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Mokymo(si) turinio samprata

Mokymo(si) turinys – tai mokymo(si) 
tikslų, turinio, metodų, mokomosios 
medžiagos, mokymo(si) 
organizavimo ir stebėsenos ir 
vertinimo/įsivertinimo visuma. 



Mokymo(si) turinio esmė

Labai svarbu, kad į tą visumą būtų žiūrima
kaip į nuolat kintančią ir
atsinaujinančią sistemą.

Kadangi visi šie mokymo(si) elementai
tarpusavyje susiję, tai bet kurio vieno
elemento keitimas daro įtaką visai
elementų sistemai.



Svarbiausia – besimokantieji, 
ir mūsų darbas – padėti jiems 

įgyti reikalingų žinių, gebėjimų 
ir įgūdžių.

Mokymo(si) turinio esmė



Išskirtinės mokymo(si) turinio  
savybės (1)

n Aiškiai nustatyti tikslai;

n Patarimai, kaip mokytis medžiagą;

n Draugiškas “tu ir aš” rašymo stilius besimokančiojo 
atžvilgiu;

n Trumpos, nesudėtingos mokymo(si) dalys;

n Mažiau žodžių nei įprasta puslapyje;



Išskirtinės mokymo(si) turinio  
savybės (2)

n Daug naudingų pavyzdžių;

n Nuorodos į besimokančiojo patirtį;

n Iliustracijų taikymas ten, kur jos naudingesnės už žodžius;

n Antraštės, kurios padėtų besimokančiajam susirasti, ko jam 
reikia;

n Aiškus besimokančiųjų skirtingų poreikių supratimas;



n Pratimai, užduotys, padedančios besimokančiajam 
naudotis medžiaga;

n Vieta besimokančiųjų idėjoms užrašyti;

n Apklausa besimokančiųjų savikontrolei;

n Nuorodos į konsultacijų suteikimo šaltinius;

n Kiti ypatumai.

Išskirtinės mokymo(si) turinio  
savybės (3)



Mokymo(si) turinio (mokomosios 
medžiagos) ruošimo schema

Ruošimo etapai:
1. Medžiagos planavimas;
2. Pasiruošimas rašymui;
3. Rašymas ir koregavimas.



Mokymo(si) turinio (mokomosios 
medžiagos) ruošimo schema

Kiekviename etape atliekamos kelios užduotys. 
Kurios gali būti vykdomos nenuosekliai. 

Rengiant mokymo(si) medžiagą dažnai tenka sugrįžti 
atgal, prie jau atliktų darbų, naujai peržvelgti 
rezultatus.



1 etapas. Planavimas (1)

n Kokie mokymo(si) poreikiai?

n Kokie veiksniai gali padėti ar trukdyti?

n Kas dalyvaus kurse? Kokios būsimų dalyvių 
charakteristikos?

n Kokio tipo šaltiniai galimi?

n Kokią mokymo(si) veiklos įvairovę pateiksite?



1 etapas. Planavimas (2)

n Kokių technologijų derinys geriausiai padės 
mokymui(si)?

n Kaip besimokantieji žinos, ką daryti?

n Ką darysite jūs (kurso mokytojas)?

n Kokio pobūdžio problemų gali kilti?

n Kaip žinosime, kad viskas veikia gerai? 



Planavimo etapo užduotys
1. Asmenų, kuriems skiriama medžiaga, 
įvertinimas

Ką reikia žinoti apie kurso vartotojus:
n Demografiniai veiksniai:

Kiek asmenų naudosis medžiaga?
Kokio amžiaus? Kokios lyties?
Ar bus neįgalių? ir kt.



Planavimo etapo užduotys
1. Asmenų, kuriems skiriama medžiaga, 
įvertinimas

Ką reikia žinoti apie kurso vartotojus:
n Motyvacija:

Kodėl jie mokysis?
Kaip programa bus susijusi su jų veikla ar 

gyvenimu?
Ko jie nori iš programos? Kokios jų viltys?
Ko jie gali baimintis?



