam mokymuisi“. 

KAIP APIBŪDINAMA REFLEKSIJA? 

Mokymosi situacijoje refleksija yra procesas, kurio svarbiausias šaltinis 
yra besimokančiojo patirtis ir jos analizė. Kai kurie mokslininkai refleksiją 
apibrėžia kaip objektyvą, kuris mato besimokančiuosius kaip asmenis, aktyviai 
konstruojančius žinias, kuriančius naujas prasmes ir realybę. Reflektyvus 
besimokantysis – toks turi būti savivaldžiai besimokantysis – ne tik priima jau 
anksčiau sukurtas žinias, bet apmąsto įgytų žinių įdarbinimo patirtį. P. Jarvio 
nuomone, refleksija atskleidžia žmogui, kokių mokymosi problemų jis turi, ir yra 
momentas, skatinantis mokytis. 

KOKIA REFLEKSIJOS NAUDA SAVIVALDŽIAI BESIMOKANČIAJAM? 

Reflektuodamas besimokantysis gali geriau pažinti save, tobulinti veiklą 
ir santykius su aplinka, naujai pažvelgti į sukauptas žinias ir patirtį, apmąstyti 
veiklą praeityje, reflektyviai atlikti veiklą čia ir dabar. Reflektyvus mokymasis 
skatina aktyvų ir sąmoningą įsipareigojimą – giluminį požiūrį į mokymąsi, aktyvina 
mokymąsi, savianalizę, problemų sprendimą. Reflektyviai stebėdamas savo 
mokymosi patirtį asmuo gali geriau suprasti įvykių ir faktų esmę, jų tarpusavio 
ryšius. A. M. Juozaitis teigia, kad mokantis reflektyvaus stebėjimo etapas yra 
protinės veiklos sritis, padedanti žmogui suvokti santykį su nagrinėjamu reiškiniu ir 
veikla.

 
KOKIŲ SAVYBIŲ REIKIA BESIMOKANČIAJAM, NORINČIAM REFLEKTUOTI? 

Mokantis savivaldžiai itin svarbu gebėti apmąstyti mokymąsi praeityje, 
panaudoti įgytus įgūdžius ateities veiklose, nekartoti padarytų klaidų. 
Reflektuojant mokymosi metu atsiranda galimybės įvertinti ir keisti įsitikinimus ir 
prielaidas, taikomas teorijas, darančias tiesioginę įtaką veiksmams. Metapažintinė 
savirefleksija – savo gebėjimų ir trūkumų, problemų sprendimo strategijų, emocijų 
(pvz., baimės dėl per didelių reikalavimų) įsivertinimas – pagrindinis refleksijos 
įrankis.

Apmąstyti ir spręsti problemas, tobulinant savo mokymąsi – nelengvas uždavinys, 
tam reikalingas ypatingas nusiteikimas ir sudėtingi įgūdžiai. Reflektuoti mokantis 
mokytis reiškia būti drąsiam, atviram pačiam sau, kantriam ir nuosekliam.  
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Šių savybių reikia analizuojant veiklą, ją aprašant, darant išvadas ir palyginimus. 
Refleksijai reikia skirti daug laiko. Tačiau svarbiausia sąlyga – turėti tikslą. 
Žmogus, turintis tikslą refleksijos būdu tobulinti savo mokymąsi, randa ir drąsos, 
ir kantrybės, ir laiko formuotis reflektyvaus mokymosi įgūdžius bei paversti juos 
įpročiu.

KOKIŲ SĄLYGŲ REIKIA EFEKTYVIAI REFLEKSIJAI? 

Viena svarbiausių sąlygų sėkmingai refleksijai yra nuolatiniai pokalbiai 
(mokantis savivaldžiai – su savimi), nes tik taip įgaunama reflektavimo patirtis bei 
suvokiama, kad refleksija – prasminga mokymosi veikla.

Ne paskutinėje vietoje yra ir aplinka, kurioje vyksta arba vykdomas 
reflektavimas. Reikšminga šiuo požiūriu yra fizinė aplinka, bet svarbesnė emocinė, 
t. y., nuostatos ir principai, kurių svarbu paisyti.

Kokios nuostatos ir principai būtini, kad refleksija vyktų sėkmingai, skaitykite 

straipsnyje „Refleksijos nauda mokymuisi“.

