
 

Mes visi GALIME, tik 

kiekvienas  galime 

KITAIP 

NEGALĖ KAIP INDIVIDUALUMAS,  

KAIP INDIVIDUALUS GEBĖJIMAS,  

KAIP GEBĖJIMAS ATLIKTI - TIK KITAIP  

Kiekvienas galime kitaip 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo amžiaus, statuso, padėties ar kt. ypatumų, taip 

pat ir turimos negalios, yra suvokiamas ne kaip kažko negalintis, o atvirkščiai - kaip galintis atlikti, 

dalyvauti, mokytis, tik galintis kitaip. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo turi savo potencialą 

mokytis, tik kiekvieno iš mūsų šis galėjimas yra individualus. Būtent tai dažnai yra pamirštama 

kasdieniame ugdymo(si) procese, o tada imama 

besimokančiuosius skirstyti į gabius ir negabius, kūrybiškus 

ir nekūrybiškus, turinčius gebėjimų mokytis ir neturinčius, 

turinčiu negalę ar ne ir t.t.  

 

Nuostata „KIEKVIENAS GALIME KITAIP“ įgalina rasti ne tik kiekvienam asmeniui 

tinkamą mokymo(si) būdą, atsiskleisti ir atrasti save ugdymo(si) procese (o tai labai svarbu ir viso 

mokymo(si) sėkmei, ir asmens savijautai apskritai), bet ir ugdyti toleranciją kitoniškumui, pažinti 

ir pripažinti tuos kitoniškumus, užbėgti už akių patyčioms ar nesusipratimams, atsirandantiems 

dėl kiekvieno individualių mokymosi, saviraiškos ir kt. skirtybių. 

 

Kiekvieno asmens autentiškumo (kitaip sakant, kitoniškumo) raiškos mokymo(si) procese 

(skirtingi mokymosi stiliai, skirtingos mokymosi strategijos ir pan.) pripažinimas bei mokymo(si) 

proceso organizavimas, remiantis šia nuostata, sąlygoja stigmatizavimo, etiketizavimo, 

diskriminavimo, patyčių ir kt. negatyvių reiškinių ugdymo procese eliminavimo galimybę. Taip yra 

todėl, kad, sudarant sąlygas kiekvienam besimokančiajam valdyti savo mokymosi procesą, svarbi 

tampa būtent sava mokymosi pažanga, individualus, autentiškas mokymosi tempas, turinys, būdai 

ir pan. Kita vertus, siekiant bendro mokymo(si) rezultato, dirbant kartu, kitoniškumas savivaldaus 

mokymo(si) sistemoje yra traktuojamas kaip privalumas, o ne trūkumas. T.y. gerai, kad mes visi 

esame skirtingi: galvojame, veikiame, suprantame, matome, jaučiame ir t.t. kitaip. Tai jokiu būdu 

nesupriešina mūsų. Priešingai, taip mes galime praturtinti vienas kitą, o bendras mūsų darbas ar 



 

kokios nors veiklos rezultatas tikrai bus geresnis, įdomesnis, turtingesnis, nei tuo atveju, jei būtume 

visi vienodi.         

Vertinant „GALĖJIMĄ KITAIP“ 

iš mokymo(si) pozicijų svarbu pripažinti, 

kad kiekvienas asmuo turi prigimtinių 

teisių kelti jam svarbius (t.y. individualius, 

autentiškus) mokymosi tikslus ir siekti jų 

įgyvendinimo jam tinkamiausiais būdais 

bei tempu. Juk frontalaus mokymo(si) organizavimo praktika rodo, kad neretai po temos analizės 

grupėje visada atsiranda besimokančiųjų, kuriems kažkas neaišku, kurie kažko nesuprato, kažkas 

kažko nespėjo ir pan. Tokiu būdu tenka dirbti papildomai, kad įveiktume atsiradusias kliūtis, nes jų 

