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Į besimokantįjį orientuotas ugdymas(is):  

 Besimokančiųjų įvairovės pripažinimas,  

 požiūris į besimokantįjį kaip į vientisą asmenybę, 
kaip į visumą, 

 galia paremtų santykių atsisakymas; 

 aktyvaus besimokančiųjų mokymo(si) skatinimas 
(įtraukiančios paskaitos, lauko tyrimai, problemų 
sprendimas, patirtinis mokymasis i kt.), 

 Besimokančiųjų atsakomybės ir autonomijos 
didinimas, 

 Besimokančiųjų startinio pasirengimo dalyko 
studijoms nustatymas, išsiaiškinimas ir t.t.  



Ugdytojo perspektyva 

 Ugdytojo atsakomybė – pasidalinta 
atsakomybė,  

 

 Ugdytojo ir besimokančiojo abipusis 
bendradarbiavimas (pokalbiai, konsultacijos, 
bendri susitarimai dėl turinio, metodų ir 
vertinimo ir pan.)   

 



Ugdytojo perspektyva 

 Lūkesčiai ugdytojui:  

 aktyvių (o ne pasyvių) mokymosi metodų taikymas, 

 formuojamojo (ugdomojo) vertinimo taikymas,   

 parama mokantis, o ne tik įsisavinimo kontrolė, 

 gilaus supratimo, problemų sprendimo, kūrybiškumo 
skatinimas, 

 reflektyvaus požiūrio į mokymą taikymas (apmąstymas, 
ką darote, kodėl tai darote, ar tai veikia – savęs 
stebėjimas, savęs vertinimas ir savęs tobulinimas).  



Klausimai sau prieš parenkant mokymo(si) 

metodą:  

 ar metodas įgalina pasiekti laukiamą rezultatą,  

 ar jis atitinka į besimokantįjį orientuoto 

mokymo(si) nuostatas,  

 gal jis tinka įvairialypiam mokymuisi,  

 ar jis skatina besimokančiojo aktyvumą; 

 ar skatina besimokantįjį remtis savo patirtimi, 

 ar ugdo bendrąsias kompetencijas?  

Metodo pasirinkimo kriterijai 



Paskaita 

 Tinka, kai:  
 Svarbiausias mokymo(si) tikslas yra suteikti 

informaciją; 

 kitais būdais toji mokymo(si) medžiaga nėra 

prieinama; 

 užtenka, kad klausytojai medžiagą įsimintų tik 

trumpam; 

 prieš pradedant mokyti(s) kitais metodais, 

 būtina pateikti tam tikros srities įžangines pastabas ar 

nurodyti mokymosi kryptis. 

 



Paskaita 

 Netinka, kai:  

 
 medžiaga sudėtinga, abstrakti, joje daug detalių; 

 mokymo(si) tikslas yra skatinti sudėtingesnius 

pažinimo procesus (analizę, sintezę, vertinimą); 

 reikia, kad medžiaga būtų įsiminta ilgam; 

 tikslui pasiekti ypač svarbu, kad būtų mokomasi 

aktyviai. 

 



Paskaitos metodo trūkumai  

 Per greitai pateikiama didelė apimtis 

informacijos, 

 Pamirštama apibendrinti, 

 Neracionaliai valdomas laikas, 

 Nesidomima besimokančiųjų turimomis 

asmeninėmis žiniomis, 

 Veikla organizuojama nestruktūrizuotai, 

 



Paskaitos metodo trūkumai (tęsinys) 

 Įvardijama per daug teorinių žinių, 

 Nenurodomi šaltiniai, 

 Nepaliekama laiko nusibraižyti diagramoms, 
schemoms, 

 Neakcentuojami pagrindiniai punktai/aspektai, 

 Nesiejamos tarpusavyje atskiros sesijos dalys, 

 Per daug naudojama techninės kalbos ir per greitu 
tempu kalbama. 

 



Įtraukianti paskaita  

Informacija perteikiama taip, kad 
besimokantysis apmąstytų temą įvairiais 
aspektais ir patys pasidarytų savas išvadas 
apie šios informacijos tinkamumą. 

