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Kas galėtų padėti mums išspręsti mūsų švietimo 

reformos problemas? 

 ,,Vaikai. Jie privers mus atsisakyti per šimtmečius 
nusistovėjusių švietimo formų ir tradicijų. Jie vis labiau 
bodėsis dabartine mokykla ir iš esmės ugdysis (o gal jau 
taip ir yra) ne mokykloje. Mokykla monopolio nebeturi, 
žinių monopolio nebėra, informacijos šaltinių yra daug”.

(S. Papertas, 1997)
 ,,Žinoma, tai gali ir neįvykti, jei suskubsime keistis. Tik 

vaikai laukt nenori. Mes galim tikėtis ją (mokyklą) keisti ir 
patys keistis pamažu, po truputį; jei ne šiemet, tai kitąmet, 
o vaikams kitąmet nėra.(...) 
Turi keistis mokyklos gyvensena, pirmiausia pasikeitus 
mokytojų požiūriui į mokymą ir mokymąsi. Laikas 
mokytojams pamažu išeiti į antrą planą, kad veiksmas 
labiau suktųsi pačių vaikų dėka. Tokia ateitis pasistiebus 
jau matyt”. 

(R. Ališauskas, 2010-05-20)



,,Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko 
pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais 
laikais“. 

(Senovės žydų patarlė)



XXI amžiaus gebėjimai     Mūsų kartos (45-60 m.)

gebėjimai

 Informacijos rinkimas, 
sintetinimas ir analizė

 Savarankiškas darbas
 Įtakingas lyderio vadovavimas 

savarankiškiems 
darbuotojams

 Kūrybinių idėjų vertimas 
veiksmais

 Kūrybinis mąstymas
 Perspektyvų suvokimas
 Etiška darbinė veikla
 Veiksmingas bendravimas 

(keitimasis informacija)

CISCO baltoji knyga (2009)
L. Stoll. Lyderystė vardan mokymosi 
kintančiame pasaulyje, 2010-06-30

 Darbštumas

 Normų ir taisyklių paisymas

 Konservatyvumas

 Lojalumas organizacijai

Pagal Stephen P. Robbins



!!!

 Visuomenė švietimą įvardina kaip keistiną 
ir netobulą

 Programos ,,Renkuosi mokyti” dalyvių 
nuomone tik 20 proc. mokytojų į savo 
darbą žiūri neformaliai ir kūrybiškai

 Įdėjų ,,užmušinėjimas”

 ...



,,Mokymo proceso nepagerinsime, jei jo 
nepakeisime, <...> pagerinti mokymo 
procesą – tai pakeisti tai, ką mokytojai 
daro klasėje“.

Geoff Petty (2008)

Tai ką vis dėlto reikėtų keisti?



Ką reikėtų keisti?

 Požiūrį į neišvengiamą kaitą;

 Požiūrį į vaiką;

 Požiūrį į mokymą ir mokymąsi;

 Požiūrį į mokyklos vadybą ir lyderystę;

 ...

Nes: 



Mokiniams patinka, kai mokytojai:

 rūpinasi savo mokiniais;

 stengiasi sudominti;

 įtraukia į aktyvią veiklą;



Mokiniai pasyvūs pamokoje, kai:

 mokytojai neatsižvelgia į jų galimybes ir 
poreikius;

 naudoja tradicinius ugdymo metodus, 
neskatinančius mokinių aktyvumo ir 
tobulėjimo.



Mokymas(is) neveiksmingas, kai:

 pamokoje centre mokytojas, o ne 
mokinys, t.y. pamokos vyksta mokymo 
paradigmoje;

 mokytojai patys apibendrina, įvertina 
mokinių veiklą pamokoje ir išmokimo lygį;

 neskiriama pakankamai dėmesio veiklos 
formų ir metodų, pasiekimų ir pažangos 
vertinimo bei įsivertinimo ir gautos 
informacijos panaudojimui tolimesniam 
mokymo(si) planavimui.



Kaip galėtume padėti mokiniui atrasti, 

įžvelgti mokymosi naudą?

 Nustatykime prasmingus ir įdomius 
mokymosi tikslus ir siekius;

 Įtikinkime mokinius temos, kurią mokome, 
svarba ir aktualumu;

 Padarykime mokymą(si) įdomų ir teikiantį 
vertės;

 Sudarykime sąlygas gauti atsaką, kaip 
mokiniams sekėsi įgyvendinti tikslus ir 
siekius.



Geros pamokos ypatybės
,,Mokyklos darbotvarkė 21”. 

