
 
 

Mokausi inovatyviai, aktyviai, kūrybiškai  

 

Į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) kontekste keičiasi ir ugdymo(si) proceso dalyvių 

vaidmenys, ir viso ugdymo(si) proceso organizavimas. 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 lankstesniu ir patogesniu pačiam besimokančiajam. 

Viena iš galimybių šioje situacijoje yra inovatyvių mokymosi metodų, kurie būtų orientuoti į 

besimokančiojo savarankišką mokymąsi visą gyvenimą, ugdytų jo kūrybiškumą, kritinį analitinį 

mąstymą ir savarankiško darbo gebėjimus bei įgūdžius, siekį nuolat integruoti teoriją ir praktiką, 

taikymas mokymo(si) procese.  

Be to, prioritetai šiandien skiriami tiems ugdymo(si) metodams ir būdams, kurie sudaro 

galimybę ugdytis XXI amžiaus kompetencijas ir gebėjimus: kompleksinį problemų sprendimo 

gebėjimą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, emocinį intelektą ir t.t. 

 

Šiandien visais lygmenimis – nuo politinio iki praktinio, nuo tarptautinio iki nacionalinio, nuo 

bendruomeninio iki asmeninio – diskutuojama apie tai, kas gali užtikrinti arba laiduoti žmogui 

sėkmę tiek jo profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Vienas iš tokių diskusijų rezultatų 

yra Pasaulio ekonomikos forume (2016) įvardintas esminių, artimiausiais metais (iki 2020 m.) 

ypač aktualių darbo rinkai ir asmeniui kompetencijų TOP 10. Pirmoje šio dešimtuko pozicijoje 

jau kurį laiką išlieka kompleksinio problemų sprendimo kompetencija. Tai reiškia, kad ši 

kompetencija vis dar yra labai svarbi šiuolaikiniame intensyviai ir ekstensyviai kintančiame 

pasaulyje ir jos ugdymui(si) turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys.  

 

Kompleksinio problemų sprendimo kompetencija – TOP 10 lyderė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/kompleksinio-problemu-

sprendimo-kompetencija-top-10-lydere 

 

Kita XXI amžiaus kompetencijų ir gebėjimų ugdymui(si) palanki strategija yra patirtinis 

mokymasis - tai aktyvus žinių ir prasmės konstravimo procesas, paremtas bendradarbiavimu bei 

savo turimos veiklos patirties tyrinėjimu, nuolat stebint, reflektyviai tyrinėjant savo aplinką, patirtį, 
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žinojimą, veiklą (Kolbas, Jarvis ir kt.). Tačiau ne bet kokia patirtis galės būti tinkama mokymuisi. 

Ugdytojas turėtų nepamiršti, kad besimokančiųjų patirtis tiek turinio, tiek paties mokymosi proceso 

aspektu gali būti ir teigiama, ir neigiama. Iš pastarosios irgi galima būtų pasimokyti, tik čia dar 

labiau aktuali yra patirties refleksija ir jos pagrindu padarytos išvados.  

 

Patirtis kaip mokymosi šaltinis, aplinka, instrumentas ir tikslas (D. A. Kolb ir P. 

Jarvis) https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/patirtis-kaip-mokymosi-

saltinis-aplinka-instrumentas-ir-tikslas-d-kolb-ir-p 

 

Patirties refleksija ir analizė taip pat padeda ugdytojui suvokti, kaip kitaip reikia, organizuoti 

vieno ar kito besimokančiojo mokymo(si) procesą. Tai ypač aktualu atliepiant vieną esminių į 

besimokantįjį orientuoto mokymo nuostatų, kad kiekvienas gali mokytis, tik kitaip.     