 



Būtinai 
 Temą pateikti pasiūlant kelis požiūrius; 

 Pagrįsti dėstomos medžiagos tinkamumą; 

 Mąstymą stimuliuoti užduodant klausimus, duodant 
užduotis; 

 Modeliuoti kritinio mąstymo procesą; 

 Atsižvelgti į besimokančiųjų interesus ir poreikius; 

 Parinkti galinčią juos sudominti medžiagą; 

 Pateikti paskaitos planą (besimokantieji bus mažiau 
pasyvūs ir priklausomi); 

 Suteikti besimokantiems galimybę klausinėti ir t.t.  



 

Lektoriaus vaidmuo yra ne enciklopedinių 

žinių pateikimas, o besimokančiųjų 

mokymas mokytis ir mąstyti.   



Į paskaitas įtraukite 

 Problemų formulavimą,  

 Hipotezių kėlimą, 

 Įrodymų pateikimą, 

 Alternatyvių sprendimų analizę ir vertinimą, 

 Grafinius pristatymus; 

 Pavyzdžių naudojimą, 

 Periodiškus apibendrinimus (gali atlikti ir studentai) 

 Sąsajas su būsima tema, galimą temos plėtimą; 

 Paskaitą pradėkite sukurdami nežinojimo situaciją, 
pateikdami pavyzdį, keldami tikslą ir kt. 



 Jų aprašymai turėtų būti tiksliai suformuluoti,  

 apimtis turi būti tokia, kad besimokantieji 

suprastų ir įvykdytų darbą.  

 

Instrukcijos  

Laboratorinis darbas 



Seminaras 

Iš anksto paruošta tema pristatoma grupėje. 

 

Už temos pristatymą gali būti atsakingas vienas ar keli 
besimokantieji. 

 

Yra praktinio darbo elementas. 

 

Pažymėtina, kad: tema turi būti aiškiai pristatyta, ji 
turėtų būti prieštaringa, diskusinė. 

 



 Pagrindinis patarimas ugdytojui – pamiršti 

tiesioginio  žinių teikėjo vaidmenį, dėmesį nuo 

savęs perkelti besimokantiesiems.  

Ugdytojo vaidmuo seminaruose  



 Ugdytojas virsta tutoriumi, fasilitatoriumi.  

 

 Ugdytojas turėtų: 

 dėmesingai klausytis,  

 tinkamai užduoti skatinančius klausimus, siekiant  

palengvinti studijų mokymąsi ir problemos 

analizavimą.  

Ugdytojo vaidmuo seminaruose  



Seminarai 

Privalumai 

 

 Tai gali būti stimuliuojanti ir kelianti 

iššūkius patirtis.  

 

 Padeda vystyti gebėjimus, susijusius su 

argumentavimu, pranešimo rengimu. 

 



 

Seminarai 

Trūkumai 

 

 Temą pristatantys besimokantieji 

mokosi aktyviai (ruošia temą 

pristatymui ir t.t.), tuo tarpu likę grupės 

nariai gali likti pasyvūs klausytojai. 

 



 Tai mokymo būdas, kai pateikiama 

informacija yra derinama su užduotimi, 

reikalaujančia patiems besimokančiojo darbo.  

Pratybos  



PROJEKTŲ METODAS  

 

Projektinio darbo principai: 

 

 Turi būti orientuotas į problemą; 

 Vadovaujamas ir vykdomas pačių 

besimokančiųjų; 

 rezultatai pristatomi viešai. 

 



Probleminis ir projektinis mokymasis: 

skirtumai 

 

 

Probleminis mokymasis Projektinis mokymasis 

Mokymasis prasideda nuo 

problemos 

Mokymasis prasideda turint 

galvoje galutinį rezultatą 

Problema yra nestruktūruota, 

atspindinti realaus gyvenimo 

sudėtingumą 

Gali būti atspindinti realaus 

gyvenimo sudėtingumą, bet turi 

būti struktūruota 

Mokymosi ciklo pabaigoje 

besimokantieji pristato 

problemos analizės procesą, bet 

nebūtinai sukurtą produktą 

Pabaigoje besimokantieji pristato 

produktą, kurį sukūrė 

Problemos identifikavimas yra 

varomoji mokymosi jėga 

Varomoji mokymosi jėga yra 

galutinis produktas 



Pagrindiniai projekto etapai 

Ugdytojas visada yra proceso dalyvis, 
pagalbininkas, bet iniciatyva priklauso 
besimokantiesiems. Ugdytojas tik sukuria tam 
tikrą situaciją. 

