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     ELENA TREPULĖ,  2019   

SAVIVALDAUS MOKYMOSI GEBĖJIMAI 

Mūsų nebestebina mintis apie tai, kad turime nuolat, net kasdien mokytis, o ir tą daryti 
turėsime daug metų ateityje. Kai kažką turi daryti dažnai ir daug, visada pravartu išmokti 
tai daryti greitai ir efektyviai, rasti sau patogų, priimtiną ir rezultatyvų būdą. Taigi, turime 
rasti efektyvų būdą planuoti, valdyti ir nukreipti savo mokymąsi. Juolab, kad šiuolaikiniame 
pasaulyje nuolatinis mokymasis nebėra nei intelektualų privilegija, nei galimybė, o verčiau 
ekonominė ir socialinė būtinybė. Tokie gigantai kaip Billas Gatesas ar Henry Fordas neturėjo 
didelių formalaus mokymosi pasiekimų, tačiau ypatingą reikšmę teikė asmeniniam 
tobulėjimui ir labai daug mokėsi savivaldžiai.  

SUAUGYSTEI BŪDINGAS SAVIVALDUMAS 

Suaugusiųjų mokymosi teorijos, dar kitaip  - andragogikos, pradininkas amerikietis 
Malkolmas Knowles teigė, kad bręsdami žmonės tampa save nukreipiančiomis 
asmenybėmis ir linksta į savivaldumą. Kitaip tariant, kuo labiau žmogus subrendęs, tuo 
labiau jis save nukreipia ir savivaldžiau mokosi. Knowles teigė, kad suaugusieji patys imasi 
iniciatyvos ir be kitų pagalbos ar su kitų pagalba, bet įvertina savo mokymosi poreikius, 
turimus ir reikalingus mokymosi resursus, pasirenka tinkamas mokymosi strategijas bei 
vertina numatomas mokymosi pasekmes.  

Salman Khan, didžiulės nemokamos mokymosi platformos Khan academy įkūrėjas, teigia 
(Dickinson, 2018), kad klasikinė švietimo sistema yra sukūrusi iliuziją, kad  „kažkas mus 
moko“, nors švietimo sistema viso labo gali sukurti informacijai rinkti tinkamą kontekstą, 
tačiau mokytis turime patys. Skirtumas tik tas, kad savivaldūs besimokantieji tą kontekstą 
susikuria patys – mokydamiesi nuolat ir turėdami nuostatą nuolat tobulėti. Net jei tradicinis 
požiūris skirsto žmones į gabius ir negabius, ar bent jau į labiau gabius ir mažiau gabius, 
savivaldūs, nuolat tobulėti pasirengę besimokantieji  žino, kad visada galima tobulėti ir 
išmokti tai, ko prireikia.  

INICIATYVA IR MOTYVACIJA 

Tradicinis formalusis mokymasis dažniausiai neapeliuoja į besimokančiojo asmeninę 
motyvaciją ar jo mokymosi poreikius, o pagrindinis motyvacijos šaltinis būna gaunami 
pažymiai ar kitokie įvertinimai. Nusprendus mokytis dėl savęs, teks kitų motyvacijos 
šaltinių. Savivaldžiam mokymuisi visada būdinga iniciatyva – mes patys nusprendžiame 
kažko mokytis, patys ieškome reikiamų resursų ir patys save motyvuojame. Vidinė 
motyvacija visada yra stipresnė ir paveikesnė už išorinę, tad suteikia galios pasiekti labai 
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didelių ir vaisingų mokymosi rezultatų.  Turint iniciatyvą ir vidinę motyvaciją galima 
ryžtingai žengti savivaldaus mokymosi keliu. Vis dėlto, sėkmingam savivaldžiam mokymuisi 
dar reikės glėbio gebėjimų.  

KOKIE GEBĖJIMAI PADEDA? 