 

Kiekvienas galime, tik kiekvienas galime kitaip https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-

centre/content/kiekvienas-galime-tik-kiekvienas-galime-kitaip 

 

Vis garsiau kalbama, kad šiandienos, o tuo labiau ateities darbo rinkoje paklausiausi bus tie 

specialistai, kurie šalia specialiųjų, tam tikrai sričiai būdingų, gebėjimų ir kompetencijų turės 

pakankamai aukštai išvystytas bendrąsias kompetencijas ir atitinkamas vertybines nuostatas, 

kurioms kol kas skiriama per mažai dėmesio. Viena iš tokių kompetencijų yra kūrybiškumas, kuris 

kasmet vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume (2016) buvo ne tik įvardintas kaip viena iš 10 

esminių kompetencijų, artimiausiais metais ypač aktualių darbo rinkai, bet ir kaip kompetencija, 

kurios svarba vis didėja. Be to, keičiasi ne tik pačių kompetencijų svarba, keičiasi ir jų turinys. 

 

Kūrybiškumą išlaisvinančios metodikos arba kaip tapti kūrybišku žaidžiant 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/kurybiskuma-islaisvinancios-

metodikos-arba-kaip-tapti-kurybisku-zaidziant 

 

Mokymosi kaip prasmės ieškojimo strategija ne tik palanki aukščiau įvardintų kompetencijų 

ugdymui(si), bet taip pat puikiai atliepia šiandieninio besimokančiojo poreikius bei stiprina jo 

mokymosi motyvaciją.  
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Prasmės ieškojimas – pagrindinis žmogaus siekis ir pagrindinė gyvenimo motyvacija 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/prasmes-ieskojimas-pagrindinis-zmogaus-siekis-

ir-pagrindine-gyvenimo-motyvacija 

 

Motyvacija tėra tik mokymosi prasmingumo suvokimo pasekmė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/motyvacija-tera-tik-ugdymosi-

prasmingumo-suvokimo-pasekme 

 

Projektų metodas, kaip vienas iš inovatyvių mokymosi metodų, įgalina sukurti patrauklią ir 

besimokančiajam patogią mokymo(si) aplinką, kai teorinės žinios taikomos praktikoje, siekiant ją 

ne tik pažinti, bet ir rekonstruoti, tobulinti. Naudojant šį metodą besimokančiajam sudaroma ypač 

palanki aplinka ugdytis(is) problemų sprendimo bei kitus šiandienos ir ateities darbo rinkai 

aktualius gebėjimus. Plačiau apie tai skaitykite:  

 

Projektais grįsto mokymo(si) samprata ir reikšmė 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/projektais-gristo-mokymosi-

samprata-ir-reiksme 

 

Praktinės projektų kaip mokymo(si) metodo taikymo galimybės 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-

mokymossi-metodo-taikymo-galimybes 

 

Socialinių medijų, kaip ir apskritai informacinių ir ryšių technologijų, plėtotė yra tokia 

sparti, kad beveik nelieka abejonių, jog anksčiau ar vėliau jos taps kiekvieno iš mūsų kasdienybe. 

Manoma, kad ketvirtoji pramonės revoliucija ją dar labiau spartins ir plės, kartu keldama naujus 

reikalavimus visoms kitoms visuomenės gyvenimo sritims, taip pat ir švietimui, kurio misija 

apibrėžiama taip: tenkinti informacinės, žinių, besimokančios, tinklinio valdymo, virtualios 

visuomenės poreikius ir užtikrinti, kad tai būtų daroma kokybiškai.  

 

Socialinės medijos kaip mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/socialines-medijos-kaip-

mokymosi-aplinka-issukiai-ir-galimybes 

 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/prasmes-ieskojimas-pagrindinis-zmogaus-siekis-ir-pagrindine-gyvenimo-motyvacija
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/prasmes-ieskojimas-pagrindinis-zmogaus-siekis-ir-pagrindine-gyvenimo-motyvacija
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/motyvacija-tera-tik-ugdymosi-prasmingumo-suvokimo-pasekme
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/motyvacija-tera-tik-ugdymosi-prasmingumo-suvokimo-pasekme
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/projektais-gristo-mokymosi-samprata-ir-reiksme
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/projektais-gristo-mokymosi-samprata-ir-reiksme
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/praktines-projektu-kaip-mokymossi-metodo-taikymo-galimybes
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/socialines-medijos-kaip-mokymosi-aplinka-issukiai-ir-galimybes
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/socialines-medijos-kaip-mokymosi-aplinka-issukiai-ir-galimybes