Ką reikia žinoti apie kurso vartotojus:
n Mokymo(si) veiksniai

Kokia jų nuomonė apie mokymą(si)?
Koks jų mokymosi stilius?
Kokių mokymosi įgūdžių turi?
Kokia e-mokymosi patirtis?

Planavimo etapo užduotys
1. Asmenų, kuriems skiriama medžiaga, 
įvertinimas



Ką reikia žinoti apie kurso vartotojus:
n Dalyko veiksniai

Ką jie mano apie dalyką, kursus ir pan.?
Kokių žinių ir įgūdžių yra įgiję?
Kokie galimi nesusipratimai?
Kokių turi svarbių asmeninių interesų ir 

patirties?

Planavimo etapo užduotys
1. Asmenų, kuriems skiriama medžiaga, 
įvertinimas



Ką reikia žinoti apie kurso vartotojus:
n Šaltinių veiksniai

Kur, kada ir kaip jie mokysis?
Kiek turės laiko mokymuisi?
Kokį turės priėjimą prie techninės bazės ir 

kokios čia bus teikiamos galimybės?
Kokia bus teikiama parama – kuratoriai, 

patarėjai, kolegos, kiti besimokantieji?
Kokia e-mokymosi patirtis?

Planavimo etapo užduotys
1. Asmenų, kuriems skiriama medžiaga, 
įvertinimas



Planavimo etapo užduotys
2. Tikslai ir siekiai

n Realūs;
n Tiksliai ir aiškiai apibrėžti; 
n Suprantami besimokančiajam;
n Žinomi jau kurso mokymo(si) pradžioje;
n Prasmingi, dominantys besimokantįjį, skatinantys jį 

mokytis;
n Išmatuojami ir pan.



Planavimo etapo užduotys
2. Tikslai ir siekiai

Tikslą sudaro 3 dalys: 
nsąlygos, 
nveiksmas, 
nkriterijus.



Tikslų pavyzdys

n Gerai suformuluotas 
Baigę mokytis skyrių/temą, besimokantieji 

gebės rasti visus kvadratinės lygties 
sprendinius.

n Netiksliai suformuluotas 
Baigę mokytis skyrių/temą, besimokantieji 

žinos, kaip spręsti kvadratines lygtis.



Tikslų tipai

n Atmintis (kuriuos terminus, apibrėžimus, 
procedūras ir kt. turėtų prisiminti);

n Požiūris (kokiose srityse tikėtina pasikeis 
nuomonė, vertinimai, interesai ir kt.);

n Supratimas (kaip naujai galės paaiškinti, 
interpretuoti, suvokti pasaulį);

n Veikla (ką naujo gali sugebėti) ir t.t.



Bendrieji ir papildomi tikslai

nBendrieji tikslai formuluojami 
visam mokymo(si) kursui, 

npapildomi – kurso temai ar skyriui. 



Planavimo etapo užduotys
3. Medžiagos turinio apibrėžimas

n Net turintiems nemenką mokymo patirtį 
mokytojams patariama peržvelgti turimą medžiagą 
prieš teikiant ją nuotoliniam mokymui/si.

n Medžiagos turinys gali būti sukoncentruotas į:
n temą;
n besimokančiuosius.

Galimas ir mišrus būdas.



Planavimo etapo užduotys
4. Mokymosi priemonių parinkimas

n Galimos nuotolinio mokymo(si) priemonės:
n Spausdinta medžiaga;
n Garso ar vaizdo priemonės;
n Hipertekstas ir tinklalapiai internete;
n Virtuali mokymosi aplinka internete;
n Kompiuteriniai treniruokliai;
n Kompiuterinės konferencijos;
n Daugialypė aplinka (multimedia);
n Paskaitos;
n Tiesioginis mokymas(is);
n Mokymasis susirašinėjant ir pan.



