
Kaip mokinio individualumo pažinimas ir pripažinimas keičia mokymo(si) 

proceso organizavimą 

 

Mokymosi stilius apibūdinamas kaip biologinių veiksnių ir iš patirties įgytų charakteristikų 

derinys. Tai, kad mokymosi stiliui įtakos turi biologiniai veiksniai, reiškia, kad mokymo(si) procese, o 

ypač į besimokantįjį orientuoto mokymosi paradigmoje, yra būtina jį pažinti ir atliepti. Kitaip sakant, 

mokymo(si) procese 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 besimokančiajam iš prigimties nebūdingus mokymosi stilius. 

Tik, aišku, kad šiam tikslui pasiekti jis turės sugaišti kažkiek 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.     

Taigi, žinojimas, kad kiekvienas žmogus turi savą mokymosi stilių, kurį lemia fizinės, psichinės, 

socialinės raidos ypatumai, skatina ieškoti būdų, kaip kurti mokymąsi skatinančią ir kiekvieną 

besimokantįjį įgalinančią mokymo(si) aplinką.  

Šiandien retas pedagogas suabejotų mokymosi stiliaus išsiaiškinimo tikslingumu, bet 

organizuojant realų mokymo(si0 procesą, dažnai tuo ir apsiribojama. Tuo tarpu pats mokymosi stiliaus 

nusistatymas nėra toks prasmingas, jei tolesnio mokymosi organizavime niekas nesikeičia. Kitaip 

sakant, išsiaiškinę besimokančiųjų mokymosi stilių, turėtume ir visą mokymo(si) procesą organizuoti 

taip, kad atlieptume tuos besimokančiųjų mokymosi stilius.  

Remdamiesi H. Gardnerio intelekto tipų klasifikacija, aptarsime, kokios yra efektyviausios 

kiekvieno mokymosi stiliaus mokymosi technologijos ir metodikos, į ką organizuodami atitinkamo 

mokymosi stiliaus asmenų mokymą(si) turėtų atkreipti pedagogai.  

 

Kadangi VERBALINIO intelekto tipo žmonės mąsto žodžiais ir geriausiai save išreiškia 

rašydami ir kalbėdami, mokantis jiems tinka ir patinka, kai skatinama ar leidžiama kalbėti, ypač garsiai 

(net ir su savimi), taip pat ekspromtu; klausomasi įrašų; rašomi dienoraščiai, refleksijos; tekstai 

skaitomi išraiškingai, su intonacija, keičiant skaitymo greitį, balso tembrą ir t. t. Jiems patinka įvairūs 

vaidmeniniai žaidimai, kuriose yra daug kalbėjimo (pvz., derybos, parduotuvė, radijo ir televizijos 



laidos ir kt.). Galima pasiūlyti net įsivaizduoti, kaip tekstas būtų skaitomas teatre, prieš labai didelę 

minią arba mažam artimų žmonių ratui ir pan. 

 Verbaliniam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir technikos: 

 kalbėtis su savimi, taikant tai, kaip savęs skatinimo būdą, arba kartojant, repetuojant įrašinėti 

save; skaityti, kalbėti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, įrodinėti, užsirašyti ir t. t. 

 Kuo dažniau kalbant naudoti rimą ir ritmą.  

 Svarbius dalykus skaityti garsiai, su intonacija ir įvairuojant, keičiant skaitymo greitį ir net 

balso tembrą. Galima net įsivaizduoti, kad tekstas skaitomas teatre, prieš auditoriją ar pan.  

 Rasti esminius punktus (žodžius) žinomoje dainoje, skambesyje, temoje. 

 Naudotis atmintinėmis kaip priemone įsiminti ir atgaminti informaciją (pvz. žodžius, iš 

pirmosios žodžio raidės sukurti kitą žodį ar kokią nors loginę seką, kurti frazes naudojant 

pavadinimus, kuriuos norima prisiminti ir t.t.) 

 dirbti kartu su kitais, naudotis vaidmeninius žaidimus mokantis komunikuoti, t. y. dalyvauti 

derybose, pardavimuose, radijo laidose ir kt. 

