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SAVIVALDUS MOKYMASIS  

AR NORĖTUMĖTE 

SAVO MOKYMOSI 

ISTORIJĄ KURTI 

PATYS?   



Kodėl savivaldus mokymasis? 

 Visiškai atliepia mokymosi visą gyvenimą ir į 
besimokantįjį orientuoto ugdymo paradigmą; 

 

 Šių gebėjimų ypač reikia dirbant su ketvirtąją 
ugdymo(si) technologija, t.y. videokompiuterine 
technologija;  

 

 Puikiai atliepia šiandienos ir ateities veiklos 
pasaulio reikalavimus (TOP 10 gebėjimų pagal 
Pasaulio ekonomikos forumą) 



Koks turi būti suaugusiųjų 

švietimas, kad kiekvienas 

besimokantysis galėtų PATS kurti 

savo mokymosi istoriją?  

SAVIVALDUS MOKYMASIS  



 

Pagrindinis tikslas mokykloje ir pamokoje – 

išmokyti mokinius mokytis savarankiškai 

(Helmke, 2012).   

 

 

 

Sisteminių pokyčių būtinybė. 

SAVIVALDUS MOKYMASIS  

Išmokti mokytis savivaldžiai 



Savivaldaus mokymosi esmė 

1. Gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose 

srityse ir suvokti: 

 ką jau žinai, moki, gebi,  

 ir ko dar reikėtų mokytis. 

 

 
Nežinau  Duota išmokti  Žinau 

1. .... 

2. .... 

3. ... 



Savivaldaus mokymosi esmė 

2. Gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą 

ir save kaip besimokantįjį:  

kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 

padeda sėkmingai mokytis  

kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 

trukdo sėkmingai mokytis;  

koks yra asmeninis mokymosi stilius ir pan.    

 

 



Mokėjimas reflektuoti savo mokymosi 

veiklą ir rezultatus 

 Paaiškinti, kas mokymosi veikloje patiko, kas – 
ne, kodėl;  

 

 kas buvo lengva, kas – sunku, kodėl,  

 

 Paaiškinti, ko išmoko, kokios patirties įgijo ir 
pan. 

 

 nuspręsti, ką reikia daryti, kad pagerintų 
mokymąsi. 



Savivaldaus mokymosi esmė 

3. Gebėjimas kelti savo mokymosi tikslus ir 

uždavinius. 

 

 Praktinė užduotis (artimiems tikslams) 

Laiptų metodas 



Savivaldaus mokymosi esmė 

4. Gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką / 

prioritetus / kasdienės energijos išteklius  

  

Savarankiškai numatyti reikalingą 

užduotims atlikti laiką ir sau tinkamą 

jų atlikimo seką 

 



Laiko vadybos gebėjimai 

 

Laiko planavimas ir  

efektyvus laiko panaudojimas  

 

 

 kaip planuoti mokymosi laiką; 

 išvengti nesėkmių;  

 perfekcionizmo problemos ir jų sprendimo būdai 
ir pan.  

Geroji užsienio šalių patirtis 



Laiko “vagys” 

 Užsirašyk viską, ką darai per dieną: 

 kada atsikėlei,  

 kiek laiko praleidai vonioje,  

 kiek laiko pusryčiavai,  

 kiek užtrukai eidamas į darbą,  

 jei kalbėjai telefonu ar naršei internete – kiek laiko tai 

užtruko ir t.t.) 

 

 Ypač smulkiai užsirašyk, ką veikei po darbo. 

 Daryk tai keletą dienų iš eilės. 

 Viską apmąstyk ir atrask laiko „vagis“.  

Kaip efektyviau planuoti savo laiką? 



Labai svarbu ir itin 

skubu:  

 

Labai svarbu, bet ne 

itin skubu:  

 

Labai skubu, bet ne 

itin svarbu: 

Nei skubu, nei labai 

svarbu: 

  

Mano mokymosi prioritetai: 

Kaip efektyviau išsiaiškinti savo prioritetus? 





Savivaldaus mokymosi esmė 

5. Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką 

mokymosi turinį, net jei, kaip įprasta, jį pateikia 

mokytojas.  