 
Reflektyvaus mokymosi strategijų įvaldymas arba kitaip tariant gebėjimas reflektuoti savo 

mokymo(si) procesą – dar viena aktuali šios dienos mokymo(si) strategija. Ji yra naudinga ir 

besimokantiems, nes jie tampa nebe tokie priklausomi nuo savo mokytojų, ir patiems mokytojams, 

nes jiems nebereikia vieniems valdyti viso mokymo(si) proceso. Mokantis sąmoningai, o mokymosi 

reflektavimas kaip tik ir sukuria tam palankias sąlygas, mokomasi daug efektyviau ir greičiau. O 

pats mokymosi procesas besimokančiajam tampa prasminga, jo paties valdoma veikla. Tai reiškia, 

kad mokytojui vis mažiau reikės atlikti išorinio mokymo(si) organizatoriaus ir išmokimo vertintojo 

vaidmenis. Tokiu atveju ne tik didės mokymosi motyvacija, bet tiek mokytojai, tiek patys 

besimokantieji galės geriau pažinti  save ir kaip asmenis, ir kaip besimokančiuosius.  

 

Refleksijos nauda mokymui(si) https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-

centre/content/refleksijos-nauda-mokymuisi 

 

Ne atsitiktinai laikas šiandieninėje visuomenėje traktuojamas kaip vienas svarbiausių 

šiuolaikinio žmogaus profesinės, akademinės ir asmeninės veiklos išteklių, nuo kurio efektyvaus ir 

racionalaus valdymo priklauso ne tik bet kokios veiklos rezultatas, bet ir žmogaus gyvenimo kokybė. 

Mokymo(si) veikla – ne išimtis. Čia taip pat labai svarbu išmokti racionaliai naudoti laiką.    

 

Prioritetai ir laiko „vagys“ https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-

centre/content/prioritetai-ir-laiko-vagys 

 

Laiko vadybos principai https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/laiko-

vadybos-principai 

 

Nepasiduokite juodai ir baltai mąstysenai - mąstykite geltonai. Pasaulis retai būna vien 

juodas ar baltas. Kas gi mus taip dažnai verčia galvoti, kad rinktis galime tik iš dviejų dalykų ar 

variantų? Kad yra tik „teisinga“ arba „klaidinga“? „Taip“ arba „ne“? Apsiriboti galvojant, kad 

problemą galima išspręsti tik vienu ar kitu būdu, yra tas pats, kas apriboti pasaulį. Prisiversdami 

ieškoti alternatyvų, dažnai galime atrasti sprendimų, daug geresnių nei du pirmieji. Tiek savo 

profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime vertėtų nepasitenkinti vienu ar dviem pasirinkimo 

variantais. Visada reikėtų paieškoti trečiojo problemos sprendimo, o gal netgi penkiolikto ar 

dvidešimto... Mąstymas, kai neapsiribojama tik dviem – dažnai kraštutiniais – variantais (pvz. vien 
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juoda ar balta), dar kitaip vadinamas geltonąją mąstysena (Kazlauskienė ir kt., 2014 ir kt.). O taip 

mąstyti mums ypač padeda šoninio mąstymo gebėjimų ugdymas(is).  

 

Šoninis mąstymas: kas jis ir kaip jį ugdyti(s) https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-

centre/content/soninis-mastymas-kas-tai-ir-kaip-ji-ugdytis 

 

Pasirinkti, apsispręsti šioje mokymosi strategijų įvairovėje padės savęs kaip besimokančiojo 

pažinimas, savo gabumų, mokymosi poreikių ir galimybių identifikavimas yra vienas pirmųjų 

žingsnių, kuriuos turi žengti suaugęs besimokantysis, norėdamas sėkmingai mokytis suaugusiųjų 

mokymo(si) sistemoje. Nuo šio žingsnio sėkmės labai priklausys ne tik viso tolesnio mokymosi 

kokybė, bet ir mokymosi motyvacija, požiūris į mokymąsi apskritai, apsisprendimas dėl tolimesnių 

savo mokymosi galimybių.   