 

 projekto planavimas, 

 įgyvendinimas, 

 atsiskaitymas. 

 



Projekto planavimas (1) 

 Įvadas 
 Temos pristatymas, sudominimas, projekto 

suderinimas su mokomuoju procesu, projekto ribų 
(laiko, kitų išteklių) nustatymas. 

 Temos pasirinkimas 

 

 Grupelių sudarymas 
 Sudaromos pagal konkrečias, besimokančiųjų 

pasirinktas temas. 

 



Projekto planavimas (2) 

 Problemų formulavimas 
 Mėginant problemą įvertinti objektyviai, būtina 

įsiklausyti į kiekvieno nuomonę. 

 

 Darbo pasiskirstymas. 
 Darbo eigos plane nurodomi aiškūs terminai atskiroms 

užduotims atlikti, jų derinimas.  



Projekto įgyvendinimas 

Grupė turi tikslą, kuris išskaidytas į tiek dalių, 

kiek yra grupės narių. 

 

Tikslo siekiama pagal paruoštą darbo planą. 

 



Atsiskaitymas 

 Gautų rezultatų pristatymas. 

 Vertinimo galimybės (projekto eigos  

  ir rezultato vertinimas). 

 Tolesnė veikla. 

 

Svarbi šiame etape yra refleksija. 

 

 



Projektų įgyvendinimo sunkumai 

 Užima daugiau laiko nei kiti metodai ir formos. 

 Jei grupelių daug, ugdytojui sunku aprėpti visų veiklą ir 

dalyvauti jų darbe. 

 Nėra ir negali būti standartų, ką besimokantieji išmoks. Jie 

gali išmokti dalykų, kurių nežino mokytojas. Todėl mokytojus 

baugina autoriteto, eksperto vaidmens praradimas. 

 Nėra lengva parinkti, surasti problemą ir ją išspręsti. 

 Vertinant sunku išmatuoti kiekvieno indėlį; nustatyti 

vertinimo kriterijus ir atitinkamą vertinimo matą; neigiamas 

vertinimas gali pakenkti tolesniam besimokančiojo veiklos 

aktyvumui. 



PAGRINDINĖS NUORODOS, SKATINANČIOS  

EFEKTYVŲ PROJEKTŲ METODO PANAUDOJIMĄ 

 Tikslų aiškumas, 

 Tikslų suderinimas su besimokančiųjų poreikiais, 

 Detalus planavimas, aiški struktūra ir komunikavimas 

su besimokančiaisiais, 

 Parama besimokantiesiems mokymosi proceso eigoje, 

 Aiškių apibendrinimų pateikimas besimokantiesiems, 

 Vertinimo kriterijų pateikimas. 

 



Atvejų ir situacijų analizė 

 

Tai aprašytas įvykis, aplinkybės ir jų 

nagrinėjimas, kai besimokantieji patys išskiria 

esmines detales. 

 



 

Atvejo analizė 

Atvejo analizė dalijama į dvi kategorijas: 

 kai besimokantieji diagnozuoja priežastis, 
dėl kurių kilo problemos atitinkamu atveju 
arba jie daro nagrinėjamos situacijos 
apibendrinimą; 

 

 besimokantieji siekia patys išspręsti pateiktą 
problemą. 



Atvejo analizė 

Atvejis turi būti aprašytas ypač detaliai, išdėstant 

faktus, bet jų nevertinant. Gali būti be 

galutinio sprendimo.  

 

Atvejo analizė atliekama: 

 Raštu (pradėti nuo tokios analizės); 

 Individualiai; 

 Grupėje. 



Atvejo analizė: būtini elementai 

 Atvejis turi atitikti besimokančiųjų interesus ir 

motyvaciją; 

 Leisti patiems susidaryti nuomonę apie pateiktos 

informacijos svarbą ir neatskleistus klausimus; 

 Būti objektyviems ir lankstiems; 

 Pateikite suprantamą ir visybišką (holistinį) 

situacijos vaizdą. 