Savarankiškumas ir gebėjimas veikti nepriklausomai nuo kitų. Norint sėkmingai mokytis 
savivaldžiai, negalima tikėtis paskatų iš išorės, bet tenka pasitikėti tik savo paties 
pastangomis ir ryžtu siekti tikslo. Jei norite, kad jums „išdalintų vadovėlius“ ir „paskirtų 
atsiskaitymo datas“, tai registruokitės į kursus, kur mokytojas tikėtina tai ir darys. Tačiau 
savivaldus mokymasis tuo ir skiriasi nuo paprasto formalaus mokymosi, kad ir vadovėlius 
susiranda ir „atsiskaitymo datas“ paskiria pats besimokantysis. Savivaldaus mokymosi 
režimas nebūtinai reiškia, jog turėtume eiti mokymosi keliu tik vieni ir vieniši  - anaiptol! 
Kaip tik, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti yra kitas labai svarbus gebėjimas. 

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Savivaldus besimokantysis jaučia, kada galima „kirsti“ 
trumpuoju keliu ir pasiklausti kolegų, draugų ar įvairių mokymosi bendruomenių, užuot 
principingai ilgai ieškant informacijos pačiam. Savivaldus besimokantysis palaiko 
dalykiškus ir draugiškus ryšius su jam aktualiomis teminėmis bendruomenėmis, žino, kieno 
galima paklausti vienos ar kitos informacijos, ir moka tai padaryti, nes negyvena atsiribojęs 
savo savivaldaus mokymosi apkasuose.  

Gebėjimas kelti tikslus ir jų siekti. Savivaldumas yra glaudžiai susijęs su tikslo siekimu, tad 
savivaldus besimokantysis kiekvieną mokymosi projektą suvokia, kaip tikslą, kurį jis ketina 
pasiekti, kaip dar vieną viršūnę, į kurią ketina įkopti. Pasiekus vieną, antrą, trečią tikslą 
atsiranda užtikrintumas ir pasitikėjimas savo jėgomis, kai žmogus žino, jog eidamas šiuo 
keliu, jei nusprendžia susikoncentruoti ir užsibrėžia tikslą, anksčiau ar vėliau jį pasieks. 
Gebėjimas formuluoti tikslus yra susijęs su koncentracija ir gebėjimu išgryninti vieną ar 
kelis pagrindinius tikslus. Išgryninus vieną ar kelis mokymosi tikslus ir pradėjus jų siekti 
būtinas atkaklumas.  

Atkaklumas. Kaip ir viskas gyvenime, mokymosi kelias nebūna rožėmis klotas, o gyvenimo 
aplinkybės, darbiniai įsipareigojimai ar šeima ne visada pasirengę mus geranoriškai 
atpalaiduoti nuo kitų gyvenimo sunkumų, kad tik mes galėtume atsiduoti savo nuostabiems 
naujiems mokymosi tikslams. Be to, juk todėl ir mokomės, kad mums reikia išmokti kažką 
naujo, o kuo labiau nauja tai yra, tuo labiau tikėtina, kad pradžioje nesiseks, klupsime, 
darysime klaidas ar kažko nesuprasime. Tad atkaklumas padės nenuleisti rankų iškilus 
trukdžiams, kliūtims ar pirmoms nesėkmėms.  

Atsakingumas. Nors atsakingumas galėtų būti laikomas savarankiškumo ir gebėjimo veikti 
nepriklausomai dalimi, tačiau gebėjimas prisiimti atsakomybę už įsipareigojimų ir pažadų 
sau laikymąsi yra toks svarbus, kad tikrai vertas būti paminėtas atskirai. Subrendęs ir 
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atsakingas žmogus nekaltins aplinkybių, aplinkinių ir viso pasaulio dėl to, jog nepavyko 
kažko atlikti ar pasiekti taip greitai ar lengvai kaip buvo tikėtasi, bet už laikinas nesėkmes 
prisiims atsakomybę, kaip ir koreguos savo veiksmus ar sprendimus, idant vis tiek toliau 
siektų numatyto mokymosi tikslo. 

Savidisciplina. Savidisciplina – tai išugdomas įprotis, siekti numatytų tikslų greito malonumo 
sąskaita. Nors savivaldžiam besimokančiajam mokytis dažniausiai iš esmės patinka, vis 
dėlto, net ir ypatingai motyvuotiems besimokantiesiems susiklosto nepalankios aplinkybės 
ir apima silpnumas nukrypti nuo užsibrėžto tikslo. Kaip ir minėta, savidisciplina yra įprotis, 
o su įpročiais yra taip: pradžioje žmogus formuoja įpročius, o po to – įpročiai formuoja jį ir 
jo gyvenimą. Žmogaus smegenys yra linkę taupyti resursus ir skuba pereiti į „autopilotą“ – 
jos įprastą ir žinomą veikimo būdą, tad suformuotas disciplinuotas elgesio būdas ima duoti 
labai pozityvių rezultatų žmogaus gyvenime.  