Projekto vadovė dr. L. Galkutė, 2003/Pasvalio P.Vileišio gimn. 2-os kl.gimnazistai, 2010

 Intriga, netikėtumas;
 Aktuali gyvenimui tema;
 Sutampa mokytojų ir mokinių 

interesai;
 Įdomi informacija, bet jos ne 

per daug;
 Priemonių ir metodų įvairovė;
 Aktyvūs mokiniai;
 Saugi aplinka, nuoširdus 

mokytojo ir mokinių 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas;

 Mokiniai gali pristatyti savo 
darbo rezultatus;

 Pasiekti numatyti tikslai;
 Ilgalaikiai rezultatai;
 Mokiniai nori tęsinio, pritaiko 

žinias gyvenime.

 Saugi aplinka:
 pagarbūs mokytojo-mokinių ir 

mokinių tarpusavio santykiai,
 užtikrinta drausmė,
 nebijai paklausti, išsakyti savo 

nuomonę,
 laiku suteikiamam pagalba, 

patariama, padrąsinama,
 nerašomi pažymiai už elgesį;
 Aktuali gyvenimui tema. 

Remiamasi mokinių ir mokytojo 
patirtimi. Siejama su situacija 
šalyje ir pasaulyje;

 Aktyvi mokinių veikla: mąstymą 
skatinančios, kūrybinės užduotys, 
praktikumai porose, grupėse; 

 Vaizdumas, IT, integracija;
 Pakankamai laiko skiriama klaidų 

analizei (vertinimui/įsivertinimui);
 Mokytojas – autoritetas;
 Planuoajnt pamoką atsižvelgiama 

į mokinių interesus, pomėgius ir 
galimybes.



Atnaujintų bendrųjų programų 

diegimo ugdymo procese tikslas

Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad 
kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir 
išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų 
kompetencijų, būtinų tolimesniam 
mokymuisi bei prasmingam aktyviam 
gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.



Padiskutuokime 

1. Kokia pagrindinė šiuolaikinio mokytojo 
funkcija?

2. Dėl ko mokytojas tai turėtų daryti?

3. Kas iš to mokiniui?



1. Kokia pagrindinė šiuolaikinio mokytojo funkcija?

 Pritaikyti ugdymo turinį.

2. Dėl ko mokytojas tai turėtų daryti?

 Kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales 
bręstų kaip asmenybė,

 įgytų kompetencijų.

3. Kas iš to mokiniui?

 Kompetencijos bus reikalingos tolimesniam 
mokymuisi,

 prasmingam aktyviam gyvenimui.



Kas sudaro ugdymo turinį?

Ugdymo turinį sudaro:

 mokinio turimos žinios ir patirtis;

 ugdymo programos ir kontekstas;

 mokymo ir mokymosi metodai;

 mokytis padedantis vertinimas (vertinimo 
būdai ir rezultatas);

 mokymo ir mokymosi šaltiniai, priemonės.



Ugdymo turinio 
individualizavimas ir diferencijavimas

,,Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, 
būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam 
gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje”.



Ugdymo turinio individualizavimas (1)

Individualizuotas mokymas pritaikytas prie 
besimokančiųjų poreikių įvairiose 
situacijose. Jis turi aiškų tikslą ir 
programą, susietas su grįžtamuoju ryšiu, 
pasirinktu mokymo/si tempu.

J. Laužikas, N.L. Gage, A.B. Marshall ir kt.



Ugdymo turinio individualizavimas (2)

 Standartų reikalavimai, priemonės 
(vadovėliai ir kt.), mokymo/si, vertinimo 
metodai pritaikomi taip, kad atitiktų 
skirtingų mokinių

 gabumus,

 poreikius,

 polinkius,

 tempą ir kt.



Ugdymo turinio diferencijavimas (1)

 Visų mokinių visko išmokyti neįmanoma;

 Visus mokinius galima kai ko išmokyti.



Ugdymo turinio diferencijavimas (2)

 Diferencijavimas – ugdymo turinio pritaikymas 
skirtingo sugebėjimų lygio mokiniams (dr. E. 
Motiejūnienė)

 Pritaikoma 
 mokymo turinys,

 mokymo ir mokymosi metodai,

 vertinimo būdai.

 Diferencijuojama 
 suskirstant klasės mokinius į grupes pagal sugebėjimų lygį;

 suskirstant mokinius į mišrias įvairių gebėjimų grupes, 
kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda mažiau 
patyrusiems.     



Ugdymo turinio individualizavimui ir 

diferencijavimui mokytojas pasirengęs, kai

 pažįsta mokinius – žino kam, kaip galėtų 
padėti;

 yra sukaupęs diferencijuotų užduočių 
atskiroms temoms bei skirtingų gebėjimų 
mokiniams bazę (banką).