 

Galima naudoti ir svarbaus įvykio metodą.  



Atvejo analizė 

Privalumai 

 

 Naudinga, kai reikalingas objektyvus žvilgsnis 

į problemą arba į įvairias aplinkybes. 

 Tai puiki galimybė pasikeisti idėjomis apie 

sprendimus, susijusius su darbo atlikimu. 

 



Atvejo analizė 

Trūkumai 

 

 Besimokantieji gali pilnai nesuvokti, kad 

sprendimai, priimti rengimo metu skiriasi 

nuo tų, kurie egzistuoja gyvenimiškomis 

aplinkybėmis. 

 



Minčių lietus 

Tikslas – pateikti klausimą ir leisti siūlyti kuo 

daugiau galimų problemų sprendimų, idėjų. 

 Generuojant idėjas susilaikoma nuo 

vertinimo. 

 Jos užrašomos lentoje. 

 Kai idėjos išsenka prašoma dar 5 min. tęsti 

idėjų generavimą. 

 Po to skiriama 15 min. idėjoms sugrupuoti, 

apsvarstyti jų tinkamumą ir galimumą. 



 

Minčių lietus 

Privalumai 

 Tai puikus metodas temos pristatymui, jos 

išskleidimui. 

 Padeda kiekvienam besimokančiajam jaustis 

įtrauktu į mokymąsi ir galinčiu įnešti tam tikrą 

indėlį. 

 Dažniausiai padeda iškelti naują mintį, kuri 

susijusi su nagrinėjama tema. 

 Stimuliuoja kūrybinį mąstymą. 



 

Minčių lietus 

Trūkumai  

 

 Gali būti nelengva reguliuoti 

 Reikia nenuklysti nuo temos 

 Aktyvieji besimokantieji gali užgožti 
pasyvesnius 

 Reikalingi geri besimokančiųjų tarpusavio ir 
besimokančiųjų ir mokytojų/dėstytojų 
santykiai 



Jėgos lauko analizė 

 Problemos sprendimas įvertinamas pagal tai, 

kiek jis yra realus. 

 

 Vardinami veiksniai, padedantys ir/ar 

trukdantys įgyvendinti sprendimą. 

 

 Analizuojama, ar kurie nors neigiami 

veiksniai gali virsti neutraliais ar teigiamais. 

 



Darbas porose ir komandose 

Tai ne žaidimas, o svarbi mokymo(si) forma. 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam 

besimokančiajam dirbti lygiais pagrindais 

 



Mokymosi grupėje ypatumai 

Taisyklės: 

 leisti kiekvienam pasisakyti 

 nenukrypti nuo dalyko esmės 

 mėginti pasiekti kokį nors rezultatą 

 

Ryškūs du aspektai: 

 socialinis (bendravimas) 

 praktinis (veikiama) 



Mokymosi grupėje ypatumai  

 Labai svarbu ne vien tik grupės narių kompetencija, 
bet ir sąveikos būdas; 

 

 Sinergiškas bendradarbiavimas, siekiant tikslo 
(visuma daugiau, nei dėmenų suma); 

 

 Optimalus, racionalus darbas, kai grupėje yra 4-8 
nariai (įvairūs); 

 

 Sprendžiant problemas turi įtakos susėdimas. 



 Mokymas(is) mažose grupėse 

 Naudojamas, kai reikia : 

 ugdyti gebėjimus dirbti eiliniu komandos nariu ar 
komandos vadovu, 

 išmokti bendrauti, bendradarbiauti,  

 išmokti pateikti savo argumentus ir analizuoti,  

 įsiklausyti į bendradarbio argumentus ir pan. 

