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Mokymo sutartis 

 

 

 
 

Trumpas aprašymas 
 

Metodą kaip suaugusiųjų lavinimo priemonę dar 9 dešimtmetyje aprašė Knowles [1]. Mokymo 

sutartimi nustatoma, kokių tikslų nori pasiekti besimokantieji, ką jie dėl to norėtų padaryti, kokios 

paramos jiems reikia ir kaip jie gali patikrinti savo mokymosi pasiekimus. Taip sukuriamas aiškus 

besimokančiųjų ir mokančių asmenų veikimo laukas. 

 

Aprašymas 
 

Metodo taikymo tikslas 
 

Mokymo sutartys leidžia bendrai planuoti mokymo procesą ir padaryti jį aiškų besimokantiesiems ir 

mokantiems asmenims ar mokymosi konsultantams. Besimokantieji turi aiškiai nustatyti savo 

mokymosi poreikį, tikslus ir būtinuosius darbo etapus, išsiaiškinti, kokios paramos jiems prireiktų ir 

kokius pasiekimų matavimo kriterijus jie gali nustatyti patys (1). Taip besimokantieji prisiima 

atsakomybę už savo mokymosi procesą ir gali jį laikyti individualiu pasiekimu ir asmenine sėkme 

(2). 

 

 

Eiga 
 

1. Mokymosi poreikio nustatymas 
Atsižvelgiant į anksčiau sukauptas žinias ir esamą patirtį, nustatoma, kokių kompetencijų dar reikia 

įgyti, kad besimokantysis pasiektų norimų mokymosi tikslų. Tam galima sudaryti kompetencijų 

balansą (1, 2). 

Galima naudoti esamus ar pačių asmenų parengtus kompetencijų modelius ir išsiaiškinti, kaip 

turimos žinios, gebėjimai, įgūdžiai ar nuostatos skiriasi nuo kompetencijų modelyje nustatytų tikslų 

aprašymų. Faktinę būklę galima vertinti vienam ar pasitelkus stebinčius asmenis (1). Tokio veiksmų 

būdo privalumas – motyvacija, įgyta supratus, kad besimokantysis jau turi kompetencijų (2, 1).  

 

 

2. Mokymosi tikslų nustatymas 
Tikslai nustatomi atsižvelgiant į mokymo poreikį ir aprašomi mokymo sutartyje (1). Jie turėtų 

atitikti SMART kriterijus: S – specifiniai, M – išmatuojami, stebimi, A – patrauklūs ir tinkami, R – 

realūs (pasiekiami) ir susiję (svarbūs besimokančiajam), T – apriboti laiko (2). 
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Mokomasis dienoraštis 

 

 

Nustatant mokymo tikslus, išdėstoma, ką besimokantysis galėtų atlikti pasibaigus mokymo 

procesui. 

 

 

3. Mokymo etapų ir medžiagos nustatymas 
Kitame etape aprašoma, kokie veiksmai ir priemonės turi būti taikomi mokymo tikslams pasiekti ir 

kokių medžiagų ir pagalbos tam gali prireikti (1). 

 

4. Laiko ribų nustatymas 
Turi būti nustatyti realūs terminai tikslams pasiekti. Taip pat gali būti laikomasi pašalinių asmenų 

nustatytų terminų (egzaminų terminų ir pan.) (1). 

 

5. Pasiekimų kriterijų nustatymas 
Nustatoma, pagal kokius kriterijus sprendžiama, ar tikslas pasiektas. Taip pat galima nustatyti tikslo 

siekimo kokybės rodiklius (pvz., susijusius su išsamumu, greičiu, aiškumu ir t. t.) (1). 

 

6. Mokymosi padėjėjo atliekamas tikrinimas 
Mokymosi padėjėjas tikrina, ar mokymo sutartyje nustatyti tikslai atitinka kriterijus ir ar mokymosi 

etapai ir pasiekimų kriterijai tinka tikslams pasiekti ir patikrinti. Jis taip pat gali pasiūlyti daugiau 

idėjų dėl mokymo sutarties turinio (1). Patarimo galima kreiptis ir į kelis mokymosi padėjėjus. 

