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Trumpas aprašymas 
 

Mokomieji dienoraščiai suteikia besimokantiesiems galimybę raštu nagrinėti mokomosios 

medžiagos turinį ir išsakyti savo nuomonę apie individualų mokymosi procesą (6). Pavyzdžiui, 

rašant dienoraštį galima naują seminarų ir praktinių užsiėmimų turinį sujungti su individualia 

profesinės praktikos patirtimi bei problemomis ir taip lengviau pritaikyti naujai įgytas žinias 

profesinėje veikloje. Nuomonė gali būti reiškiama ne tik apie mokymų turinį, bet ir mokymo 

metodus, asmeninio mokymosi proceso eigą ir pažangą, veiklą. Besimokantieji gali patys nuspręsti, 

kokius turinio aspektus ar pagrindines užduotis jie nori nagrinėti (6). Mokymo medžiaga turėtų būti 

individualizuota taip, kad ją būtų galima sujungti su turimomis žiniomis ir išsiaiškinti supratimo 

problemas bei teigiamą mokymosi pažangą. 

 

Aprašymas 
 

Metodo taikymo tikslas 
 

Reguliariai rašant mokymosi dienoraštį, lengviau reikšti nuomonę, taip pat jis skirtas individualiai 

veiklai optimizuoti ir tikrinti (1) bei naudojamas norint prisiminti informaciją (2, 3, 4). 

 

 

Eiga 
 

1. Metodo pristatymas 

 Išaiškinami tikslai ir eiga. 

 Nuraminimas (tikslas – ne retorinis pristatymas, o individualios nuomonės reiškimas). 

 Dalyvaujantys turi patys nuspręsti, ar nori pateikti turinį (ir kokį) mokantiems asmenims ar 

kitiems dalyviams. 

 

2. Dienoraščiui pildyti skirto laiko nurodymas 
 

3. Prireikus kaip mąstymo paskata nurodomi pagrindiniai klausimai ar klausimai, 

padedantys reikšti nuomonę (žr. dalį „Problemos“) 
 

4. Metodas taikomas tiek visą mokymosi laiką (keli įrašai), tiek baigiamuoju etapu 
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Pagalbinės darbo priemonės / pavyzdžiai 

 

Pagrindinių klausimų pavyzdžiai (pagal 6): 

 

Išmoktos informacijos struktūrizavimas ir sudarymas (organizavimas ir rengimas) 

 Kaip savo žodžiais galėtumėte pristatyti pagrindinius aspektus ir savo nuomonę? 

 Kokių pavyzdžių, iliustruojančių, patvirtinančių išmoktą medžiagą ar jai prieštaraujančių, 

žinote? 

 

 

Supratimo kontrolė (teigiamas ir neigiamas stebėjimas) 

 Kokį svarbų turinį supratote iš tiesų gerai? 

 Kokio pagrindinio turinio dar nesupratote? 

 

 

Supratimo sunkumų šalinimo būdai (pagalbinių strategijų planavimas) 

 Kokius seminarų epizodus (pvz., bendramokslio pristatymą, diskusiją susirinkime, grupės darbą) 

galėtumėte dar kartą prisiminti tam, kad pašalintumėte supratimo sunkumus? 

 Kokių dar žinote galimybių, kurios jums galėtų padėti išsiaiškinti supratimo sunkumus (pvz., dar 

kartą perskaityti seminaro tekstus, atlikti paiešką internete, pasiteirauti dėstytojo ir t. t.)? 

 

 

Problemos 

 Dalyviai iš dalies reiškia savo svarstymus dėl metodo, kuriam įtaką gali daryti priemonės 

pavadinimas (pvz., pagalbinis mokymosi sąsiuvinis, nuomonių knyga) ir reikšmė. Tam tikras 

vaizdinis apipavidalinimas taip pat skatina motyvaciją. 

 Suteikus per mažai įvadinės informacijos ir darant su vertinimu susijusį spaudimą, 

besimokantysis patiria per didelį krūvį [5]. 

 Kai mokomasis dienoraštis naudojamas tik individualiai, kyla grėsmė fiksuoti klaidingus 

vertinimus, formuoti neigiamus lūkesčius, susijusius su individualia veikla, daryti neigiamą įtaką 

besimokančiojo motyvacijai susitelkiant į mokymo proceso problemas arba susitelkti tik ties 

aprašymu, bet ne analize [5]. 

 Pagrindinius klausimus galima naudoti įvadui į rašymo procesą, visų pirma suaktyvinant 

mokymo strategijas. Tačiau įgijus mokomųjų dienoraščių rašymo patirties, šis metodas gali 

pasirodyti ribotas. 
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Kartą per savaitę rengiamas įvadas su pagrindiniais klausimais buvo vertinamas, pvz., kaip 

pašalinių valdomas procesas [6]. 

 

 

Mokančio asmens vaidmuo 
 

Kai mokomojo dienoraščio įrašai rodomi mokančiam asmeniui: 

 

 mokantis asmuo – tai mokymosi padėjėjas, galintis išreikšti nuomonę apie besimokančiojo 

mokymosi pažangą ir prireikus suteikti papildomų paskatų, idėjų, motyvacijos ir pan.; 

 mokantiems asmenims gali būti išsakoma nuomonė apie tai, kaip besimokantysis suprato 

mokymo turinį, ir prireikus pristatyti klaidingas strategijas [6]. 
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Pagrindinės sąlygos 

 

Aspektai Individualiai 

valdomi 

 Valdomi kitų 

asmenų 

 

Mokymo tikslai     

Mokymo turinys     

Mokymo laikas     

Mokymo vieta     

Mokymo sėkmės tikrinimas     

Mokomoji medžiaga     

Mokymosi partneriai     
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Mokomasis dienoraštis 

 

 

Grupių dydis 
1-56-1011-16 17-3031-60 daugiau kaip 60 

 

Skiriamas laikas 
Trumpas stimulas (iki 15 min.), maždaug 1 mokomoji val. 

 

Parama mokymo etapu 
Įgyvendinimas 

 

Skaitmeniniai įrankiai metodui taikyti 

 Tinklaraštis  

 Elektroninis darbų aplanko įrankis 

 Forumas 

 

Šis darbas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 

tarptautinę licenciją 

Šaltinis: individualiai organizuojamas kvalifikacijos kėlimo projektas 

 

Panašūs įrašai: 

 mokymo sutartis, 

 mokymo šaltinių kompleksas, 

 tarpusavio įvertinimas, 

 temų atmintinė. 
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