 Ugdytojas „antrame plane“ 

 Besimokantieji mokosi vieni iš kitų 

 Optimali grupė – 4 besimokantieji  

 Galimybė išvengti „pasyviųjų“ 

 



Mokymas(is) didelėse grupėse 

 Pagrindinis tikslas – skleisti informaciją 

 Kai medžiaga turi būti parengta ir pateikta 

ypatingu būdu arba specifinei grupei 

 Medžiagą būtina įsiminti tik trumpam laikui 

 Būtina sužadinti susidomėjimą dalyku 

 Būtina pateikti įvadą į sritį/temą arba gaires 

mokymosi uždaviniams, kurių siekiama kitais 

mokymosi būdais 

 



 

Sąveikos mokantis grupėje modeliai: 

 

 Rungtyniavimas (Aš, bet ne tu) 

 

 Individuali veikla (Vienas pats) 

 

 Bendradarbiavimas (Ir mes, ir aš) 

 



 

Grupės diskusija 

Privalumai 

 

 Skatina besimokančius prisiimti atsakomybę už savo 

mokymąsi; 

 Skatina grupės narius dalintis; 

 Skatina atskirų asmenų priklausomybę grupei; 

 Padeda ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis 

 Naudingas nuostatų kaitai, žmogiškųjų ryšių 

skatinimui, naujų idėjų iškėlimui. 

 



Grupės diskusija 

Trūkumai 

 
 Galutinis rezultatas gali būti nenaudingas; 

 eiga ir rezultatas priklauso nuo dalyvių sugebėjimo 

reikšti savo mintis, argumentuoti ir išklausyti kitus; 

 Yra galimybė dominuojantiems asmenims reikštis, o 

ramiems žmonėms likti pasyviais. 

 



Bendradarbiavimas 

 
Mokymasis bendradarbiaujant – tai darbas 

grupėje, tačiau ne visada ir ne visos grupės 

darbas esti mokymasis bendradarbiaujant. 

 

Tai darbas kartu siekiant bendro tikslo. 

  



 

Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant 

elementai: 

 teigiama priklausomybė, 

 asmeninė atsakomybė, 

 glaudi sąveika, 

 bendravimo įgūdžių ir socialinių gebėjimų 

ugdymas(is), 

 heterogeniškumas, 

 paskirstoma lyderystė,  

 grįžtamoji informacija ir vertinimas, 

 Refleksija. 

 



 Orientacija (ugdytojas pateikia problemą, 

suformuluoja grupės tikslus ir darbo 

taisykles),  

 Kova (tarp grupės narių už vaidmenis); 

 Kovos įveikimas;  

 Tikra tarpusavio priklausomybė;  

 Užduoties atlikimo užbaigimas.  

Grupės darbo ciklo stadijos 



Neigiami darbo grupėse aspektai 

 Neaiškūs tikslai, užsiėmimo struktūra, 

 Nepakankamas ugdytojo ir/ar besimokančiųjų  
pasirengimas, 

 Ugdytojas per daug kalba, 

 Menkas besimokančiųjų dalyvavimas, 
nepakankamas įsitraukimas į diskusiją, 

 Klausimai neskatina grįžtamojo ryšio, 

 Diskusija neįtelpa į laiko rėmus, 

 Diskusijoje dominuoja vienas ar du besimokantieji. 

 



 Viena iš dažniausių studentų balso 

užgožimo situacijų – tai ugdytojo 

dominavimas besimokančiųjų atžvilgiu: 

 

 Ugdytojas pernelyg kontroliuoja auditoriją,  

 pateikia daug klausimų, 

 klausimai yra labiau uždaro tipo („taip-ne“ 

atsakymai), 

 nutraukinėja pasisakymus,  

 nurodo kam dabar eilė pasisakyti.  



 Kita situacija,  kai besimokančiųjų balsai 

užgožiami, tai kai tarp pačių 

besimokančiųjų atsiranda skirtingas 

galių ir privilegijų pasiskirstymas.  

 

 Nepasitenkinimas gali apsireikšti ir kita 

forma – žemu lankomumu, paskaitų 

praleidinėjimu.  



 atpažinti pasireiškusius vaidmenis,  
 

 sumažinti atskirų besimokančiųjų 

dominavimą  
 

 suteikti galimybę pasyvesniems 

besimokantiesiems galimybę aktyviau 

pasireikšti.  