neįveikus, dažnai paliekamos spragos, kurios savaime neišnyksta o apie noro mokytis sumažėjimą 

nereikia nei kalbėti. B. Blumas su mokslininkų grupe yra įrodęs, kad net 95% besimokančiųjų 

sėkmingai gali įsisavinti mokomąją medžiagą (ir pakankamai aukštam lygiui), jei tai daro savo 

tempu, skiriant tiek laiko, kiek jam jo reikia. Tad neišvengiamai kyla poreikis kurti tokią edukacinę 

aplinką, kuri būtų palanki ne vieno ir visiems bendro tikslo, o įvairių, kiekvienam asmeniškai 

reikšmingų mokymosi tikslų įgyvendinimui. Aišku, kad tas individualus kiekvieno besimokančiojo 

tikslas siejasi su pagrindiniu užsiėmimo, temos tikslu, bet jis tikrai neturi sutapti. Tai reiškia, kad 

individualus kiekvieno besimokančiojo mokymosi tikslas gali būti siauresnis ar kiek platesnis už 

bendrąjį užsiėmimo ar temos tikslą  

Šią galimybę laiduoja pagrindinis savivaldaus mokymosi sistemos organizavimo principas – 

galimybių rinktis užtikrinimas. Jos pasireiškia modeliuojant(is) ugdymo(si) turinį pagal lygius, 

pa(si)renkant minėtą mokymo(si) lygį, mokymo(si) šaltinius, mokymo(si) tempą, pasiektų rezultatų 

pristatymo formas, į(si)vertinimo būdus ir pan. 

Pasirinkimo galimybės atveria kitas, labai 

svarbias tiek ugdymo procesui bendrai, tiek 

kiekvienam besimokančiajam individualiai 

perspektyvas. 

Būtina sąmoningo ir atsakingo mokymosi sąlyga yra mokymosi prasmės suvokimas. 

Kiekvienas esame patyrę, kad užsidegę, su noru veikiame tada, kai suvokiame ar, kitais žodžiais 

tariant, matome savo veiksmų ar veikimo prasmingumą. Veikimo, mokymosi  prasmingumo 

klausimas kyla ir mokymo(si) procese. Įdomu, kad atsakyti į šį klausimą turi ne mokytojai, t. y. tie, 

Kiekvienas besimokantysis turi prigimtinę teisę kelti 

 jam reikšmingus mokymosi tikslus 

individualiai  ir siekti jų įgyvendinimo jam 

tinkamiausiais būdais bei tempu 

„ĮVAIROVĖ IR GALIMYBĖ 

RINKTIS – pagrindiniai veiklos 

principai“. E. Jensen, 2001 

 



 

kurie organizuoja mokymo(si) procesą, o pats besimokantysis. Tačiau tam reikia mokėti pažinti 

save, kaip asmenį ir kaip besimokantįjį.  

Kita vertus, prasmės aktualizavimas formaliojo mokymo(si) procese būtų viena iš labai 

efektyvių galimybių išspręsti jau daugelį metų gana nesėkmingai sprendžiamą motyvacijos mokytis 

problemą. Juk jei besimokantysis gebės rasti prasmę tame, ką mokymo(si) metu jis daro, mokytis 

jam taps nesunku ir netgi malonu.  

Mokymosi motyvacija kyla iš prasmės. Maža to, motyvacija tėra tik ugdymo/si 

prasmingumo suvokimo pasekmė.  

Laikantis principinio požiūrio, jog MOTYVACIJA 

KYLA IŠ PRASMĖS modeliuojama ir savivaldaus 

mokymosi praktika, kurios pamatai dedami dar ankstyvoje 

vaikystėje. Tai vyksta, kuomet vaikas pats nusprendžia, 

kokius žaidimus jis žais, kelia pats savo veiklos tikslus, 

kokius vaidmenis ar funkcijas atliks žaidžiant, planuoja 

veiksmus ką po ko darys, pasirenka veikimo priemones ir pan., tada 

pats asmeniškai ir imasi aktyvių veiksmų užsibrėžtam (tegul iki galo ir 

nesuvoktam) tikslui pasiekti.  