Ką daryt ?

 Duoti tiek, kiek mokinys gali paimti 
(ugdymo turinys);

 Duoti taip, kad jis galėtų, norėtų paimti 
(ugdymo metodai);

 Leisti jam žinoti, kiek jis paėmė (savęs 
vertinimas, įvertinimas) ir kaip galėtų 
paimti daugiau (tolimesnių mokymosi 
žingsnių planavimas).



Mokymo stiliai. 

Jų įtaka mokinių mokymui(si)













O gal Jūs esat 

 ekspertas?

 formali valdžia?

 asmenybė?

 pagalbininkas?

 įgaliotasis?

1. Mokymo stiliai pagal Grašė

2. Ar Jūs geras mokytojas?



Mokymosi būdai

 Koks mokymosi būdas mokiniui 
priimtiniausias? 

 Dabar paplitusi nuomonė, kad kiekvienas
mokinys gali išmokti kiekvienu būdu, o 
kuo daugiau būdų mokytojas panaudoja, 
tuo geriau.



Paulas Ginnisas knygoje ,,Mokytojo įrankiai” 

pristato daugiau nei 5000 mokinių tyrimo išvadą:

 29 proc. mokinių turi regimąją atmintį,

 34 proc. – girdimąją atmintį,

 37 proc. – kinestetinę atmintį.



Tyrimų išvada

 Daugeriopas dėstomos medžiagos pateikimas 
mokiniams yra naudingas.

 Daug mažiau įrodymų pagrindžia nuostatą, kad 
mokiniai geriau mokosi, kai dažniausiai arba visą 
laiką mokomi jiems priimtiniausiu būdu.

 Kiekvienas būdas turi perspektyvą, todėl jie ne 
pakaitiniai, bet papildantys vienas kitą.



Smegenų tyrėjas Eric Jensen teigia:

,,Užuot kiekvieną mokinį mokę 
populiariausiu būdu, turime nepamiršti 
mokiniui pasiūlyti pasirinkimą ir įvairovę. 
Tai taip paprasta. Žmogaus smegenys 
vienu metu atlieka daug procesų. Jos 
skirtingais būdais mokosi – ir dažniausiai 
vienu metu”.

,,Kaip aš mąstau?”



Mokymosi piramidė



Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai

(Remiantis D.W.Johnson ir kt., 1984,1986, 1991)

Mokymasis grupėse
 Žinojimas įgyjamas kartu

 Mokiniai – aktyvūs kūrėjai

 Mokymasis paremtas 
bendradarbiavimu

 Dalijamasi atsakomybe vienas 
už kitą

 Greta užduoties 
akcentuojama ir tarpusavio 
pagalba

 Tiesiogiai mokoma socialinių 
gebėjimų, būtinų 
bendradarbiavimo procese

 Mokytojas stebi, pataria, kai 
reikia – įsiterpia

 Grupė pati vertina savo darbo 
efektyvumą

Mokymasis tradiciškai
 Mokytojo žinios perkeliamos 

mokiniui
 Mokiniai – indai, kurie turi 

būti pripildyti
 Būdingas rungtyniavimas

 Atsakomybė vien tik už save

 Akcentuojama tik užduotis

 Socialiniai gebėjimai 
ignoruojami, reikšminga tik 
užduotis

 Mokytojas susikoncentravęs 
tik į savo dalyką, abejingas 
grupei

 Mokiniai vertinami 
individualiai



DIDELĖ PROBLEMA

Socialinio išmokimo 

problema



,,Mokytojai teigia, kad jie dirba vadovaudamiesi 
mokymosi pedagogikos principais, metodais, 
tačiau pastebima, kad tai yra socialinio išmokimo 
pasėkmė: naujoji paradigma, plačiai pristatoma 
mokytojams ir jie žino, kaip ir kokias mokymosi 
situacijas bei edukacines aplinkas turėtų kurti, 
tačiau realiose pedagoginėse situacijose reiškiasi 
poveikio, rečiau sąveikos pedagogika”.

Citata iš L. Šiaučiukėnienės, O. Visockienės, P. Talijūnienės knygos 
,,Šiuolaikinės didaktikos pagrindai”



Mokymosi paradigmos 

ir didaktinė kompetencija

 Poveikio pedagogikos 
 Sąveikos pedagogikos
 Mokymosi (konstruktyvistinės) 

pedagogikos

Tyrimo ,,Mokytojų didaktinės kompetencijos 
atitiktis šiuolaikiniams švietimo reikalavimams”
ataskaita. KTU, Kaunas, 2005.