 dalijantis mintimis, aiškinant savo idėjas kitiems, 

 dirbant grupėmis, kuriant dialogus poromis ar komandomis,  

 klausantis kviestinių pranešėjų, garso įrašų, 

 atliekant vaidmenis vaidinimuose,  

 mokantis naujų žodžių, atliekant kitus žodyno turtinimo pratimus, 

 planuojant eksperimento pakopas, 

 duodant nurodymus,  

 sprendžiant problemas, 

 kuriant ir sprendžiant „kalambūrus”, kryžiažodžius, rebusus, 

 pranešinėjant ar komentuojant sporto varžybas, 

 kalbant ekspromtu,  

 rengiant humoro valandėles,  

 rašant dienoraštį 

 naudojant daugiau rašytinės ir šnekamosios kalbos pratimų,  

 užsirašėjant kylančias mintis,  

 pasakojant įvairias istorijas,  

 žaidžiant žodžių žaidimus,  

 jiems pravartūs paskatinamieji teiginiai, bendramokslių pamokymai. 

 



ERDVINIO intelekto tipo žmonės mąsto vaizdais, piešiniais, erdvinėmis sąvokomis. Šio tipo 

žmonės puikiai geba judėti erdvėje, konstruoti ar „matyti“ daiktus trimatėje erdvėje, „skaityti“ 

diagramas, žemėlapius ir kt. Tai sugebėjimas matyti daiktus priklausomai nuo kitų. Įdomu, kad 

erdvinis intelektas niekaip nėra susijęs su regėjimu, nes ir aklas žmogus gali turėti aiškių erdvinių 

protinių gebėjimų. Šie mokiniai yra nuostabūs stebėtojai, jie jaučia visumą, gerai piešia, tapo, lipdo, 

turi gerą vaizdinę atmintį, ypač tiksliai skiria spalvas. Jie mėgsta išreikšti savo idėjas grafiškai ir 

lengvai orientuojasi nepažįstamoje erdvėje bei teritorijoje. Pvz., jie gali nesunkiai susirasti reikiamą 

popieriaus lapą net ant labai netvarkingo stalo. Kita vertus, šie besimokantieji dažnai nenustygsta 

vietoje, ką nors paišinėja, braižo, tačiau tokia veikla jiems visai netrukdo klausytis, suprasti ir t. t. 

Priešingai, tik taip jie gali susikoncentruoti, tačiau mokytojui gali pasirodyti, kad mokinys visiškai 

nesiklauso, nedalyvauja ir pan. Jiems patinka aplinka, kur daug paveikslų ar plakatų, kur yra judėjimas. 

Mokytis jiems tinka ir patinka, kai naudojama kiek galima daugiau vizualizacijos priemonių (pvz., 

mokomieji filmai, skaidrės, modeliai, analizuojamos schemos, diagramos, plakatai, simbolių kūrimas); 

asociacijoms kurti naudojamos spalvos, schemos, vaizdingi žodžius ir posakiai ir kt. 

 Erdviniam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir technikos: 

 Naudokite kiek galima daugiau vizualizacijos ir priemonių jai pasiekti. 

 Asociacijose naudoti spalvas, planus, išdėstymą erdvėje, vaizdingus žodžius ir posakius. 

 Naudoti minties žemėlapius visur, kur tik įmanoma. Jei jie sudaromi ne kompiuteriu, naudoti 

mažiausiai 4 skirtingas spalvas, formas, piešinius ir pan. 

 Žodžius pakeisti vaizdais (piešiniais), naudoti spalvas išryškinti dideles ir mažas nuorodas. 

 Vaizdingos istorijos padeda įsiminti turinį, kurį nelengva „pamatyti’. Pvz. galima vizualizuoti 

atliekamas procedūras. 

 „Pamatyti”, „pagauti” žodžius sekasi lengvai, gal kiek ilgiau reikės mokytis pirmus dešimt 

žodžių. Vizualizacija padeda lengvai „pagauti” turinį. 

 sudarinėjant schemas, organizuojant,  

 derinant spalvas, braižant, lipdant,  

 pertvarkant kambarį, kad jis atitiktų mokomąjį dalyką, 

 rengiant sienines parodas, stengiantis įsivaizduoti, persodinant besimokančiuosius, pakeičiant 

mokymo, sėdėjimo vietą,  

 kuriant grafinius vaizdus, emblemas ir reklaminius lapelius,  

 liepiant mokiniams išsirikiuoti pagal ūgį, gimimo dieną, pirmąsias vardų raides ar dar ką nors,  

 žaidžiant kamuolio mėtymo žaidimus, šokant ar lipdant žmonių figūras. 