Nuo pat mažens vaiko veiksmai: pirmasis atkaklumas, 

nepaklusnumas, o vėliau ir žodžiais išreikštas „AŠ PATS“  tai ne kas kita, kaip vaiko prasmės 

atradimas veiksme ir veiksmui.  Be to, reikia prisiminti, kad prasmė nėra objektyvi, MES PATYS 

KURIAME PRASMĘ, pirmiausiai, prasmę sau. 

Kiekvienam iš mūsų prasminga yra mūsų 

poreikius atliepianti aktuali veikla, o tokioje veikloje 

įgyti įgūdžiai yra reikšmingi tolesniam kiekvieno iš 

mūsų mokymuisi. Tai yra pamatas savivaldžiam 

mokymuisi įvairiose aplinkose, kada pats 

besimokantysis kelia mokymosi tikslus, numato kelius, kaip jų sieks, kas rodys jo pažangą, 

pasiekimus, t. y. besimokantysis valdo savo mokymąsi.   

Dar 1979 metais L. Gage, D. C. Berliner (1979) teigė, kad 

didele dalimi mokytojai nesėkmes patiria todėl, jog mokiniams 

nesudaro galimybių pajausti ir suprasti objektų, įvykių ir žinių 

asmeninio reikšmingumo, t. y. neretai mokytojai už mokinius 

NORĖDAMI MOTYVUOTI KITŲ 

ELGESĮ,  TURIME ŽINOTI, KAS 

KIEKVIENOJE SITUACIJOJE  GALI 

SKATINTI KONKRETŲ MOKINĮ 

TAM TIKRA SITUACIJA, 
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Motyvacija nėra savaiminis 

TIKSLAS,  

o to ką mes veikiame ar 

darome prasmingumo 

PASEKMĖ. 

 



 

suformuoja jų mokymosi tikslus ir pažymiu skatina jų siekti. Logiška, kad besimokantieji atsisako 

„eiti“ tuo mokytojo nurodytu keliu arba greitai pavargsta aklai sekti pedagogą, o kartais net ima jam 

prieštarauti, taip neretai pelnydami nepaklusnaus mokinio etiketę. O, iš tiesų, jie tik nori suprasti, 

kodėl reikia ką nors daryti, kodėl reikia daryti būtent taip, kas iš to išeis, kokia bus nauda ir pan.    

Anot V. Franklio (2013), prasmės ieškojimas yra pagrindinis žmogaus siekis ir pagrindinė 

gyvenimo motyvacija. Vadinasi, gyventi prasmingai - tai sugebėti išsikelti uždavinius ir juos 

kryptingai vykdyti. Taigi, suteikime besimokantiesiems galimybių ieškoti prasmės ne tik tam, kad 

jis mokytųsi, bet ir tam, kad taip ieškodamas surastų ir savo gyvenimo motyvaciją.  

 Jei besimokantieji išsikelia tikslą, susijusį su tam tikrų įgūdžių ugdymu(si), gali būti naudinga 

15 laiptelių įgūdžių ugdymosi strategija (Furman, 2016).  

1 žingsnis: problemos pavertimas tikslu 

Išsiaiškinkite tiksliai, ko reikia išmokti, kokių įgūdžių reikia besimokančiajam, kad galėtų susidoroti 

su iškilusia problema. Viso to pagrindas – aktyvus paties besimokančiojo veikimas.... 

2 žingsnis: susitarkite su besimokančiuoju, ką konkrečiai reikia išmokti 

Su besimokančiuoju apsvarstykite problemą ir susikonkretinkite – susitarkite su juo, ką konkrečiai 

reikia išmokti, kokį įgūdį jis ugdys(is), kad galėtų žingsniuoti toliau  

3 žingsnis: privalumų išskyrimas 

Padėkite besimokančiajam suvokti, kokius privalumus patirs ar kokios galimybės atsivers, kai jis tą 

įgūdį išsiugdys. 