Mokymosi padėjėjais gali būti draugai, šeima, kolegos ar profesionalūs konsultantai (1). 

 

7. Mokymosi etapų įgyvendinimas 
Vykdoma suplanuota veikla. Nuolat tikrinama, ar ši veikla tinkama tikslams pasiekti. Atitinkamai 

gali būti pritaikyta mokymo sutartis. 

 

8. Vertinimas 
Besimokantieji patys arba su mokymosi padėjėjais kontroliuoja (žr. 6 etapą) savo tikslų siekimą (1). 

 

 

Pagalbinės darbo priemonės / pavyzdžiai 

 

Mokymo susitarimą sudaro 6 dalys (2): 

 

1. Tikslas. Ką noriu pasiekti? Ko ketinu imtis? 

 

2. Veikimo etapai. Ką noriu padaryti? 

 

3. Parama. Kas gali man padėti? 

 

4. Rodikliai. Iš ko atpažinsiu, kad pasiekiau savo tikslą? Kiek procentų sėkmės tikiuosi? 

 

5. Laiko ribos. Kada noriu pasiekti šį tikslą? 
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Mokymo sutartis 

 

 

6. Data, parašas. 

 

 

Skaitmeninės pagalbinės priemonės 

 

Naudojant virtualią lentą (pvz., „Padlet“), atskiras mokymo sutarties dalis galima nustatyti trumpo 

kvalifikacijos kėlimo renginio pradžioje. Taip nebus atskleista visa sutarties esmė, bet mokantis bus 

akcentuojama besimokančiųjų atsakomybė ir skatinamas nuomonės apie savo vaidmenį mokymosi 

procese reiškimas. Praktinio užsiėmimo pradžioje besimokantieji į skiltis įrašo šiuos klausimus: 

 

/Paveikslėlis/  Ką šiandien noriu sužinoti ar išmokti? 

 Ką galiu padaryti ar kaip galiu prisidėti, kad 

to pasiekčiau? 

 Kokios pagalbos tikiuosi? 

 

„Padlet“ lenta, skirta padėti rengiant 

mokymo sutartį 

 

 

 

Renginio pabaigoje lentą galima papildyti šiomis skiltimis: 

 

 Ko šiandien išmokau? 

 

 Ką padariau, kad tai išmokčiau? 

 

 Ko norėčiau siekti toliau? 

 

 

Mokančio asmens vaidmuo 
 

 Mokantis asmuo konsultuoja ir padeda kaip mokymosi padėjėjas. Jis vertina mokymo tikslų 

kokybę, mokymosi etapų efektyvumą ir pasiekimų kriterijus, taip pat padeda patikrinti, kaip 

siekiama tikslų. 

 

 

Šaltiniai 
1. Hiemstra R., Learning Contracts, 2011, http://roghiemstra.com/contract.htm [žiūrėta 2017-01-10]. 
 

2.  Startpunkt Schule. Kapitel 3: Strukturiertes Lernen mit Vereinbarungen, http://www.hamburg.de/contentblob/1403756/data/kapitel-3.pdf 

[žiūrėta 2017-02-10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo sutartis | 3 

http://roghiemstra.com/contract.htm


 

 

 

 

Mokymo sutartis 

 

 

Nustatant mokymo tikslus 

 

Pagrindinės sąlygos 

 

Aspektai Individualiai 

valdomi 

 Valdomi kitų 

asmenų 

 

Mokymo tikslai     

Mokymo turinys     

Mokymo laikas     

Mokymo vieta     

Mokymo sėkmės tikrinimas     

Mokomoji medžiaga     

Mokymosi partneriai     

 

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

 

Skiriamas laikas 
Maždaug 1 mokomoji val. 

 

Parama mokymo etapu 
Planavimas / tikslų nustatymas 

 

Šis darbas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 

tarptautinę licenciją 

Šaltinis: individualiai organizuojamas kvalifikacijos kėlimo projektas 

 

Panašūs įrašai: 

 mokomasis dienoraštis, 

 mokymo šaltinių kompleksas, 

 tarpusavio įvertinimas, 

 temų atmintinė, 

 darbų aplankas. 
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