Laiko valdymas yra gan glaudžiai susijęs su gebėjimu siekti tikslo ir savidisciplina. Nors 
savivaldus besimokantysis moka pasirinkti jam tinkamą mokymosi tempą ir nėra 
beatodairiškai susikoncentravęs į akivaizdžių rezultatų siekimą, tačiau geba efektyviai 
valdyti savo laiką ir tinkamai paskirti tam laiko.  

Gebėjimas planuoti. Net ir išsikėlus bei išgryninus mokymosi tikslus nesudarius konkretaus 
plano jiems pasiekti, užmanyti mokymosi siekiai gali ir likti neįgyvendinti. Žinoma, 
nusprendę kažko išmokti savivaldūs besimokantieji nerengia formalaus mokymosi projekto 
įgyvendinimo plano, tačiau numato būtinus laiko ar materialius resursus, priemones, 
susidėlioja bent apytikrį planą su tarpiniais pasiekimais numatomų galutinių rezultatų 
terminais.  

Baziniai mokymosi gebėjimai – tokie kaip žymėjimasis pagrindinių ar svarbių minčių ar faktų, 
informacijos rinkimas iš skirtingų šaltinių, mokymosi dalyko ar temos bazinės struktūros 
išskyrimas (pvz., vadovėlio ar kursų turinio, temų sąrašo analizė, siekiant suvokti kas iš ko 
seka), mokymosi turinio skaidymas į siauresnes temas, išmoktos medžiagos kartojimas 
siekiant pagilinti žinias ir perkelti informaciją į ilgalaikę atmintį ir kt., yra labai svarbūs 
sklandžiam savivaldaus mokymosi procesui.  

TOBULĖJIMO KELIAS  

Anot kanadiečių švietėjo, savivaldaus suaugusiųjų mokymosi pradininko Alleno Tougho, 
suaugusieji daugiausiai mokosi būtent savivaldžiai. Jo tyrimai rodo, kad suaugusieji per 
metus paprastai suplanuoja bent kelis tokius mokymosi projektus. Tačiau norint pasukti 
nuolatinio tobulėjimo keliu, galima savivaldaus mokymosi galią pajungti nuolatinio ir 
sistemingo tobulėjimo kryptimi taikant penkių valandų taisyklę – kurią įvairūs autoriai 
vadina skirtingai – galios valanda, auksinė valanda per dieną ar Franklino valanda (mat 
Benjaminas Franklinas nors turėjo labai menką išsilavinimą, bet pasiekė stebėtinų 
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aukštumų skirtingose srityse dėka savivaldaus mokymosi, kuriam kasdien skirdavo vieną 
valandą penkias dienas per savaitę), kas sudaro penkias valandas per savaitę skirtas 
asmeniniam tobulėjimui ir savivaldžiam mokymuisi. Šios taisyklės galia yra pastovume, o 
rezultatai yra stebėtini. Vienos valandos ar penkių valandų per savaitę taisyklę taiko daug, 
jei ne visi daug pasiekę žmonės.  

PABAIGAI 

 Savivaldaus mokymosi gebėjimai yra tie įrankiai, kurie įgalina suaugusįjį mokytis visą 
gyvenimą savivaldžiai planuojant savo mokymosi kelią ir rezultatus. Šių gebėjimų ugdymas 
nuo jaunystės suteiktų žmonėms pranašumo visame gyvenimo kelyje, o ir įgalintų tapti savo 
gyvenimo kalviais, gebančiais mokytis to, ko jiems trūksta norint pasiekti savo gyvenimo 
tikslų, pagerinti savo ir savo aplinkos gyvenimo kokybę. Nes juk mokymasis suteikia 
galimybę daryti to, ko iki tol nepavykdavo ir pasiekti tokių rezultatų, kurių dar nebuvo. O tai 
jau labai pozityvi perspektyva.  
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