 

Ugdytojo vaidmuo grupės darbe  



Grupės lyderio, dominuojančio veikėjo 
vaidmuo.  

 pernelyg didelio įnašo vaidmuo,  

 epizodinis dalyvavimas ir įsitraukimas,  

 tylėjimas ir pasyvumas.  

Tik išsamus pokalbis su 
besimokančiaisiais gali atskleisti ir 

išryškinti vaidmenis 

 

Besimokančiųjų vaidmenys 



Į problemų sprendimą orientuotas 

mokymas(is) 

 Mokymas(is) susijungia su darbo 

pasauliu,  

 

 Skatina savarankiško mokymosi 

gebėjimus, gebėjimą atlikti savarankišką 

tyrimą (inquiry).  

 



 Akademinės problemos – kyla tiesiogiai iš 
studijuojamos srities 

 

 Scenarijaus – perkelia besimokančiuosius į 
gyvenimo modelį ar įsivaizduojamą vaidmenį 

 

 Realaus gyvenimo problemos  

Problemų rūšys (Teresevičienė ir kt., 2004) 



Ugdytojo aprašomos (atvejo analizė); 

 Imituojamos problemos (simuliaciniai 

žaidimai); 

Realios problemos (besimokančiųjų 

patiriamos klinikiniame kontekste, 

organizacijoje, bendruomenėje). 

 

Problemų realumo laipsnis 



Reikalavimas lankyti grupių susitikimus ir 

diskusijas yra esminis. 

 

Siūloma žymėti besimokančiųjų lankymąsi 

kiekvienoje diskusijoje/ problemos aptarimo 

seminare.  

 

Siūloma besimokančiajam praleidus vieną iš 

dviejų sesijų per probleminio mokymo(si) 

užduotį netgi neskirti balo už šią užduotį 

(Forsythe, 2006).  



 Problemos supratimas: Ką aš apie tai žinau: kokia 
yra problema? Kaip mes galime tai suprasti? Kokie 
sprendimai yra galimi? Kokiais kriterijais aš juos 
įvertinsiu?  

 

 Mokymasis: Ką reikia sužinoti: Kokios informacijos 
reikia? Kas kokios informacijos ieškos? Kur galima 
rasti informaciją? Ar informacija yra prasminga? Kaip 
aš galiu savo grupės narius to išmokyti? Ko aš 
išmokau?  Kas man gali padėti?  

 

 Sprendimas: Kaip aš taikysiu naują informaciją 
spręsdamas problemą: kaip aš turiu tai dokumentuoti? 
Kokias panašias problemas galiu spręsti šiuo būdu? 

 

Problemos svarstymo procesas apima 3 stadijas 



Refleksijos ciklas (pagal Knasel, E., Meed, J., Rossetti, 2000)  

Aprašymas 
Kas nutiko? 

Savijauta 
Ką galvojau ir 

jaučiau tuo metu? 

Vertinimas  

Kas buvo gero ir 

blogo šiame 

patyrime? 

Veiklos planas 
Jei tai vėl pasikartotų, 

ką turėčiau daryti? 

Apibendrinimas  

Kokias išvadas 

galima padaryti? 

Analizė  

Ką galima suprasti iš šios 

situacijos? 
Metarefleksija  



Literatūra  
1. Knowles, M. S. (1983). Self-directed Learning. A Guide for Learners and Teachers. Cambridge Adult 

education.  

2. Pocevičienė R. (2014). Mokymosi mokytis kompetencija kaip būtina studentų savarankiško darbo kokybės 

sąlyga // „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje“ / "Studies in Modern Society". ISSN 2029-431X. 2014. nr. 5 

(1), p. 52-60.  

3. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S. (2008) “Teaching and Learning at a Distance,” 3rd 

Edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River. 

4. Teresevičienė, M. (2000). Projektai mokymo(si) procese. 

5.  Teresevičienė, M., Gedviliene G., Oldroydu, D. (2004). Suaugusiųjų mokymasis: andragogikos didaktikos 

pagrindai 

6. Teresevičienė, M., Gedviliene G., Zuzevičiūte V. (2006). Andragogika. Bitinas, B. (2000). Ugdymo 

filosofija. Vilnius: ENCIKLOPEDIJA 

  