 



LOGINIO-MATEMATINIO intelekto tipo žmonės mąsto skaičiais ir puikiai geba pagrįsti 

priežastis, veikti su abstrakčiais simboliais, formuluoti idėjas, spręsti loginius uždavinius ir 

galvosūkius, įžvelgti įvairių reiškinių loginę struktūrą, analizuoti procesus bei įvykius, ieškoti 

priežasties ir pasekmės ryšių. Šiems mokiniams patinka dirbti kompiuteriu, eksperimentuoti, žaisti 

strateginius žaidimus ir pan. Jie mėgsta tikslumą ir gerai organizuotą veiklą, todėl lengviau įsimena ir 

išmoksta tada, kai informacija yra grupuojama, klasifikuojama ir pan. Dažnai tai jie daro savo 

iniciatyva. Nuolat domėdamiesi aplinkiniu pasauliu, jie dažnai puikiai sprendžia ne tik matematines 

lygtis, bet ir kasdienius gyvenimiškus uždavinius, problemas. Taip pat jie mėgsta tikslinti ir rinkti 

informaciją, numatyti, teikti pasiūlymus. Visų šių gebėjimų labai reikia sprendžiant, ypač kūrybiškai, 

įvairaus pobūdžio problemas. Įdomu, kad loginio- matematinio intelekto tipo mokiniai nesunkiai 

įžvelgia loginius prieštaravimus kitų žmonių veikloje, elgesyje, sprendimuose ir nesidrovi to jiems 

pasakyti atvirai (nors tai pastariesiems gali ir nepatikti). Jiems nepatinka monotonija, nuobodu sėdėti 

vienoje vietoje, todėl mokymo(si) procese jiems vertėtų leisti keisti sėdėjimo, atskirų užduočių atlikimo 

vietą ir pan. Mokytojui naudinga žinoti, kad šio intelekto tipo mokiniai kartais tiesiog negali įsiminti, 

išmokti, remdamiesi tik atmintimi. Jie visada nori suvokti, suprasti mokomąją medžiagą, o jei tai 

nepavyksta, gali ją visiškai atmesti, nesimokyti. Dažnai net ir užduoties atlikimo būde, jos pateikimo 

formoje ir pan. jie nori atrasti logiką, prasmę, o būdami kūrybiški, gali šiose situacijose pateikti ir savus 

sprendimus. Silpnoji šio intelekto tipo pusė yra ta, kad šie mokiniai gali veikti daug, bet tikslo taip ir 

nepasiekti, t. y. nepadaryti darbo iki galo. Taip būna todėl, kad, matydami daug to paties darbo atlikimo 

galimybių, jie tiesiog negali apsispręsti, kurios iš jų yra geriausios. Todėl mokytojas turėtų tokius 

mokinius skatinti kuo mažiau laiko sugaišti analizuojant ir planuojant ir kaip įmanoma greičiau pradėti 

veikti. Patariama net mokymosi vietoje didelėmis raidėmis užsirašyti „DARYK TAI DABAR“ ar pan.  

 Loginiam – matematiniam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir technikos: 

 prieš mokymąsi pasirengti ir naudotis mokymosi planu, kurį sudarytų esminės sąvokos, idėjos iš 

reikalingos išmokti medžiagos.  

 Statistiką ir kitokią analizę naudoti kaip priemonę susikoncentravimui. 

 Pasiūlyti rasti ir nelogiškas ar iracionalias asociacijas, kurias dažnai netgi lengviau atsiminti. 

 Užsirašyti logiškas mintis ir elgesį.  

 kurti sistemas ir procedūras, jas keisti kitomis. 

 Naudoti sisteminį mąstymą, kuris padeda suprasti ryšius tarp įvairių sistemų ir jų dalių. Čia gali 

padėti įvairių sistemų grafiniai vaizdai (vizualizavimas). 



 Pasiūlyti peržiūrėti savo mokymosi technikas, nes gali būti, jog veiklos yra daug, bet ji 

neįgalina pasiekti tikslo. Reikėtų peržiūrėti atliekamus veiksmus, jų atlikimo greitį, kitas 

sąnaudas, suplanuoti laiką kiekvienai veiklai ir pan. 