 



Savivaldaus mokymosi esmė 

6. Gebėjimas valdyti informaciją, t.y. ne tik  

 

rasti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius, 

atrinkti reikiamą medžiagą,  

 

bet ir ją tvarkyti, vertinti jos išsamumą, 

patikimumą, teisingumą, jungti informaciją, 

gautą iš įvairių šaltinių, ir konstruoti naują 

žinojimą ir t.t.;   

 



Savivaldaus mokymosi esmė 

7. Gebėjimas pasirinkti 

tinkamas mokymosi 

strategijas, metodus, 

priemones, mokymosi 

išteklius, aplinką ir pan.  

 

5%     Paskaita  

10%    Savarankiškas skaitymas   

20%    Informacija su vaizdinėmis              
 priemonėmis  

30%     Stebėjimas 

50%     Grupinė diskusija  

70%     Mokymasis praktiškai bandant  

90%     Mokymasis mokant kitus  



Savivaldaus mokymosi esmė 

8. Gebėjimas kryptingai 

veikti siekiant išsikeltų 

uždavinių, t.y. naują 

mokymosi medžiagą sieti 

su jau turima, mokytis iš 

patirties ir per patirtį ir 

pan.   

 

Konkreti 
patirtis 

Stebėjimas  

Refleksija  

Konkrečių 
išvadų ir 

koncepcijų 
formulavimas 

Idėjų 
bandymas 
naujose 

situacijose 



 Aktyvus mokymas(is); 

 Reflektyvus mokymas(is); 

 Mokymasis bendradarbiaujant; 

 Autentiškas mokymas(is); 

 Konstruktyvus mokymas(is); 

 Probleminis mokymas(is) ir t.t. 

SAVIVALDAUS MOKYMOSI STRATEGIJOS 



Savivaldaus mokymosi esmė 

9. Gebėjimas motyvuoti save. 

 

 
PRASMĖS ieškojimas  

yra pagrindinis žmogaus siekis ir 

pagrindinė gyvenimo MOTYVACIJA 

Motyvacija mokytis tėra tik 

ugdymo/si prasmingumo 

suvokimo pasekmė 
 



Savivaldaus mokymosi esmė 

10. Gebėjimas reflektuoti, t.y. apmąstyti ir 

(į)vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus 

numatytų tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų 

aspektu, nustatyti sėkmės ir nesėkmės 

priežastis bei pastarųjų įveikos priemones.   

 



Savivaldaus mokymosi esmė 

11. Gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso 

tobulinimo galimybes ir strategijas. 

 



Technologijų kaitos ypatumai  

 

Universalus 

dizainas 
 

Koks turi būti 

suaugusiųjų švietimas, 

kad kiekvienas 

besimokantysis galėtų 

PATS kurti savo 

mokymosi istoriją?  



 

Pagrindinis tikslas mokykloje ir pamokoje – 

išmokyti mokinius mokytis savarankiškai 

(Helmke, 2012).   

 

 

 

Sisteminių pokyčių būtinybė 

SAVIVALDUS MOKYMASIS  

Išmokti mokytis savivaldžiai 



Laisvė < Atsakomybė  
(patogu mokytojui, bet neefektyvu) 

Laisvė > Atsakomybė 
(mokytojų galvos skausmas, nors ir malonu 

besimokančiajam) 

Laisvė = Atsakomybė 

Kurią formulę pasirinksime? 

0 laisvės, 0 atsakomybės 
(nuolatinė globa) 

1 prieštaravimas: 

 Laisvės suvaržymas vs Atsakinga laisvė  



2 prieštaravimas: 

Taisyklės vs Susitarimai vs Pasitikėjimas  

Atsakomybė Laisvė  

Pasitikėjimo kultūra  



3 prieštaravimas:  

PLANAVIMAS  

 Kas planuoja? 

 

 Ką planuojame? 

 

 Kiek griežtai vadovaujamės planu? 
 