 

Saves kaip besimokančiojo pažinimas ir savo mokymosi galimybių identifikavimas. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/saves-kaip-besimokanciojo-

pazinimas-ir-savo-mokymosi-galimybiu 

 

Mokymosi poreikių, gabumų, galimybių identifikavimas 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokymosi-poreikiu-gabumu-

galimybiu-identifikavimas 

 

Kaip mokinio individualumo pažinimas ir pripažinimas keičia mokymo(si) proceso 

organizavimą https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/kaip-mokinio-

individualumo-pazinimas-ir-pripazinimas-keicia-mokymosi-proceso 

 

Išsiaiškinus savo gabumus, mokymosi poreikius ir galimybes, svarbu nusistatyti ir savo 

mokymosi stilių bei pasirinkti atitinkamą mokymosi stilių geriausiai atliepiančias mokymosi 

strategijas ir technologijas, o dar geriau susikuri savo mokymosi stilių labiausiai atliepiančių 

mokymosi strategijų ir technologijų sistemą.   

 

Savęs pažinimas per mokymosi stilius – ką apie tai mano TAU studentai. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/saves-pazinimas-mokymosi-stilius-ka-apie-tai-

mano-tau-studentai  
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Kokie mokymosi stiliai labiausiai tinka skirtingais mokymosi etapais? 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/kokie-mokymosi-stiliai-labiausiai-

tinka-skirtingais-mokymosi-etapais 

 

Mokymosi stiliaus radimas – mokymo(si) strategijų ir metodų pasirinkimo 

instrumentas https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokymosi-stiliaus-

radimas-mokymosi-strategiju-ir-metodu-pasirinkimo 

 

Skirtingai priima ir apdoroja informaciją – skirtingai mokosi (mokymosi technologijos 

pagal mokymosi stilius) https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-

centre/content/skirtingai-priima-ir-apdoroja-informacija-skirtingai-mokosi-mokymosi 

Kaip skiriasi mokymosi stiliai pagal smegenų veiklos funkcijas 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/kaip-skiriasi-mokymosi-stiliai-

pagal-smegenu-veiklos-funkcijas 

 

Vienlapės-daugialypės mokymosi strategijos: „VARK“ mokymosi stilių klasifikacija 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/vienlypes-daugialypes-mokymosi-

strategijos-vark-mokymosi-stiliu 

 

Besimokančiojo pažinimas: piramidinis mokymosi stilių analizės modelis 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/besimokanciojo-pazinimas-

piramidinis-mokymosi-stiliu-analizes-modelis 

 

Nenusivilti ne tik mokymosi rezultatais, bet ir pačia mokymo(si) veikla, kas, savo ruožtu, dar 

labiau apsunkintų tolesnio jo mokymosi galimybes, bei išmokti mokytis, išmokti valdyti savo  

mokymąsi padės savivaldžio mokymosi kompetencijos.  

 

Mokėjimas mokytis savivaldžiai – būtina suaugusiųjų mokymosi kokybės sąlyga. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokejimas-mokytis-savivaldziai-

butina-suaugusiuju-mokymosi-kokybes-salyga 
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https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokejimas-mokytis-savivaldziai-butina-suaugusiuju-mokymosi-kokybes-salyga


 
Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi 

trukdžių. https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-

kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi 

 

 

 

 

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. 

 

 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokausi-inovatyviai-aktyviai-kurybiskai 

 

https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-vienas-esminiu-suaugusiuju-mokymosi
https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/mokausi-inovatyviai-aktyviai-kurybiskai