4 žingsnis: įgūdžio suvokimas  

Tegul besimokantysis pats įvardina numatytą tobulinti įgūdį (nupiešia, sumodeliuoja, papasakoja 

ar kaip kitaip jį išreiškia, materializuoja) 

5 žingsnis: vidinių resursų paieška 

Tegul besimokantysis pats savarankiškai išsirenka daiktą, talismaną, vedlį ir pan., tai, kas jam 

patinka. Tegul tai būna tai, kas siekiant įvaldyti gebėjimą jį palaikys ir pagelbės (bus atrama ir 

pan.).  

6 žingsnis: palaikymo grupės subūrimas 

Tegul besimokantysis išsirenka ir pasikviečia žmonių, kurie bus jo palaikymo komanda. Tai gali 

būti draugai, artimi žmonės iš jo aplinkos. 

7 žingsnis: pasitikėjimo stiprinimas 

Padėkite besimokančiajam įgyti pasitikėjimo, jog jis sugebės šį įgūdį įvaldyti. 



 

8 žingsnis: planuojame švęsti šventę 

Kartu su besimokančiuoju apmąstykite, kaip save apdovanosite (“švęsite”) kai šis įgūdis bus 

įvaldytas. 

9 žingsnis: kaip sužinosime, kad pavyko? 

Būtina patikslinti ugdomo įgūdžio elementus, paprašykite besimokančiojo pasidalinti mintimis, kaip 

atrodys jo gyvenimas, kai jis įvaldys norimą įgūdį. Tai padės suprasti įgūdžio raiškos požymius. 

10 žingsnis: reklaminė kampanija 

Papasakokite kolegoms, kitiems besimokantiesiems, kokį įgūdį tobulina jūsų mokinys. Sąlyga – 

besimokančiojo sutikimas ir geranoriška aplinka. Geranoriškoje aplinkoje jis gaus daugiau 

palaikymo galimybių. 

11 žingsnis:  pradėkite veikti 

Susitarkite su besimokančiuoju kur, kaip ir kada jis ims veikti. Su kuo besimokantysis dalinsis savo 

pasiekimais, kam parodys pasiektus rezultatus. Apgalvoti, kaip ir kada pagirti besimokantįjį. 

12 žingsnis:  priminimas apie aktyvumą veikti ir ugdomą įgūdį 

Tegul besimokantysis pats pasako, kaip, kas ir kada gali jam priminti apie susitarimą veikti ir 

ugdomą įgūdį, jei jis kartais pamirštų... 

13 žingsnis:  sėkmės šventė 

Kai pasiektas norimas rezultatas, reikia tai atšvęsti ir sudaryti galimybę besimokančiajam padėkoti 

visiems, kas prisidėjo prie jo sėkmės. 

14 žingsnis: Įgūdžių perdavimas kitam.  

Palaikykite besimokančiojo norą pasidalinti savo įgytais įgūdžiais su kitais besimokančiaisiais, 

padėkite jam tai padaryti.  

15 žingsnis: žingsniavimas toliau 

Susitarkite su besimokančiuoju apie tai, kad nesustosite, o eisite toliau. Aptarkite, kokius įgūdžius 

toliau ugdysite 

Straipsnį parengė „Epale“ ekspertė,  

Šiaulių valstybinės kolegijos docentė  

Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja  

dr. Rasa Pocevičienė  

 

Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis mokymasis ir 

savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė mokymosi procese, į 



 

besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir tobulinimas – tai tik dalis straipsnio 

autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 

įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, 

metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant 

originalius kursus, vedant seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant 

inovacijas ugdymo praktikoje  
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