
MOKYMOSI POREIKIŲ, GABUMŲ, GALIMYBIŲ 

IDENTIFIKAVIMAS 

 

KO AŠ NORIU? KO REIKIA? KĄ AŠ GALIU PADARYTI?/AR PAŽĮSTAME SAVE IR 

SAVO GALIMYBES? 
 

POREIKIŲ IR GABUMŲ IDENTIFIKAVIMAS 

 

Kas yra mokymosi poreikiai ir iš kur jie atsiranda? Kuo jie reikšmingi mokymo(si) procese?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreikiai 

Prigimtiniai 
(įgimti) 

Sociokultūriniai 
(Įgyjami, ugdomi 

visuomenės) 

Aktyvumo, 
pažinimo  Mokymosi   

Autentiškumo  

Kaip nesupriešinti prigimtinių ir 

sociokultūrinių asmens poreikių, 

t.y. kaip padaryti, 

kad norėtume, tai ko reikia arba 

kad reikėtų tai, ko norime? 

Autonomijos ir   
laisvės veikti, 

rinktis 

Buvimo atsakingu  



Prigimtiniai poreikiai tiesiogiai siejasi su 

sociokultūriniais, t.y. prigimtinis AKTYVUMO, 

PAŽINIMO poreikis vaikui augant transformuojasi į 

mokymosi - kaip kryptingos ir tikslingos veiklos - poreikį. 

Praktikoje tai reiškia, kad iš prigimties būdamas aktyvus 

ir norintis pažinti, žmogus tokiu bus ir visą gyvenimą, taip 

pat ir formalaus bei neformalaus mokymo(si) sistemoje, aišku, jei tik šios atlieps minėtą prigimtinį asmens 

poreikį. Kitaip sakant, jei formalaus ir neformalaus mokymo(si) sistema nevaržys aktyvaus asmens pažinimo 

siekio įvairiais draudimais, apribojimais, nesuprantamomis taisyklėmis, o priešingai įgalins jį būti aktyviu 

pažinimo, taigi ir mokymosi, dalyviu. 

Taigi, prigimtinis aktyvumo, pažinimo poreikis skatina mus pažinti, sužinoti, patirti, kitaip sakant, veikti. 

O tai padeda išmokti ką nors naujo, išbandyti tai, ko anksčiau nedarėme, tiesiog, išgyventi, tačiau BŪTINA 

prigimtinio aktyvumo, pažinimo poreikio vystymosi ir raiškos sąlyga yra veikti įgalinanti fizinė, socialinė 

ir emocinė aplinka. 

 

 

 KAS IDENTIFIKUOJA MŪSŲ MOKYMOSI POREIKIUS 

arba 

KAS ŽINO, KO MUMS REIKIA? 

 

Jei neformaliojo mokymo(si) sistemoje leidžiama veikti daugiau ar mažiau laisvai, t.y. dažniausiai pats 

besimokantysis nusprendžia ko ir kaip mokysis, tai formnaliojo mokymo(si) poreikius beveik be išimties 

reglamentuoja kiti, t.y. švietimo politikos formuotojai, įvairių programų kūrėjai, mokytojai ir pan. Pastarieji 

asmenys rengia ir tvirtina ugdymo(si) planus ir programas, rašo vadovėlius, rengia pratybų sąsiuvinius, kitus 

mokymą(si) reglamentuojančius dokumentus. Maža to, jie dažnai numato ne tik tai, ko reikia mokytis, bet ir kaip 

tai reikėtų daryti, t.y. reglamentuoja ne tik mokymo(si) turinį, bet ir metodiką. .Besimokantieji, kaip taisyklė, 

šiuose procesuose nedalyvauja, nors tokia praktika visiškai neatitinka mokymosi arba, kitaip sakant, į 

besimokantįjį orientuoto mokymo(si) paradigmos, kuri vienareikšmiškai akcentuoja , kad besimokantysis gali, o 

tiksliau, turi teisę, o kartu ir pareigą ne tik rinktis jam palankiausią mokymosi metodiką, bet ir kelti savo 

mokymosi tikslus bei savarankiškai konstruoti savo mokymosi turinį, pasirinkdamas tuos dalykus ar temas, tas 

mokymosi strategijas ir metodus, kurie atitinka jų mokymosi poreikius ir sudaro geriausias galimybes pasiekti 

išsikeltus mokymosi tikslus. Be to, tokia ugdymo praktika atlieptų ir kitą prigimtinį asmens poreikį – 