 
Čia jūs sužinosite ir apie konkrečius refleksijos žingsnius bei veiksmus, 

įvairias refleksijos formas ir būdus bei sąlygas. Ar žinote, pvz., kad refleksija 
sėkmingesnė, kai besimokantieji prisiima atsakomybę už savo mokymąsi ir patys 
vadovauja refleksijos procesui? 

KAIP PADARYTI, KAD BESIMOKANTIEJI NORĖTŲ REFLEKTUOTI, 

KAIP PARENGTI JUOS SĄMONINGAM IR SAVIVALDŽIAM REFLEKTAVIMUI? 

Į šį klausimą atsakymas taip pat pateikiamas straipsnyje „Refleksijos 
nauda mokymuisi“: pirmiausia, palaikyti bet kokias besimokančiojo pastangas 
analizuoti savo mokymąsi; mokyti susikurti savo veiklos vertinimo kriterijus, didinti 
pasitikėjimą savo jėgomis, sudaryti sąlygas refleksijai ir skirti jai pakankami laiko.

Atkreiptinas dėmesys, kad straipsnyje yra pateikiami klausimai, kuriuos 
savivaldžiai besimokantysis gali naudoti pradėdamas savo mokymosi apmąstymo 
veiklą.

Pasigendate konkretaus refleksijos pavyzdžio? Atsidarykite šią nuorodą 
ir pasmalsaukite, kaip Arūnas Bėkšta apmąsto Mark’o Cooper’io (1997) sukurtą 
refleksijos modelį.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/refleksijos-nauda-mokymuisi
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/apie-veidrodi-mikroskopa-ir-ziuronus
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KOKIA METODO EIGA?

 

Projektinį darbą vykdyti rekomenduojama mažose grupėse, kuriose besimokantieji 
savarankiškai išnagrinėja ir nustato aptariamą problemą ir siekiamą tikslą, 
konkrečius įgyvendinimo etapus ir metodus. Mokytojas yra kaip pagalbininkas. 
Kiekvienas grupės narys visais darbo etapais turi vienodai dirbti ir prisidėti.

KOKIOS GALI KILTI PROBLEMOS DIRBANT ŠIUO METODU? 

Jei besimokantieji neturi patirties, gali būti, kad savarankiškai renkantis 
projekto idėją jiems prireiks dar daugiau pagalbos. Šiuo atveju mokytojas gali 
planavimo etape pateikti idėjų ir pasiūlymų, kuriuos besimokantysis papildytų ir 
paskui galėtų savarankiškai nagrinėti.

KOKS MOKYTOJO VAIDMUO? 

Projektiniame darbe mokytojas teikia paramą kaip mokymosi konsultantas ir 
vadovas. Jis stebi, padeda ir analizuoja mokymosi procesą bei tikrina, ar Kokios 

7
Savivaldaus mokymosi 
metodai
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Kokie mokymosi metodai tinkamiausi 
organizuojant savivaldaus mokymosi 
procesą? 

Kaip jau išsiaiškinome, savivaldus mokymasis – tai procesas, kuriam 
vykstant besimokantysis pats apsisprendžia imtis mokymosi veiklos, 
atsižvelgdamas į savo poreikius bei išsikeldamas tikslus ir uždavinius, pats 
planuoja mokymosi veiklą, pats organizuoja mokymosi procesą, nusistato laiko 
išteklius, reguliuoja mokymosi tempą, kontroliuoja, kaip vyksta mokymasis, vertina 
save ir apsisprendžia dėl tolesnės mokymosi veiklos. 

KAIP MOKYTOJAS GALI PADĖTI SAVIVALDŽIAI BESIMOKANTIEMS SUAUGUSIESIEMS?

Ir ar jis apskritai reikalingas mokantis savivaldžiai? Kaip jau minėjome, 
savivaldaus mokymosi sistema nepaneigia mokytojo, andragogo. Keičiasi tik jo 
vaidmenys. Ir vienas tokių vaidmenų, vienas iš būdų yra padėti besimokančiajam 
pasirinkti arba parinkti, pasiūlyti jam tinkamus metodus, kurie ne tik padėtų 
tobulinti mokymosi galimybes, bet ir suteiktų besimokančiajam didesnę 
atsakomybę už mokymosi procesą, platesnę pasirinkimo laisvę ir pan. Devyniolika 
mokymo(si) metodų, tinkančių savivaldžiam mokymui(si) surinko ir išbandė 
Drezdeno technologijos universiteto, Leipcigo taikomųjų tęstinio mokymo tyrimų 
instituto mokslininkai su VHS Dreiländerecko mokymų vadovais, vykdydami 
bendrą projektą „Weiterbildung selbst organisiert!“. Išsamiai apie metodus „Epale“ 

platformoje.