 



4 prieštaravimas:  

GRĮŽTAMASIS RYŠYS  

 kažkada vs čia ir dabar  

 

 Svarbiausia vertinimas vs svarbiausia grįžtamasis ryšys 

 

 suteikia tik mokytojas vs suteikia taip pat ir pats   
      besimokantysis 

 

 vertiname norėdami “pagauti” vs vertiname tą, kuris 
nori       būti 
įvertintas  

 

 vertiname pagal “paprotinę tradiciją”? vs susitariame 
dėl vertinimo sistemos 



ĮSIVERTINIMAS BESIMOKANTIESIEMS TAPS SAVASTIMI 

 

 

1. Jeigu turi GALIMYBĘ PASIRINKTI, tampa ATSAKINGU 

UŽ SAVO PASIRINKIMĄ (užduoties, veiksmo ir pan.) 

 

2. Jeigu turi GALIMYBĘ RINKTIS, „ateina“ POREIKIS 

ĮSIVERTINTI 

 

 

Reikia veikti taip, kad ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

pirmiausiai BŪTŲ SVARBŪS BESIMOKANTIESIEMS  

 



Principinė savivaldaus mokymosi 

koncepcijos nuostata 

Pripažinimas, kad kiekvienas besimokantysis yra 

unikali asmenybė, turinti teisę: 

mokytis individualiai,  

 individualiai įsitraukti į naujų žinių kūrimą,  

 realizuoti save kaip novatorišką ir kūrybingą 

asmenybę, priimančią savitus sprendimus   

 



 

Mokytojo vaidmuo 

– fasilitatorius 

(pagalbininkas) ir 

organizatorius 

Besimokančiojo  

vaidmuo –  

aktyvus dalyvis ir 

mokymosi 

partneris 

Keistis pačiam ir padėti keistis kitam 

Kiekvienas galime, tik 

galime kitaip  



Andragogo vaidmuo 

MOTO: Kurkime tokią mokymo(si) 
aplinką, kad kiekvienas 
besimokantysis joje galėtų pats kurti 
savo mokymosi istoriją. 

 
Kitas, ne mažiau svarbus andragogo vaidmuo 

yra refleksija: besimokančiųjų ir savo paties 
veiklos 

 



Savivaldus 

mokymasis 

“Epale” 

platformoje  



https://epale.ec.europa.eu/lt 

 

 

Europos suaugusiųjų mokymosi 

 elektroninė platforma 

https://epale.ec.europa.eu/lt




Europos suaugusiųjų mokymosi 

 elektroninė platforma 



 Pagalba suaugusiems besimokantiesiems 

 Mokymosi aplinka 

 Gyvenimo įgūdžiai 

 Kokybė 

 Politika, strategijos ir finansavimas 

With the support of the Erasmus+ Programme of the 
European Union 

“EPALE” teminės sritys  



Europos suaugusiųjų mokymosi 

 elektroninė platforma 



Europos suaugusiųjų mokymosi 

 elektroninė platforma 



Praktinės bendruomenės 

 Praktinės bendruomenės – tai internetinės 

grupės, suburiančios panašių interesų 

turinčius žmones iš suaugusiųjų mokymosi 

sektoriaus.  

 

Prisijunkite prie bendruomenės, kad 

susipažintumėte su panašiai mąstančiais 

„Epale“ nariais iš visos Europos ir galėtumėte 

keistis idėjomis, ištekliais bei gerąja patirtimi. 

 



Savivaldus mokymasis ir 

Praktinės bendruomenės 



Savivaldus mokymasis ir 

Praktinės bendruomenės 



Praktinės bendruomenės 



“EPALE” EKSPERTŲ GEOGRAFINĖ APRĖPTIS 

Inga  

Laima  

Renata  

Rasa 

Elena  

Julija 

Rita  

Edita 

Aušrinė 

Vilija  



Savivaldus mokymasis politiškai nepatogus 

tiems, kurie siekia kitus kontroliuoti 

 

 

 

 

 

Turite pasiūlymų,  
klausimų, idėjų, abejonių, komentarų?  

 

 
Jūsų pagalbininkas  
Rasa Pocevičienė 

“Epale” ekspertė Šiaulių regionui 