AUTENTIŠKUMO poreikį, kuris akcentuoja kiekvieno asmens, taip pat ir besimokančiojo, individualumą, jo 

Sociokultūriniai poreikiai 
neprievartiniu būdu  

ugdysis tik tada,  
KAI BUS PAREMTI PRIGIMTINIAIS  

POREIKIAIS  
 

Efektyvu, 
kai besimokantieji yra įtraukti į mokymąsi ir suvokia, kas ir kodėl vyksta,  

o ne aklai seka mokytoją ir yra pasimetę. 



išskirtinumą. Natūraliai šio poreikio raiškai reikia, kad žmogus 

būtų priimamas tokiu, koks yra, o jo išskirtinumas ir mokymo(si) 

procese būtų traktuojamas labiau kaip privalumas, o ne trukdis. 

Kitaip sakant, gerai, kad mes visi esame skirtingi, taip pat ir 

mokymo(si) veikloje. Norint iš esmės patenkinti šį poreikį, BŪTINA pripažinti ir visą ugdymo(si) veiklą grįsti 

nuostata, kad KIEKVIENAS YRA GALINTIS, tik GALINTIS KITAIP.  

Be to, mokymo(si) procese reikia, kad asmuo turėtų galimybių pažinti savo autentiškumą PATS.  Tai 

reiškia, kad ir formaliojo, ir neformaliojo mokymo(si) procese turi būti suteikiama galimybė išsiaiškinti, ko JAM 

REIKIA, ko JIS NORI mokytis, ką GALI padaryti, kodėl tai REIKIA, NORI ir GALI padaryti ir pan.  

 

 

Su autentiškumo poreikiu tiesiogiai siejasi kitas prigimtinis kiekvieno asmens poreikis – AUTONOMIJOS 

poreikis (Sinclair, 2001). Asmens autonomija, pagal E. Eriksono asmenybės vystymosi teoriją, pradeda reikštis 

jau pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Vaikas mokosi pats savimi pasirūpinti, o mokytis nori tik jam priimtinais, 

t.y. autentiškais, būdais.  Nors siekis mokytis autentiškai pastebimas nuo pat mažumės, dėl per didelio 

suaugusiųjų (tėvų, mokytojų) kišimosi į vaiko mokymąsi ir pasaulio pažinimą (darželio aplinkoje, mokyklos 

suole tik pagal komandas leidžiame kalbėti, vaikščioti ir pan.), šis poreikis dažnai yra nuslopinamas dar 

ankstyvoje vaikystėje, todėl suprantama, kodėl vyresniame amžiuje mes nebenorime mokytis, pažinti, ieškoti ir 

pan. Kita vertus, suprantama visiškai nereiškia, kad tai natūralu, priešingai, tokią situaciją reikia keisti, ir kiek 

įmanoma anksčiau.  

Per didelė globa, pasak G. Meslinienės, ne tik 

nuslopina bet kokią vaiko iniciatyvą, norą veikti, būti 

aktyviam apskritai (pvz., apsiauti batus, užsisegti 

sagą, plauti indus ir pan.), bet trukdo formuotis 

pareigos ir atsakomybės jausmui, kurių svarba ypač 

padidėja pradėjus lankyti mokyklą, o tęsiasi visą 

žmogaus gyvenimą. Taigi, SUMENKINUS VAIKO AUTONOMIŠKUMĄ, ŽLUGDOMAS JO 

AUTENTIŠKUMAS IR VALIA BEI „GRIAUNAMI „TIKROJO“ MOKYMOSI PAMATAI. Ir priešingai, 

autonimiškumo (kaip savarankiškumo, teisės pačiam tvarkytis, apsispręsti (Vaitkevičiūtė, 2001)) poreikio 

tenkinimas sudaro sąlygas išmokti planuoti, organizuoti, vertinti savo mokymąsi, būti atsakingais už jį. Šie 

gebėjimai bus ypač svarbus suaugusiojo amžiuje tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityse.  