Darbas porose. Teorijos konstravimas iš dalių



Tradicinė 
(mokymo arba 

poveikio)

paradigma

Sąveikos paradigma Mokymosi paradigma

Klausytojas 
pasyvus 
informacijos 
priėmėjas.

Vertinamas klausytojo 
dalyvavimas mokymo 
procese.

Klausytojas pats atsakingas 
už savo mokymąsi. Jis 
aktyviai dalyvauja, 
tobulindamas ir keisdamas 
save, taiko savo draugų 
patirtį.

Mokymas yra 
faktų, gebėjimų 
perteikimo, jų 
įsiminimo ir 
atkartojimo 
procesas. Klausyk 
– įsimink –
pakartok – aš 
pasakysiu.

Pripažįstama mokytojo 
ir klausytojo sąveika, 
bet pirmenybė teikiama 
mokymui. Ugdytinis 
turi būti mokomas, kad 
mokytųsi, tačiau galima 
tartis, kaip jam 
mokytis.

Pedagogas remiasi 
ugdomųjų patirtimi, aplinka, 
traktuoja mokymąsi “visur 
visada”. Jam svarbūs įvairūs 
informacijos šaltiniai ir 
mokymosi priemonės. 
Klausytojas – aktyvus 
informacijos gavėjas.



Mokymo metodai įvairiose paradigmose

Tradicinė 
(mokymo arba 

poveikio)

paradigma

Sąveikos paradigma Mokymosi paradigma

Aiškinimas.

Klausinėjimas.

Rašymas.

Skaitymas.

Paskaita.

Demonstravimas.

+ Diskusija.

Problemų sprendimo 
paieškos.

Žaidimai.

Grupės projektai.

Seminarai.

Individualūs ir grupiniai 
problemų sprendimo būdai.

Individualūs ir grupiniai 
projektai.

Mokymasis iš patirties.

Kūrybiniai darbai su 
informacijos šaltiniais.

Veiklos refleksija.





Šiuolaikinis mokytojas

 Parenka, pritaiko ugdymo turinį ir 
metodus.

 Padeda, nukreipia, sužadina kūrybiškumą, 

skatina savarankiškumą, kritinį mąstymą.

 Vertina, suteikia grįžtamąją informaciją, 
koreguoja.

80 procentų – mokinių veikla,

20 procentų – mokytojo veikla.



Mokymosi uždavinius 

orientuoti į mokinį ir jo mokymąsi

 Gerai suformuluotas uždavinys aiškiai pasako, ką 
turėtų veikti mokinys ir padeda išvengti vien tik 
mokytojo kalbėjimo pamokoje, kai laiko mokinio 
darbui lieka labai mažai;

 Lengviau planuoti mokymosi veiklas pamokose;

 Mokytojas tiksliai žino, ką mokiniai turėtų išmokti ir 
kaip tą išmokimą/neišmokimą parodyti.

 Aiškiai suformuluoti mokymosi uždaviniai padeda 
vertinti, kaip pavyko pamoka ir mokiniui įsivertinti 
savo pasiekimus.



Mokytis padedančio vertinimo/įsivertinimo 

gebėjimų ugdymas –

tobulintina didaktinė sritis

Savęs vertinimą būtina susieti su pamokos 

uždaviniu. Suprasti, apmąstyti, kaip sekėsi 

mokytis, gali padėti klausimai:

 Ko aš išmokau?

 Ar aš pasiekiau iškeltą (išsikeltą) uždavinį.

 Kaip aš tai dariau?

 Ką turėčiau daryti geriau?



Ką turėtumėme išgirsti iš mokinių 
aptariant  arba  įsivertinant  savo  darbą?

 Aš išmokau..., nes...

 Aš patyriau...

 Aš supratau..., nes...

 Dabar aš galiu...

 Aš sukūriau...

 Nelabai pavyko, nes...

 Nesupratau, nes...

 Galėčiau geriau, bet...

 Reikės pasistengti, nes...

 Teks pasikartoti...

 ...



 Dažniausiai pamokose  taikomi tradiciniai ugdymo 
metodai: aiškinimas, darbas su vadovėliu, apklausa 
žodžiu, klausimai-atsakymai, pokalbis, užduočių 
atlikimas.

 Rečiau pastebimi   taikomi  darbo porose,  darbo 
grupėse metodai, integruotos  pamokos,  mokymasis 
bendradarbiaujant, diskusijos, kai reikia  pagrįsti savo 
požiūrį, įsiklausyti į kitų nuomones.