 Skatinti mažiau laiko sugaišti prie analizės ir planavimo, ir pradėti veikti („DARYK TAI 

DABAR”).  

 daugiau sudėtingų ir įdomių užduočių, savarankiškų darbų. Sudaryti galimybių būti aktyviems 

mokymo(si) procese: uždavinių sprendimas, konkrečių planų sudarymas, idėjų klasifikavimas, 

problemų sprendimo strategijų kūrimas ir pan. 

 mokantis sudaryti temos planą, nuspėjant būsimus įvykius, 

 kuriant atitinkamo dalyko problemų sprendimo vadovą,  

 atliekant statistinę analizę, sprendžiant uždavinius,  

 kuriant ir sprendžiant galvosūkius, 

 parenkant pavyzdžius,  

 lyginant ir supriešinant medžiagą, ieškant priežasties–pasekmės ryšių ir kt.,  

 klasifikuojant idėjas ir objektus,  

 darant skaičiavimus, apskaičiuojant vidurkius, nustatant eilės tvarką ir kt. 

 

KINESTETINĮ intelektą turintys žmonės mąsto pojūčiais (pajusdami kūnu). Jie ne tik itin 

gerai jaučia savo kūną, bet ir greitai išmoksta naują judesį, pastebi judančius objektus, mėgsta liesti ir 

dažniausiai yra „auksinių rankų“ meistrai. Jie yra jautrūs fizinei aplinkai, puikiai atsimena tai, kur patys 

dalyvavo, todėl jiems labai tinka įvairūs vaidmeniniai žaidimai, praktinė veikla. Perteikdami 

informaciją, jie daugiau nei kitų intelekto tipų atstovai gestikuliuoja, naudoja įvairius neverbalinius 

komunikavimo būdus. Jie nemėgsta ilgai sėdėti vienoje vietoje, todėl per užsiėmimus gali norėti 

atsistoti, judėti. Todėl mokytojas neturėtų nustebti, jeigu jie darbo metu nori pasivaikščioti, pažiūrėti, 

kaip dirba kiti ir pan. Šiems mokiniams reikia dažnesnių pertraukėlių arba bent galimybės pakeisti 

darbo vietą patalpoje ar netgi išeiti į kitą patalpą ir pan.  Mokytis jiems tinka ir patinka, kai naudojamos 

įvairios išoriškai aktyvios mokymosi technologijos (pvz., veikimas su daiktais padeda spręsti tekstinius 

uždavinius, suvokti atimties ir sudėties, daugybos ir dalybos veiksmus, daugiau- mažiau, trumpiau- 

ilgiau ir kitas sąvokas). Dar geriau, kai visa tai vyksta skirtingose patalpos vietose. Rašant, braižant 

schemas, diagramas, darant minčių žemėlapius ir pan., reikėtų naudoti didelius popieriaus lapus, 

didesnius spalvotus žymeklius ir pan., nes tai suteikia dar daugiau judesio šiems veiksmams.  

 Kinestetiniam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir technikos: 

 Naudoti lytėjimą, veikimą, judesį, rankų darbus ir kitas aktyvias mokymosi technologijas.  



 Vizualizacijai galima naudoti pojūčius, kurie kyla kiekvienoje situacijoje. Reikėtų įsigilinti į 

savo kūno pojūčius tam tikro mokymosi metu (pvz. kaip įsitempia raumenys, kaip reaguoja 

kūnas ir pan.).  

 vaidmenų žaidimai, sporto elementai, išvykos, rankų darbas, praktikos.  

 Leisti pajudėti, atsistoti ir pan. 

 Naudoti fizinius objektus kai tik įmanoma. Liesti juos, kai susipažįstama su jų veikimu. 

Kortelės gali padėti įsiminti ir prisiminti informaciją, kadangi jas galima liesti, perkelti, kitaip 

keisti jų padėtį. 

 rašymas ir diagramų darymas taip pat yra fiziniai veiksmai, todėl nereikėtų jų vengti. Galbūt 

galima naudoti didelius popieriaus lapus ar didesnius spalvotus žymeklius. Tai suteiks dar 

daugiau judesio šiems veiksmams. 