Naudodamiesi konkrečiais metodais, besimokantieji gebės sąmoningai 
vadovauti savo mokymosi procesui ir taip plėtoti savivaldaus mokymosi įgūdžius. 

 ● trumpą metodo aprašymą,

 ● naudojimo tikslą,

 ● eigą,

 ● mokymų vadovo vaidmenį,

 ● atmintinę apie galimas rizikas,

 ● informaciją apie pagrindines sąlygas 
(grupės dydis, laikas, mokymosi etapas, 
reikalaujamos sąlygos), 

APIE KIEKVIENĄ METODĄ ČIA RASITE:

 ● savikontrolės galimybių vertinimą pagal šias 
funkcijas: mokymosi tikslai; mokymosi turinys,

 ● mokymosi laikas; mokymosi vieta; mokymosi 
sėkmės pamatavimas; mokymosi partneriai,

 ● mokymosi medžiaga,

 ● reikalingus skaitmeninius įrankius,

 ● papildomos nuorodos į įvairius su tuo metodu 
susijusius literatūros šaltinius.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/metodu-rinkinys-savivaldziam-suaugusiuju-mokymuisi
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 ● Pasirengimo etape mokytojas sugalvoja temą 
ir nustato, kokios kompetencijos turi būti tobuli-
namos ir kokios būtinos. Jis atsakingas už laiko ir 
darbo organizavimo struktūrą. Šiame darbo etape 
apsvarstoma, kokios galėtų būti projekto idėjos, 
kokią pagalbą būtų galima (ir ar reikėtų) pasiūlyti ir 
kokių problemų gali kilti.

 ● Įvadiniame etape besimokantiesiems prista-
tomas metodas, jie susipažįsta su individualaus 
projekto įgyvendinimo reikalavimais. Parengiamas 
specializuotas įvadas apie projektinio darbo temą 
ir nustatoma laiko ir organizacinio darbo struktūra 
bei grupės.

 ● Planavimo etape parengiama projekto idėja ir 
savarankiškai sugalvojama užduotis. Kaip paskata 
projekto idėjai, pvz., gali būti pateiktos faktinės 
aplinkybės, skatinančios besimokančiuosius stebėti, 
sutrikti ar kelti klausimus (reaguoti emociškai). 
Besimokantieji išsakydami savo nuomonę apie tai, 
kas sukėlė emocinę reakciją ir kokia problema slypi 
už jos, gali sukurti projektinio darbo problemą ar 
užduotį. Prireikus gali būti įvestas tarpinis etapas, 
kuriame besimokantieji su mokytoju aptaria savo 
idėją ir darbo užduotį bei gauna naujų pasiūlymų. 
Taip pat nustatomi tolesni problemos sprendimo 
etapai. Pagal juos parengiamos darbo užduotys ir 
paskirstomos grupėje. Sudaromas projekto planas 
su reikiamais ištekliais ir suplanuotu laiku. 

 ● Įgyvendinimo etape vykdomi suplanuoti 
darbo etapai ir dokumentuojamas procesas bei 
rezultatai.

 ● Vertinimo etape pristatomi projekto rezul-
tatai. Vadovaujantis nustatytais kriterijais, 
pvz., susijusiais su rezultatu, procesu, grupe, 
mokymosi tikslu (ko išmokome? ką dar norime 
išmokti?), išreiškiama nuomonė apie darbo 
procesą. Išklausomi pasiūlymai dėl tobulinimo ir 
nurodymai dėl mokytojo pagalbos. 

 ● Pristatymo etape rezultatai pristatomi visuo-
menei. 

 ● Pabaiga. Po bendro paskutinio etapo projekti-
nis darbas baigiamas.