 Kartais pasirinkti metodai mažai dera su mokinių 
galimybėmis:  pamokoje darbas skirtas grupėms, bet 
mokiniai nedirba grupėse, dirba individualiai, greitai 
atlieka užduotis, veikla  neprasminga. 

 Retai taikomi aktyvūs ugdymo metodai 
nepakankamai ugdo mokinių gebėjimą dirbti 
iniciatyviai, prisiimti atsakomybę už mokymosi 
rezultatus.

Taikant metodų įvairovę pamokose galima būtų 
pasiekti didesnio mokinių savarankiškumo ir 
aktyvumo mokantis.



,,Šiuolaikinė  pamoka  iš esmės  keičia  mokytojo 
vaidmenį. 

 Jums  nebereikia  tiesiogiai  prižiūrėti  mokinių, atsakyti  už 
tai, kad savo darbą  jie  atliktų  būtent taip, kaip liepėte. 

 Jums  nebereikia stengtis  pastebėti  kiekvienos  klaidos  ir  
čia pat ją ištaisyti. 

 Šie  įgaliojimai dabar suteikiami mokiniams ir jų  grupėms. 

 Jie atsako už tai, kad darbas būtų atliktas ir kad 
bendraklasiai gautų reikiamą pagalbą.

 Jiems  suteikiama teisė  daryti  klaidas, suprasti, kas ne 
taip ir kaip tai galima pataisyti.”         

Elizabeth G. Cohen



,,Svarbiausia, kad pedagogas nemanytų, jog jo 

pareiga mokinį išmokyti ir pasirūpinti, kad jis tikrai įgytų 

žinių. Šitaip pedagogai mokymosi pareigą perkelia nuo 

besimokančiųjų patiems sau.

Tik tada, kai pedagogas atsisakys prievartinės 

minties, kad būtent jis mokinius turi išmokyti, tik tada 

mokymas bus sėkmingas”.

Citata iš knygos ,,Šiuolaikinės didaktikos pagrindai”



Ko reikia, kad švietimas pasikeistų?

 Kūrybiškumo

 Vaizduotės

 Įvairovės

 Inovacijų

 Lankstumo

 Aistros

 Verslumo

 Sąlygų klysti

 Gebėjimo užduoti gerus klausimus

 Pasitikėjimo  

Dr. Deanas Finkas



Kokia yra gero ugdymo paslaptis?

Emocinis 
Intelektas. 
Jo ugdymas.



 Esminį poveikį darbui/mokymuisi daro 
nuostatos ir emocijos.

 Pirmiausia mes susikuriame nuostatas, o 
tada jos sukuria mus.

 Nuostatos vaidina lemtingą vaidmenį 
jausmuose, mąstyme ir veiksmuose.

 Vertybės ir nuostatos – tai tavo emocinėse 
smegenyse slypinti galinga gyvenimo 
jėga. Ji veikia tavo elgesį, darbo 
atlikimą/mokymąsi, rezultatus.



 Emocinis intelektas glaudžiai siejasi su 
motyvacija. 

Motyvacija – tai emocijų ,,sujudinimas”.

 Emocinis intelektas yra ypatybė, skirianti 
gerai dirbančius kolektyvus nuo vidutinių.



Esminį poveikį darbui/mokymuisi daro 

nuostatos ir emocijos 

Emociškai intelektualioje 
organizacijoje/pamokoje:

 visi bendrauja rodydami pagarbą ir 
supratimą;

 asmenys nustato grupinius tikslus ir vieni 
kitiems padeda jų siekti;

 nuolat jaučiamas entuziazmas ir 
pasitikėjimas.



Panaudota ir rekomenduojama literatūra 

apie emocinio intelekto ugdymą

1. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz 
Wilson. EMOCINIS INTELEKTAS IR 
UGDYMAS: efektyvesniam vadovų, 
ugdymo konsultantų ir personalo 
specialistų darbui.

2. Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie 
McKee. LYDERYSTĖ: kaip vadovauti 
pasitelkiant emocinį intelektą.



,,Jei pasauliui sparčiai keičiantis nesugebi 
mokytis, pamiršti tai, ko buvai išmokęs, ir 
iš naujo mokytis, esi žuvęs. Tvarus 
nuolatinis mokymasis yra neatsiejama XXI 
amžiaus dalis“.

Stoll, Fink & Earl (2003)



,,Didis gėris tam, kuris išmoko mokytis”.   

Menandras

Rekomenduojama literatūra:

1. L. Šiaučiukėnienė, O. Visockienė, P. 
Talijūnienė. Šiuolaikinės didaktikos 
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Tikėjimo!

Išminties !

Kūrybiškumo !

Stiprybės !

Šviesos !