 Naudoti kvėpavimą ir atsipalaidavimą, tam, kad įsigilinti į savo būseną, kai yra mokomasi ar 

dirbama. Įsidėmėti, susikoncentruoti ir pajausti, kokie esate, kai būnate ramūs, susikaupę, 

atsipalaidavę, sužinoję, išmokę ir pan. Norint dar labiau save kontroliuoti, galima taikyti 

autogeninės treniruotės veiksmus 

 mankštinantis, sportuojant,  

 keičiant sėdėjimo vietą, 

 kuriant vaidinimus, žaidžiant, ypač judriuosius žaidimus,  

 pasitelkiant mokymuisi kūno judesius,  

 pamėgdžiojant, inscenizuojant, mokantis šokti, 

 pertvarkant kambarį, liepiant atlikti užduotis skirtingose kambario vietose,  

 vartojant ženklų kalbą,  

 vaidinant svarbius istorinius įvykius,  

 palydint temos mokymąsi atitinkamais gestais 

 konstruojant iš Lego detalių,  

 pinant, dirbant su medžiu ar moliu. 

 

Kadangi MUZIKINIO intelekto tipo žmonės mąsto ritmu ir melodijomis, mokydamiesi jie labai 

jautriai reaguoja į įvairaus pobūdžio garsus. Jie ne tik geba išskirti atskirus garsus melodijoje, bet ir 

patys mėgsta improvizuoti, dainuoti, švilpauti, trepsėti kojomis ir barbenti rankomis, žaisti garsais ir 

melodijomis (ir ne tik muzikos), dirbti esant muzikiniam fonui. Aišku, auditorijoje muzikinis fonas ne 

visada yra įmanomas, bet, esant tokiai galimybei, vertėtų leisti mokiniams dirbti, grojant ramiai 

muzikai, arba, dar geriau, leisti patiems mokiniams nuspręsti, kokio muzikinio fono jiems reikėtų, jeigu 



apskritai jo reikėtų. Kita vertus, jiems galima pasiūlyti susikurti mėgstamą muzikinį foną, mokantis 

namuose. Būdami jautrūs garsui, šio intelekto tipo mokiniai yra jautrūs ir balso tonui, tembrui, ritmui, 

emocinei muzikos nuotaikai, aplinkos garsams (pvz., svirpliai, varpeliai, varvantys čiaupai ir pan.), 

todėl minėti garsai, ypač priimtini ir patinkantys šio intelekto tipo mokiniams, gali palengvinti 

mokomosios medžiagos suvokimą ir įsiminimą. Pvz., repavimas gali padėti nesunkiai išmokti 

daugybos lentelę, eilėraštį ir t. t. Vėliau prisiminę garsus ar melodiją, jie gali nesunkiai prisiminti ir tai, 

ką jie darė tuo metu, ko mokėsi, ką sakė mokytojas ir t. t. Tačiau nepriimtini garsai arba visiška tyla, 

kaip ir per didelis triukšmas (ypač pašalinis), tokiems mokiniams trukdys susikaupti ir mokymosi 

sąlygas dar labiau pablogins. Pvz., juos blaško ilgas mokytojo kalbėjimas, besikartojančios užduotys, 

ilgas sėdėjimas vienoje vietoje ir pan.  

 Muzikiniam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir technikos: 

 Naudoti garsą, ritmą, muziką mokantis. Asociacijoms ir vizualizacijai naudoti žodinį turinį. 

 Vizualizavimui naudoti garso įrašus  

 daugiau remtis rimu ir ritmu, dainos dalimi ar pan.  

 Naudoti taip vadinamą „inkaravimo” techniką, sieti ją su muzika, garsu. (Ypač naudinga 

besimokančiajam aktuali muzika, garsai, kurie vėliau gali iššaukti reikiamą būseną, emocijas). 

 sutartinai skaitant balsu,  

 žaidžiant muzikinę atmintį lavinančius žaidimus,  

 rengiant muzikinius pasirodymus,  

 pateikiant informaciją tam tikru ritmu,  

 kuriant sąskambius, repą, grojant muzikos instrumentais, 

 kuriant dainas dalyko tema; 

 pravarti ir muzika kaip pamokos fonas,  

 niūniavimas, stengiantis įsiminti ar pakeisti savo nuotaiką,  

 miuziklų statymas pagal rašinį, trumpą istoriją ar filmą,  

 natūralių garsų klausymasis ir panaudojimas mokantis. 

 

VIDINIO-ASMENINIO intelekto tipo žmonėms būdingas gebėjimas pažinti save, paaiškinti savo 

ir kitų žmonių mintis, jausmus, emocijas. Šie mokiniai gana puikiai žino, ko jie nori, kas jiems patinka 

ir kas ne, nors kartais negali paaiškinti, kodėl jiems tai patinka arba kodėl jiems to reikia. Tačiau 

nuspręsdami jie daugiau remiasi intuicija, o ne argumentais. Šio intelekto tipo mokiniai yra linkę 

motyvuoti save patys, t. y. kitų paskatinimai jiems svarbūs tik tuomet, kai ir jie patys mano taip pat. 