Kad įsitikintume metodų nauda, žvilgtelėkim į rinkinyje pateiktą projektinio 
darbo metodą. Šio į veiklą orientuoto metodo tikslas – sudaryti sąlygas 
mokytis jungiant teorinio ir praktinio darbo etapus. Projekto tema turėtų leisti 
besimokantiesiems pritaikyti ir tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus. 

KOKIA METODO EIGA?

 

Projektinį darbą vykdyti rekomenduojama mažose grupėse, kuriose besimokantieji 
savarankiškai išnagrinėja ir nustato aptariamą problemą ir siekiamą tikslą, 
konkrečius įgyvendinimo etapus ir metodus. Mokytojas yra kaip pagalbininkas. 
Kiekvienas grupės narys visais darbo etapais turi vienodai dirbti ir prisidėti.
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KOKIOS GALI KILTI PROBLEMOS DIRBANT ŠIUO METODU? 

Jei besimokantieji neturi patirties, gali būti, kad savarankiškai renkantis 
projekto idėją jiems prireiks dar daugiau pagalbos. Šiuo atveju mokytojas gali 
planavimo etape pateikti idėjų ir pasiūlymų, kuriuos besimokantysis papildytų ir 
paskui galėtų savarankiškai nagrinėti.

KOKS MOKYTOJO VAIDMUO? 

Projektiniame darbe mokytojas teikia paramą kaip mokymosi konsultantas 
ir vadovas. Jis stebi, padeda ir analizuoja mokymosi procesą bei tikrina, ar 
besimokantieji nenukrypo nuo tikslo. Užbaigus tam tikrą darbo etapą gali būti 
susitarta dėl reguliarių susitikimų, per kuriuos su mokytoju būtų aptarta aktuali 
projekto rengimo stadija. Mokytojas konsultantas kaip patarėjas gali pateikti 
problemos sprendimo idėjų, pasiūlyti kriterijus, galinčius padėti rasti sprendimą 
ar papildomą informaciją. Taip pat gali būti užmezgami ir palaikomi ryšiai tarp 
projektų. Mokytojas neturi kištis į projekto eigą, siekdamas ją valdyti. Jo užduotis 
yra pagrindinių sąlygų parengimas. Pavyzdžiui, jis teikia informacijos šaltinius ar 
padeda gauti būtinuosius išteklius. 

KOKIE SKAITMENINIAI ĮRANKIAI REIKALINGI ŠIAM METODUI ĮGYVENDINTI? 

Metodo aprašyme siūloma naudoti tinklaraštį, forumą, virtualias klases. 
Šis inovatyvus mokymosi metodas įgalina sukurti patrauklią ir besimokančiajam 
patogią mokymo(si) aplinką, kai teorinės žinios taikomos praktikoje, siekiant ją ne 
tik pažinti, bet ir rekonstruoti, tobulinti. Projektų metodas skatina susidomėjimą, 
norą mokytis, nes nagrinėjami reiškiniai yra imami iš gyvenimo, o gauti rezultatai 
vėl taikomi praktikoje. Projektais grįstas mokymas(is) suteikia mokymui(si) 
lankstumo, padeda siekti veiklos efektyvumo.

Projektų metodo taikymas skatina besimokančiuosius susieti įgytas teorines 
dalyko žinias ir praktinės veiklos problemas, kurioms spręsti būtini universalūs 
besimokančiųjų gebėjimai: darbas komandoje; atsakomybė už pasirinktą 
problemą ir jos sprendimą bei praktinių rekomendacijų teikimas; kūrybiškumas, 
aktyvumas, savarankiškas mąstymas ir veikla, padedanti sisteminti įgytas žinias 
ir patirtį, ir kt. Rengdamas projektą, jį vykdydamas ir t. t., besimokantysis ne tik 
įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių, susijusių su studijuojamu dalyku, bet ir patirtinio 
mokymosi pagrindu išmoksta, kaip taikyti projektų metodą ugdymo procese. 

