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Atsakomybės apribojimas dėl leidinio turinio 
Šiame leidinyje pateikta medžiaga yra, mūsų žiniomis, kruopščiai ir rūpestingai surinkta. Tačiau leidėjas negali 
prisiimti atsakomybės dėl jos naujumo, išsamumo ir tikslumo.  
 
Atsakomybės apribojimas dėl nuorodų į kitus šaltinius 
Parengtame leidinyje yra pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius („išorės šaltinių nuorodos“). Leidėjas 
negali prisiimti atsakomybės dėl tokiuose išorės šaltiniuose skelbiamos informacijos, nes jos nevaldo. Bet kuriuo 
atveju nurodytuose tinklalapiuose skelbiamos informacijos teikėjas atsako už pateiktos informacijos turinį ir 
tikslumą. Tuo metu, kai nuorodos buvo pateiktos leidėjui, nebuvo nustatyta jokių leidėjui žinomų teisės 
pažeidimų. Jeigu bus gauta žinių apie teisės pažeidimus, netinkama nuoroda bus nedelsiant pašalinta iš leidinio. 
 
Autoriaus teisės 
Šiame leidinyje publikuota medžiaga ir straipsniai yra saugomi autoriaus teisių apsaugą Vokietijos 
reglamentuojančių įstatymų. Kopijuoti, perdirbti, platinti ar naudoti bet kuriuo kitu būdu nei reglamentuota 
autoriaus teisių apsaugos įstatymuose medžiagą galima tik iš anksto gavus atitinkamo autoriaus ar autorių 
sutikimą raštu.   
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1 Įvadas 
 
„Ką būtų pravartu naudoti kasdieniame produktyviojo mokymosi mokytojo darbe?“ – šis 
klausimas yra rinkinio, kurį rasite Pedagogo vadove, pagrindas. 
 
Svarbiausias Pedagogo vadovo tikslas yra sukurti idėjų, metodų ir įrankių „aplanką“, skirtą 
naudotis: 

- mokytojams jų darbe ir 
- mokiniams jų mokymosi procese. 

 

Rinkinį sudaranti medžiaga buvo sukurta ir surinkta iš visų Erazmus plius projekto „PROVED“ 
(projektas vykdytas 2014 m. spalį – 2016 m. rugsėjį) partnerių, kurie įgyvendino 
produktyviojo mokymosi idėjas penkiose profesinio mokymo įstaigose: „Omnia“ (Suomija), 
Georg-Shlesinger mokykla (Vokietija), „2-asis Patrų laboratorijų centras“ (Graikija), Kėdainių 
profesinio rengimo centras ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (Lietuva). 

Minėta medžiaga buvo naudojama projekte dalyvavusių mokytojų mokymuose, kuriama 
projekto partnerių susitikimų metu arba mokykloms rengiant konceptus1. Į Pedagogo vadovą 
taip pat įtraukta medžiaga, kuri projekto „PROVED“ įgyvendinimo etape buvo naudojama 
produktyviojo mokymosi klasėse žengiant „pirmuosius žingsnius“. 
 
Medžiagos rinkinys – tai tam tikro pobūdžio „aplankas“, kuris nėra baigtinis produktas. Jį 
greičiau būtų galima naudoti kaip produktyvųjį mokymąsi profesiniame mokyme diegiančių 
specialistų nuolatos atnaujinamą ir tobulinamą platformą. Šioje vienu dokumentu 
apibendrintoje „nekintamoje redakcijoje“ pavyzdžiai pateikti anglų kalba trijuose kiekvienam 
skyriui skirtuose prieduose. Projekto (dabartinėje) darbinėje Google-Drive platformoje, kuri 
bus viešai prieinama ir vėliau, yra pateikta daugiau pavyzdžių projekto partnerių šalių 
valstybinėmis kalbomis! 
 
Šis dokumentų, metodų ir priemonių rinkinys gali sudominti visus švietimo darbuotojus, 
siekiančius dirbti diegiant produktyviojo mokymosi principus, remiantis paskatomis, 
sukurtomis ypatingoje pedagoginėje terpėje – produktyviajame mokymesi. 
 

                                                             
1 Vertėjo pastaba: konceptus rengė penkios projekte dalyvavusios mokyklos. 
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Paskesniuose skyriuose skaitytojas trumpai supažindinamas  su svarbių produktyviojo 
mokymosi aspektų aprašymu (panašiu į temų apie mokytojų rengimą), kuriame pateikta 
trumpa pedagoginio koncepto apžvalga ir paaiškintos šio rinkinio sukūrimo aplinkybės. 
 