Mokymo(si) priemonės pasirinkimo 
kriterijai (1)

n Ar kurios nors temos nukreipia į tam tikras išskirtines 
mokymo(si) priemones?

n Kurios mokymo(si) priemonės bus fiziškai pasiekiamos 
besimokantiems?

n Kokias mokymo(si) priemones bus patogiausia naudoti 
besimokantiems?

n Ar kurios nors mokymo(si) priemonės gali būti 
naudingesnės besimokančiųjų motyvacijai?

n Gal kurios nors mokymo(si) priemonės yra privalomos 
jūsų kurse?



n Kuri mokymo(si) priemonės patogiausios jums kaip 
mokytojui?

n Kurias mokymo(si) priemones besimokantys jau sugebės 
naudoti?

n Kurias mokymo(si) priemones jūs galėsite naudoti?

n Kurias mokymo(si) priemones jūs pajėgsite naudoti?

n Kurias mokymo(si) priemones pajėgs naudoti 
besimokantieji?

Mokymo(si) priemonės 
pasirinkimo kriterijai (2)



Kiti galimi kriterijai

n Prieinamumas;
n Kaina;
n Mokymas ir mokymasis;
n Interaktyvumas ir vartotojui draugiška aplinka;
n Organizaciniai aspektai;
n Naujumas;
n Greitis.



Planavimo etapo užduotys
5. Besimokančiųjų paramos organizavimo 
planavimas

n Didžiausia parama yra galimybė gauti atsakymą į 
mokymosi metu iškilusį klausimą.

n Paramą gali teikti pats mokytojas arba kiti 
konsultantai, kuratoriai.

n Paramą gali teikti kiti mokiniai.



Galimi paramos būdai (1)

n Pagalba apsispręsti;

n Išsirinkti tinkamą mokymosi medžiagą;

n Pritaikyti medžiagą besimokančiojo poreikiams;

n Palaipsninis pažangos tikrinimas;

n Supažindinimas su įvairiais mokymosi būdais;



Galimi paramos būdai (2)
n Asmeninės pagalbos suteikimas atsiradus įvairioms 

mokymosi problemoms;

n Padėti gauti paramą iš kitų žmonių;

n Padėti įgytas žinias pritaikyti darbe;

n Įvertinti besimokančiųjų žinias, suvokimą, gebėjimus;

n Valdyti mokymosi programos fizinius išteklius ir kt.



Planavimo etapo užduotys
6. Turimos medžiagos nagrinėjimas

n Auditorija;
n Tikslai;
n Įvertinimas;
n Apimtis;
n Laikas;
n Mokymasis;
n Stilius;

n Fizinis formatas;
n Reputacija;
n Kaina (jei ne jūs 

esate kurso 
autorius);

n Prieinamumas;
n Nauda;
n Alternatyvos.

n Turimos medžiagos vertinimo kriterijai



Literatūra
n Haddad, M., Ferreira, N. & Faria, A. (2014) The Use of Educational Technologies in 

Distance Education—Enabling the Appropriation of Teaching and Learning Process. 
Open Journal of Social Sciences, 2, 54-58.

n Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M.  & Zvacek, S. (2008) “Teaching and Learning 
at a Distance,” 3rd Edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River.

n Daukilas, S., Kasperiūnienė, J., (2011). E-mokymosi kursų projektavimas ir 
realizavimas, Kaunas. Prieiga per internetą 
http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/497/1/e_mokymo_kursu_projektavimas_ir_realizavima
s_metodika.pdf Žiūrėta [2020-01-09] 

n Geros mokyklos koncepcija (2013). Prieiga per internetą http://www.nmva.smm.lt/wp-
content/uploads/2015/08/GM_koncepcija_11-121-V.V..pdf Žiūrėta [2019-10-15]

n Kazlauskiene, A., Gaucaite, R., Poceviciene, R. (2016). Preconditions for Sustainable 
Changes in Didactics Applying Self-Directed Learning in the General Education School. 
Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 18, No. 2, p. 91–104.

n Nuotolinis mokymasis (2003). // Sud. D. Rutkauskienė, Kaunas: Technologija  

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/497/1/e_mokymo_kursu_projektavimas_ir_realizavimas_metodika.pdf
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2015/08/GM_koncepcija_11-121-V.V..pdf

