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METODINIO DARBO KORTELĖ
Dalykas, sritis Pradinis ugdymas

Tema “Aš ir pokytis”: Potemė “Nuo savarankiško link savivaldžio mokymosi”.

Anotacija (iki  300 ženklų) Pasidalinsiu patirtimi kaip vykstant pokyčiams ugdymo procese organizuoju 
savarankiško mokymo(si) dienas,kaip pavyksta atrasti naujus dalykus ir juos 
pritaikyti mokinių savivaldžiui mokymui(si), Mokinių darbais iliustruoju 
savarankiško mokymo(si) sėkmes ir pokyčius ,dirbant įprastiniame mokymo(si) etape 
ir nuotoliniame.

Autorius arba autorių grupė Vilma Daunienė
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Darbas saugomas Google diske 



„Kadangi nežinome, ko labiausiai reikės ateityje, būtų beprasmiška  išmokyti to iš anksto. Reikėtų 
išugdyti žmones, kurie taip pamėgs mokytis ir taip puikiai gebės tai daryti, kad galės išmokti visko, ko 
tik prireiks’’ 

John Holt

Kaip teigia vienas žymiausių lyderystės ekspertų Johnas Calvinas Maxwellas, 
lyderystė – tai ne daiktavardis, tai veiksmažodis. Tai – įtaka. Taip visada buvo ir
visada bus. Ir geroji žinia yra ta, kad kiekvienas turi savyje jėgą ir galią daryti įtaką
(ir ją nuolat didinti).

Tikroji lyderystė prasideda tada, kai žmonės paskui seka, nes to nori, o ne 
todėl, kad turi. Ir viena pagrindinių lyderystės pamokų yra ta, kad jei tampi lyderis –
tai būtent dėl žmonių, kurie yra šalia jūsų. Geriausi lyderiai atiduoda didžiausią savo
laiko ir energijos dalį įkvėpdami ir įgalindami kitus. 



Kaip kalbame apie šiandieninį lyderį mokykloje, jis iš tiesų susiduria su
daugybe iššūkių. Visų pirma, labai keičiasi mokyklos aplinka. Šiandieną gyvename
jaunų žmonių patirties amžiuje:  mums kelia milžiniškus lūkesčius, nes JIE moka
naudotis sudėtingomis technologijomis,daug keliauja,patyria, pajaučia, ir, tiesą
sakant,  jie tikisi, kad būtų lengva, paprasta, labai patogu, įdomu.Kitas svarbus
dalykas yra tai, kad šiandieną į ugdymo procesą ateina visiškai kitų dalykų, nei
anksčiau. Tai ekonomika,verslumas, inovatyvumas, lyderystė, savanorystė ir kt. Tad 
ką šiuolaikiniam mokytojui/ lyderiui reikėtų daryti, kad mokinys kuo dažniau patirtų
sėkmę ir iš savo ir kitų nesėkmių išmoktų mokytis?



Metodinio darbo tikslas - pasidalinti patirtimi, 
atradimais apie savarankiško mokymo(si) dienas  ir 

lyderystę jas organizuojant mokykloje.



Penkios lyderio savybės: žvelgti į pasaulį plačiai, ne įrodinėti, o mokytis, 
gebėjimas kūrybiškai mąstyti, suprasti, ko nori mokinys ir kolegos, suburti
komandą.

Jas ugdausi ir sustiprinu savyje jėgą ir galią daryti įtaką savo mokiniams ir
kolegoms, organizuojant savarankiško mokymo(si)dienas mokykloje. 

Mokinio tikslas- pačiam eiti į priekį,planuojant laiko vadybą, patirti sėkmę, 
atliekant užduotį. 



Mokytojo tikslas- didinti patirtį ir pateikiant diferencijuotas užduotis
išmokyti mokinius planuoti laiką,savarankiškai mokytis ir įsivertinti. 



Kaip man ir mokiniams pavyksta? Kuo kūrybiškesni, tuo lengviau veikti pokytyje. 

Savarankiško mokymosi dienos Susitarimai su kolega
,,iš mokinių lūpų” 



Perėjimas iš vieno prie kito...

Mokiniai pasinaudoja įdirbiu sukauptu vykstant savarankiško mokymo(si) dienoms 
įprastiniame etape.

Savivaldžio mokymosi savaitė  



Mokydamiesi nuotoliniu būdu 

https://www.facebook.com/244533952318292/videos/5144972695323
06/?t=5

https://www.facebook.com/244533952318292/videos/4510531894669
96/?t=4

https://www.facebook.com/244533952318292/videos/514497269532306/?t=5
https://www.facebook.com/244533952318292/videos/451053189466996/?t=4


Savarankiška mokymo(si)diena 1-4 klasėse 
integruotoje savaitėje ,,Kalėdų belaukiant“
• Buvo  galimybė stebėti vieni kitų veiklas.  Nuoroda 

Mokytis vieni iš kitų, atrasti kas veikia kas ne, išgirsti mokinių, kolegų 
pasiūlymus.  Tada kyla naujų įžvalgų ir motyvacijos keisti, dalintis 
atradimais su mokiniais ir kolegomis. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335208752489
6237&id=244533952318292&__tn__=-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271697278507
4384&id=244533952318292&__tn__=-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352087524896237&id=244533952318292&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2716972785074384&id=244533952318292&__tn__=-R