Priešingu atveju, jokie kitų pateikti motyvai jiems nebus veiksmingi. Šie mokiniai labiau mėgsta dirbti 



vieni, pasikliauti savo jėgomis ir atlikti darbą individualiai ir savarankiškai. Jie mėgsta svajoti, 

planuoti, svarstyti, įvertinti save, todėl, net būdami vaikais, pakankamai nemažai žino apie savo 

stiprybes ir silpnybes. Tačiau kartais per daug didelis gilinimasis į tai, kas buvo (t. y. praeitį), gali 

nebeleisti matyti dabarties ir ateities. Pastebėta, kad šie mokiniai dažniau elgiasi ne taip, kaip kiti, turi 

savo nuomonę, bet nemėgsta ilgai įrodinėti savo idėjų kitiems. Į klausimą „Iš kur tai žinai?“, jie gali 

atsakyti, kad žino ir tiek. Kadangi šio intelekto tipo žmonės nori patys tvarkyti, planuoti savo darbą, 

juos erzina per daug gausūs mokytojo nurodymai, per daug taisyklių ir mokymas pagal vadovėlį. 

Mokytis jiems tinka ir patinka, kai mokymosi medžiagoje ar procese mato sau prasmę ar naudą; kai 

gali apmąstyti savo jausmus, mintis, kuriuos jiems sukelia atitinkama veikla, tekstas, užduotis ir pan. 

Pasiūlius arba kartais savarankiškai jie ima rašyti dienoraščius. Kol vaikas dar nemoka rašyti, galima 

pasiūlyti tai papasakoti ar nupiešti. Bet kuriuo atveju tokias refleksijas reikėtų sistemingai su mokiniu 

aptarti. Taip jam patinka, kai mokytojas leidžia išsikelti savo mokymo(si) tikslus (aišku, jie turi derėti 

su bendraisiais temos, pamokos ir t. t. tikslais). Mokymo(si) procese jie irgi mėgsta pabūti vieni, atlikti 

individualias užduotis ir pan. Net ir vaidmeniniuose žaidimuose jie puikiai žaidžia vieni, kitus 

reikiamus veikėjus tiesiog įsivaizduodami. Pvz., gali diskutuoti su įsivaizduojamu bendraklasiu ar 

mokytoju. 

 Vidiniam – asmeniniam – reflektyviajam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos 

ir technikos: 

 skatinti analizuoti savo vidines mintis ir jausmus mokomosios informacijos atžvilgiu, nes tai 

turi labai didelę įtaką veikimui ir mokymuisi. 

 Praleisti daugiau laiko planavimo stadijoje. Iškelti savo tikslus ir planus. Detaliau apgalvoti, 

ką duos šių tikslų pasiekimas. Suvokti kiekvieno tikslo iškėlimo priežastis ir apmąstyti, ar jie 

tikrai yra tai, ko siekiama. 

 Susieti tuos tikslus su asmeniniais įsitikinimais ir vertybėmis. Tam gali būti naudingas užrašų, 

pastabų žymėjimas ir pan. 

 Reikėtų rasti asmeninį interesą nagrinėjamoje problemoje.  

 Naudinga turėti žurnalą ar sąsiuvinį, kuriame galima rašyti papildomą informaciją apie savo 

mintis ir jausmus, išgyvenimus. Ten gali būti aprašyti įvairūs iššūkiai, idėjos, kaip juos įveikti, 

kaip tie sprendimai veikia. Kas veikia gerai ir, kas ne. Kodėl yra mokomasi ir pan. Taip pat 

reikėtų kartas nuo karto grįžti prie šių užrašytų idėjų, vėliau gal net aptarti jas su kitais (jei yra 

toks poreikis). Gal kiti net galės jas realizuoti. Nelaikyti visų idėjų tik savo galvoje. 



 Ieškant asociacijų ar vizualizuojant, reikia aiškiai žinoti, apie ką galvojama ir kas tuo metu 

jaučiama. Tokios asociacijos ir vizualizacijos daromos dažniausiai privačiai. Būtų naudinga ir 

su kitais pasikalbėti, kokias mintis ir idėjas, jausmus, jie išgyvena įvairiose situacijose.   

