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„Mokymasis gyvenimui”
Mokytojams ir vis ą gyvenim ą sistemos 

administracijos darbuotojams
Laukiamas rezultatas:
� įgalina lanksčiau organizuoti ugdymo procesą, 

užtikrinti programų lankstumą, įvairiapusiškumą, 
galimybių didinimą besimokantiesiems bei 
užtikrinti programų lankstumą, įvairiapusiškumą, 
galimybių didinimą besimokantiesiems bei 
proceso organizatoriams;

� ugdyti savivaldžiai besimokančių mokinių 
esmines kompetencijas, atvirumą kaitai ir 
naujovėms, motyvaciją mokytis. 

-1-



� įgalina valdyti mokymosi procesą taip, kad, 
eliminuojant mokymosi diskriminaciją ugdymo 
procese, padidintų mokinių pasirinkimo galimybes, 
jas derinant prie individualių poreikių ir galimybių. 
Tokiu būdu būtų prisidedama ir prie:

- specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų socialinės - specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų socialinės 
atskirties mažinimo, 

- gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimo bei 

- mokyklinės diskriminacijos mažinimo. 
-2-



Esmin ė išankstin ė „Mokymasis 
gyvenimui” nuostata

pripažįstanti kiekvieno vaiko individualumą 
(mokymosi stilius, mokymosi 

organizavimas, nuostatos, gebėjimai),      organizavimas, nuostatos, gebėjimai),      
a priori yra eliminuojanti stigmatizavimo, 
etiketizavimo, o tuo pačiu diskriminavimo 
bei patyčioms patogios aplinkos kūrimosi 

galimybes, nuostata.



Tėvams (glob ėjams)
Laukiamas rezultatas:
� Tėvai iš pasyvių mokymosi proceso stebėtojų tampa 

visaverčiais vaikų ugdymo(si) proceso partneriais, 
galimais informacijos šaltiniais, pagalbininkais ir 
paramos teikėjais. 

„Mokymasis gyvenimui”

paramos teikėjais. 

� Jie geriau suvokia savo vaiko mokymosi ypatumus ir 
mokymosi proceso individualumus, kokybiškiau gali 
padėti vaikams organizuoti savo mokymąsi, atlikti 
įgalintojų, skatintojų, fasilitatorių ir kt. funkcijas, atsispirti 
pagundai už vaiką atlikti dalį jo mokymosi funkcijų. 
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� Tėvai (globėjai) ne tik suvokia savo vaidmenį 
vaikų savivaldžiam mokymuisi, bet ir geba:

- pažinti vaiką kaip besimokantįjį, jo kaip 
besimokančiojo unikalumą, 

- tikėti jo mokymosi sėkme, - tikėti jo mokymosi sėkme, 
- skatinti jo atsakomybę už savo mokymosi veiklą, 

procesą ir rezultatus bei 
- pripažinti vaiko mokymosi mokytis kompetenciją, 

jos ugdymo(si) individualumą; 
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� tėvai (globėjai) suvokia, kad kiekvieno 
besimokančiojo mokymosi stilius, 
naudojamos mokymosi strategijos, 
mokymosi tempas gali būti skirtingi, 
individualiai apspręstiindividualiai apspręsti
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„Mokymasis gyvenimui”
Mokiniams 

Laukiamas rezultatas:
� Mokiniai lygiagrečiai mokosi mokytis (mokymosi stilius, strategijos, 

technologijos, tikslo kėlimas, motyvavimasis, įsivertinimas, savo 
pažangos sekimas);

� įgyja patyčių prevencijos bei nediskriminavimo kompetencijų, kuri:
- formuoja geranoriško bendravimo / bendradarbiavimo ir tolerancijos 

nuostatas,
- skatina gerbti ir toleruoti skirtingą mokymosi patirtį, - skatina gerbti ir toleruoti skirtingą mokymosi patirtį, 
- jausti solidarumą su bendramoksliais, 
- gerbti jų reikmes ir įsipareigojimus,
- sąžiningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo ir numatant savo 

elgesio pasekmes, 
- mokytis išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, 
- apginti savo požiūrį nežeidžiant kitų ir savo pačių orumo, 
- nesityčiojant bei netaikant kitų diskriminacinių elgesio modelių; 

MOKYMASIS GYVENIMUI akivaizdžiai deklaruojama 
„kitokio“ tolerancija per „kitok į“ mokym ąsi



Besikei čiančios paradigmos

Paradigma – tai požiūrių 
visuma, pro kurią žmonės 

žvelgia į gyvenimą. 

Harvardo eksperimentas







LEDKALNIO TAISYKL Ė

TIKSLAI



Ką ir kaip planuojame?



ar savo veiklą?  - ar vaiko mokymosi procesą?

Jei procesą, tai svarbiausias: Jei procesą, tai svarbiausias: 
turinys ar tai, kas vyksta su mokiniu?



Ar visada visas mokytojo d ėmesys 
nukreipiamas į tai,

kas vyksta su mokiniu , o ne į tai, k ą mes, kas vyksta su mokiniu , o ne į tai, k ą mes, 
kaip mokytojai, darome?



„Vienas vaistas visiems“ = patogus ir efektyvus gydym o būdas? 

AR

„Vienas vaistas visiems“ = klaida ir sveikatos žalojim as?



„Dažniausiai pasitaikantys 
nepageidaujami reiškiniai yra 

komplikacijos arba su vaistų 
administravimu susijusios klaidos, pvz., 
netinkam ų vaist ų ar netinkamos j ų netinkam ų vaist ų ar netinkamos j ų 

dozės skyrimas ”. 

ES Tarybos (2011) rekomendacijos 
dėl pacientų saugumo užtikrinimo



„Dažniausiai pasitaikantys nepageidaujami 
reiškiniai yra komplikacijos (nenoras mokytis, 

menka mokymosi motyvacija, nepakankamai 
įsisavinama informacija ir t.t. ) arba su vaistų 
administravimu (mokymosi proceso valdymu ) administravimu (mokymosi proceso valdymu ) 
susijusios klaidos, pavyzdžiui netinkamų vaistų 
(mokymosi metod ų, būdų, strategij ų ir pan. )

ar netinkamos jų dozės (informacijos )
skyrimas. 

ES Tarybos (2011) rekomendacijos 
dėl pacientų saugumo esmė



Savivaldus mokymasis politiškai 
nepatogus tiems, kurie siekia kitus 
kontroliuoti.

Savivaldus mokymasis yra dovana, Savivaldus mokymasis yra dovana, 
kurią Jūs galite įteikti savo artimui. Tai 
dovana, kuri nuolat didėja ir auga.

„Mokymosi gyvenimui” 
ugdymo/si sistemos autorės