Kiekvienas besimokantysis ne tik gali,  

bet ir turi aktyviai dalyvauti mokymo(si) procese,  

pirmiausiai identifikuodamas savo mokymosi poreikius,  

o po to ir valdydamas visą savo mokymosi procesą. 

 

Nėra nei vieno panašaus į mane, aš – 

unikalus. 

(Creative Learning center. Learning Style 

Analysis, Pyramid Model, 2011) 

 

Per daug globojamas ir kontroliuojamas vaikas 

ilgainiui įsisąmonina nuostatą, jog svarbiausia 

– „ne rasti savo kelią, bet ant lentynos 

pasidėti tinkamą trofėjų, pažymėti tinkamą 

langelį, užuot išlipus iš jo ribų” (Honore, 

2012, p. 19). 



Autonomiškumas ir iš to išplaukianti laisvė veikti, rinktis, tiesiogiai siejasi 

su kitu prigimtiniu asmens poreikiu: BŪTI ATSAKINGU. Būti atsakingu už 

savo pasirinkimus ir veikimą.  

Ir nors formaliajame ugdyme visada išlieka tam tikras laisvės suvaržymo ar 

netgi prievartos elementas, bent jau 

todėl, kad tai yra privaloma mokymo(si) forma, (Amonašvili, ...), 

išmokti mokytis, o tuo labiau valdyti savo mokymąsi, neįmanoma 

neturint veikimo laisvės, kuri mokymo(si) procese dažniausiai 

siejama su galimybe rinktis, priimti sprendimus.  Tačiau laisvė 

tiesiogiai proporcinga atsakomybei, t.y. kuo daugiau laisvės, tuo daugiau atsakomybės. Žmogus atsakingas 

yra tuomet, kai yra laisvas, ir laisvas yra tuomet, kai atsakingas (Richardsonas, 1985). Ir kai tik kurioje nors 

srityje išoriniai apribojimai ir taisyklės yra pašalinami, t.y. tampame laisvi, tuoj pat privalome susikurti savus 

apribojimus ir taisykles, t.y. prisiimti atsakomybę.  

Tyrimais įrodyta, kad net ir labai maži vaikai, padedant suaugusiems, sugeba rinktis, apsispręsti, suprasti 

savo veiksmų pasekmes (Pocevičienė, 2010). Tai reiškia, kad jie gali būti atsakingi už savarankiškai ir laisva 

valia priimtus sprendimus, kurie atitinka jo amžiaus ir individualias galimybes, todėl pastarųjų pažinimas yra 

svarbus ne tik ugdytojui, bet ir pačiam vaikui. Tuo labiau laisvė ir atsakomybė turėtų reikštis suaugusiųjų 

mokymo(si) procese. 

Tuo tikslu svarbu įvertinti kiekvieno besimokančiojo savivaldumo mokymo(si0 procese lygį ir taikyti tokius metodus, 

kurie „nepražudytų“ nepasirengusio laisvam pasirinkimui ir neribotų savivaldaus mokinio perdėta globa ar nurodymais. 

Pasirinkimo galimybės gali būti saugiai dozuojamos – mokantis atsakingai rinktis ir apsispręsti. Pvz. 

pradedančiajam mokytis rinktis (taip pat ir mažam vaikui) rekomenduojama duoti ne daugiau dviejų galimybių, 

dviejų alternatyvų, nes didelis jų kiekis gąsdina, kelia sumišimą ir nerimą. O kai asmuo jau geba atsakingai 

pasirinkti iš dviejų ar kelių alternatyvų, jų skaičių galima didinti iki norimo lygmens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODĖL LAISVĖ 

UGDYMO(SI) 

PROCESE TAIP 

NUVERTINTA? 

 LAISVĖ ir ATSAKOMYBĖ –  

lyg dvi 

tos pačios monetos pusės; 

lyg du tarpusavyje 

susisiekiantys indai. 
 

Mokytojas turi suvokti, kam ir kokiu laipsniu galima suteikti 

galimybes rinktis, suteikti laisvę. 

 

Besimokantysis turi suvokti, kiek tos veikimo laisvės gali 

prisiimti, nes juk reikės atsakyti už savo pasirinkimo pasekmes. 
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