 Naudingas modeliavimas: elgesio, aprangos, minčių, jausmų, kuriuos mes patiriame įvairiose 

situacijose. Idėjų tam galima rasti kalbantis su žmonėmis, skaitant biografijas.  

 Vaidmeniniai žaidimai su įsivaizduojamais kitais žmonėmis. 

 suteikiant daugiau laiko tyliai apmąstyti tai, ko išmokta,  

 liepiant pagalvoti, kaip mokinys priėjo savo išvadą; 

 rašant rašinius tema “Ko aš išmokau iš gyvenimo”, 

 stengiantis įsivaizduoti, ką darytų vaidinimo personažo vietoje, 

 stengiantis pritaikyti tai, ko išmoko,  

 rašant dienoraštį,  

 medituojant,  

 įvertinant save ar kurso tikslus, 

 taikant savikontrolės metodus (savitvarda, kvėpavimas, susikaupimas ir.t.),  

 stengiantis išsiaiškinti problemos sprendimo eigą 

 mokantis priimti sprendimus 

 

TARPASMENINĮ-SOCIALINĮ intelekto tipą turintys žmonės mąsto per bendravimą su kitais. 

Priešingai nei vidinio- asmeninio intelekto tipo žmonės, jie nemėgsta būti ir dirbti vieni. Jie ne tik 

lengvai užmezga kontaktą ir bendrauja su kitais, gerai suvokia kitų ketinimus, mėgsta būti draugijoje, 

turi daug draugų ir pažįstamų, bet ir puikiai geba paveikti kitus, susitarti, įtikinti, spręsti konfliktus, 

sudaryti komandas, netgi daryti kitiems įtaką. Jie geba pamatyti daiktus, reiškinius kitų žmonių akimis. 

Taip pat jie yra geri organizatoriai, nors kartais tuo linkę manipuliuoti. Jiems patinka grupinė veikla. Jie 

gali daug ir ilgai dirbti kartu su mokytoju. Domisi aplinka ir tuo, kas joje vyksta. Dėl bendro reikalo 

gali net pasiaukoti. Įdomu tai, kad kiti linkę jų klausyti, įsiklausyti, klausia patarimo ir pan.  Mokytis 

jiems tinka ir patinka, kai dirbama grupėse (didesnėse ar mažesnėse, pastoviose ar kintančiose), 

įvairioje projektinėje veikloje, nes vien išsakymas kitiems savo idėjų ar abejonių, padeda geriau jas 

suvokti ir rasti geriausią sprendimą. Tačiau jie mieliau dirba grupėse, kurios nariai yra panašaus 

mokymosi lygmens. Diskusijos, ginčai, bet kokia grupinė veikla šiems mokiniams leidžia rasti 

geriausią sprendimo variantą. Jei dirbti grupėje nėra galimybių (pvz., mokantis namuose), galima 

pasiūlyti tokias grupes tiesiog įsivaizduoti. Tai šio intelekto tipo mokiniams puikiai sekasi. Pvz., dvi 

paprastos kėdės gali atstoti kokią nors transporto priemonę. 



 Tarpasmeniniam – socialiajam mokymosi stiliui tinkamos mokymo(si) technologijos ir 

technikos: 

 Dirbti kiek įmanoma daugiau kartu su kitais, grupėje.  

 Su kitais galima žaisti vaidmeninius žaidimus, dirbti komandose, porose ir kt. 

 Asociacijas ir vizualizacijas irgi geriausiai kurti su kitais. 

 Su kitais žmonėmis verta aptarti ir savo teiginius.  

 Su grupės nariais reikėtų pasidalinti ir kitomis savo mintimis, abejonėmis. Klausantis kaip kiti 

sprendžia savo problemas, gali kilti puikių idėjų kaip galima išspręsti savąsias. Grupėje galima 

atlikti ir geriausio sprendimo paieškas. 

 Labai tinka įvairūs klasėje daromi minčių žemėlapiai, sisteminės diagramos. Vienas grupės 

narys gali tokius žemėlapius piešti, kiti – generuoti, vertinti idėjas ir pan. Diskusijos ir ginčai 

gali leisti rasti geriausią sprendimą, variantą. 

 Kitų padarytos ir matomos klaidos gali padėti išvengti savųjų ir atvirkščiai.  