Susidomėjusius projekto metodo ypatumais kviečiu paskaityti  
R. Pocevičienės parengtą straipsnį „Praktinės projektų kaip mokymo(si) metodo 
taikymo galimybės“.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
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Savivaldaus suaugusiųjų 
mokymosi metodų rinkinys

Kokių reikia sąlygų, kad suaugusiųjų savivaldus mokymasis būtų realizuo-
jamas  praktikoje?  Kodėl jis svarbus suaugusiųjų mokymuisi? Kokie  mokymosi 
metodai tinkamiausi organizuojant šį mokymosi procesą? Kokie skaitmeniniai 
įrankiai neišvengiamai reikalingi organizuojant savivaldų mokymąsi? Atsakymus į 
šiuos klausimus rasite  straipsnyje, kuriame pristatoma interneto puslapyje https://
methodenkoffer-sgl.de/ sukaupta medžiaga. Ji yra  skirta suaugusiųjų švietėjams, 
kurią, remiantis įvairiais moksliniais šaltiniais, surinko ir jų tinkamumą išbandė 
mūsų jau minėti Drezdeno technologijos universiteto, Leipcigo taikomųjų tęstinio 
mokymo tyrimų instituto mokslininkai su VHS Dreiländerecko mokymų vadovais, 
vykdydami bendrą projektą „Weiterbildung selbst organisiert“.

KIEKVIENO METODO APIBENDRINIMĄ SKAITYKITE ČIA:

Metodų rinkinys savivaldžiam mokymuisi.

Metodas ateities dirbtuvės.

Metodas atvejų tyrimai.

Metodas atvirkštinės klasės.

Metodas atviros erdvės metodas.

Metodas darbas dirbtuvėse.

Metodas darbų aplankas.

Metodas mąstymas balsu.

Metodas mokymo sutartis.

Metodas mokymo šaltinių kompleksas.

Metodas mokomasis dienoraštis.

Metodas mokomoji konferencija.

Metodas pagrindiniai tekstai.

Metodas paieška internete.

Metodas projektinis darbas.

Metodas tarpusavio vertinimas.

Metodas temų atmintinė.

Metodas užduočių modeliavimo žaidimas.

Metodas vaidmenų žaidimas.

Metodas žemėlapių sudarymas.

https://methodenkoffer-sgl.de/
https://methodenkoffer-sgl.de/
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodu_rinkinys_savivaldziam_mokymuisi.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_ateities_dirbtuves.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_atveju_tyrimai_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_atvirkstines_klases_metodas_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_atviros_erdves_metodas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_darbas_dirbtuvese.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_darbu_aplankas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_mastymas_balsu_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_mokymo_sutartis.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_mokymo_saltiniu_kompleksas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_mokomasis_dienorastis.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_mokomoji_konferencija.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_pagrindiniai_tekstai_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_paieska_internete.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_tarpusavio_vertinimas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_temu_atmintine.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_uzduociu_modeliavimo_zaidimas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_vaidmenu_zaidimas.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/metodas_zemelapiu_sudarymas.pdf
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Pabaigai 

Tikėtina, kad savivaldaus mokymosi gebėjimai (pvz., gebėjimas analizuoti 
savo žinias įvairiose srityse ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko dar reikėtų 
pasimokyti; gebėjimas analizuoti save kaip besimokantįjį; gebėjimas analizuoti 
savo mokymosi procesą; gebėjimas kelti savo mokymosi tikslus ir uždavinius; 
gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką; gebėjimas pasirinkti tinkamą ir 
kokybišką mokymosi turinį; gebėjimas valdyti informaciją; gebėjimas pasirinkti 
tinkamas mokymosi strategijas, metodus, priemones, mokymosi išteklius, aplinką 
ir pan.; gebėjimas kryptingai veikti siekiant atlikti išsikeltus uždavinius; gebėjimas 
reflektuoti; gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso tobulinimo galimybes 
ir strategijas), įvaldyti dar mokymo(si) procese, bus naudingi ir tolesniame 
profesiniame ir asmeniniame gyvenime. 

Taip pat tikimės, kad leidinyje pateiktos mintys ir paminėti straipsniai 
„Epale“ platformoje ne tik padės geriau susipažinti su savivaldaus mokymu(si), 
bet padės geriau pažinti ir save, įgalins jus kurti savo mokymosi istoriją, o 
andragogus norėtųsi nuraminti, kad net ir savivaldaus mokymo(si) metu jų 
vaidmuo nesumenksta, jau nekalbant apie tai, kad būtent jums ir tenka išmokyti 
suaugusįjį besimokantįjį mokytis savivaldžiai. 

Tad visi kartu kurkime tokią mokymo(si) aplinką, kad kiekvienas 
besimokantysis joje galėtų pats kurti savo mokymosi istoriją. 
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