 Patys daiktai ar priemonės nėra tiek svarbūs. Juos galima ir įsivaizduoti. Pvz. dvi paprastos 

kėdės gali atstoti kokią nors transporto priemonę. 

 atliekant daugiau inscenizacijų,  

 mokantis ar sprendžiant problemas grupėmis, 

 pasitelkiant bendramokslių įvertinimą,  

 gaunant ir teikiant grįžtamąją informaciją 

 dirbant su vienu partneriu, 

 kartu su partneriu atliekant su dalyku susijusias pratybas,  

 apklausiant vienam kitą,  

 garsiai skaitant ar dainuojant,  

 dirbant su bendramoksliu repetitoriumi,  

 organizuojant renginius, šventes ar talentų pasirodymus. 

 

NATŪRALISTINIO intelekto tipo žmonės mąsto natūraliais objektais, daiktais. Jie gerbia ir 

tausoja gamtą, geba ja rūpintis, ją stebėti ir globoti. Šie mokiniai ne tik mėgsta veikti su natūraliais 

objektais ir daiktais, bet jie linkę mokytis ir dirbti natūralioje ar labai artimoje natūraliai aplinkoje. 

Mokytis jiems tinka ir patinka, kai naudojamasi ne tik regėjimu ir klausa, bet ir lytėjimu, uosle, skoniu, 

kai yra laiko ir galimybių stebėti, reflektuoti, tai kas buvo pastebėta, ypač gamtoje, natūralioje 

aplinkoje ir pan.; kai galima eksperimentuoti, atlikti įvairias praktines veiklas įvairiose aplinkose, ypač 



netradicinėse, pvz., lauke, parduotuvėje, prie upės ir t. t. Šis intelekto tipas imtas skirti pakankamai 

neseniai, todėl dar nėra taip gerai pažintas, kaip prieš tai aptartieji. 

 Pripažįstant,  kad kiekvienas žmogus turi daugiau nei vieną intelekto tipą (kurių vieni yra labiau 

išreikšti nei kiti) ir kad, esant palankioms sąlygoms, galima išplėtoti kiekvieną intelekto tipą, 

mokytojams tenka didelė atsakomybė už tinkamų sąlygų ugdymui(si) sukūrimą. Žinodamas, kad 

auditorijoje yra įvairaus intelekto tipo mokinių, mokytojas turėtų kuo įvairiau organizuoti mokymo(si) 

procesą ir sudaryti kuo daugiau galimybių mokiniams rinktis ir dirbti jiems tinkamiausiu būdu.  

Suprantama, kad „intelekto įvairove pasižymi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai“. Kaip ir 

kiekvienas žmogus, mokytojas taip pat turi savo stipriąsias puses, kuriomis dažniausiai naudojasi 

visose gyvenimo sferose, taip pat ir mokant mokinius. Tačiau yra pavojus, kad, „naudodamas jam 

priimtinas mokymo(si) strategijas, mokytojas sąlyginai daugiau dėmesio skirs tiems mokiniams, kurie 

turi panašių intelektinių savybių“. Dažnai mokytojas tai daro nesusimąstydamas, t. y. „instinktyviai, 

nesąmoningai, tačiau dalis mokinių gali pasijusti ignoruojami, nevertinami, nesuprasti ir šitaip prarasti 

motyvaciją mokytis“ bei kūrybiškumą. Todėl „mokytojams tenka priimti nemenką iššūkį: pažinti ne tik 

savo ir savo mokinių intelekto savitumą, bet ir taikyti įvairias mokymo(si) strategijas, siekiant kiek 

įmanoma visus mokinius maksimaliai įtraukti į mokymo(si), ypač kūrybines, veiklas“. 

Bet kuriuo atveju pateiktos įvairių intelekto tipų charakteristikos negali būti naudojamos 

mokiniams rūšiuoti, nes kiekvienas žmogus potencialiai turi visus intelekto tipus, be to, kiekvienas 

intelekto tipas yra vertingas. Tačiau mokytojas, žinodamas klasės mokinių intelekto tipų ir mokymosi 

stilių įvairovę, gali lanksčiau pritaikyti įvairius mokymo(si) metodus ir mokomąją informaciją kuo 

prieinamiau ir priimtiniau kuo didesnei daliai mokinių, kad daugiau jų patirtų mokymosi sėkmę 
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