Kai kurių metodų pavyzdžiai yra pateikti produktyviajam mokymuisi skirtose temose. 
Konkretūs šių metodų pavyzdžiai ir darbo užduotys yra surinktos ir pateiktos leidinio priede. 
Tikėtina, kad vėliau šis pavydžių rinkinys bus papildytas naujomis produktyviojo mokymosi 
mokytojų idėjomis ar patirties aprašymais. 
 
 
2 Temos 
 
Produktyviojo mokymosi mokytojų darbą apibūdina tam tikri procesai ir kitų produktyviojo 
mokymosi dalyvių veikla. Paskesniuose leidinio puslapiuose yra pateikta trumpa įžanga į šias 
temas ir paaiškinta, kuriems klausimams skirta daugiausia dėmesio: 
 
2.1 Ką reiškia būti produktyviojo mokymosi mokytoju 

Kokie produktyviojo mokymosi mokytojo veiklos ypatumai? 
Kokius naujus vaidmenis tenka atlikti produktyviojo mokymosi mokytojui? 

 
2.2 Produktyviojo mokymosi proceso priėmimo ir orientaciniai laikotarpiai 

Kaip suburti mokinius? 
Kaip organizuoti pokalbius su priimamais mokiniais? 
Kaip organizuoti orientacinį laikotarpį?  

 
2.3 Praktinis mokymasis  

Kaip atverti mokiniui galimybes įsitraukus į produktyvųjį mokymąsi? 
Kaip sudaryti individualaus ugdymosi planą? 
Kaip bendradarbiauti su įmonėmis ir (arba) institucijomis (praktinio mokymosi 
vietose)? 
Kaip susieti praktinį mokymąsi ir dalykų išmokimą? 
 

2.4 Mokymosi dirbtuvės 
Kaip įrengti mokymosi dirbtuves? 
Kaip mokymosi dirbtuvėse mokytis? 
Kaip padėti parengti mokymosi rezultatų pristatymą ir pristatyti rezultatus? 

 
2.5 Individualus ir grupinis konsultavimas 

Kaip individualiai konsultuoti mokinius? 
Kaip dirbti „komunikacinėje grupėje“? 

 
2.6 Dokumentacija ir vertinimas 

Kaip mokymosi eigą fiksuoti dokumentuose 
Kaip dokumentuoti projekto įgyvendinimą 
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2.7 “Digital Learning / Mobile Devices” in Productive Learning2  
How to support the learning process in Productive Learning with i-Pads? 

 
2.8 Asmeniniai, savikontrolės gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai 

Kokius gebėjimus turi išsiugdyti mokiniai? 
Kaip padėti mokiniams lavinti asmeninius gebėjimus ir socialinius įgūdžius? 

 
2.1 Ką reiškia būti produktyviojo mokymosi mokytoju 
 
„Kitaip mokytis“ reiškia ir „kitaip mokyti“. Pasak Petruškevičiūtės (2015)3, produktyvusis 
mokymasis pripažįstamas kaip savita pedagoginė sistema, išsiskirianti savita teorine ugdymo 
samprata ir metodologiniu konceptu, vykstanti naujose edukacinėse aplinkose – praktinio 
mokymosi vietose ir atsiverianti naujų ugdymo proceso dalyviams – praktinio mokymosi 
vietų vadovams – įsitraukti į asmens ugdymo ir ugdymosi procesą. Visi produktyviojo 
mokymosi proceso dalyviai – mokiniai ir pedagogai – susiduria su dideliais iššūkiais. Mokiniai 
turi mokytis tapti atsakingais už savo ugdymąsi, taip pat savarankiškai, remdamiesi 
asmeniniais ugdymo(si) ir praktinės veiklos siekiais, šį procesą formuoti ir vertinti. Siekdami 
šio tikslo, mokymosi nesėkmes patiriančius mokinius mokantys pedagogai turi iš naujo 
apibrėžti savo pedagoginius vaidmenis, susipažinti su naujais uždaviniais, apmąstyti 
ankstesnę savo veiklą ir įgyti kompetencijų, būtinų profesionaliai dirbti su mokiniais. 
Mokytojai turi atlikti labai svarbų vaidmenį, nes jiems tenka sudėtingas uždavinys – mokyti 
mokinius suvokti produktyviojo mokymosi teorinį konceptą. Ugdymo kokybę, taigi, ir 
kiekvieno produktyviojo mokymosi mokinio mokymosi pasiekimus lemia pedagogų darbas. Iš 
naujo apibrėžiant pedagogo vaidmenį ir imantis vykdyti daug naujų uždavinių, kyla nemažai, 
dažniau ar rečiau, didesnės ar mažesnės svarbos klausimų. 
 
Veikdami kaip mokymosi konsultantai, mokytojai teikia mokiniams pedagoginę palydą jiems 
išsiaiškinant mokymosi ir praktinės veiklos poreikius, lūkesčius, užsibrėžiant tikslus, atveriant 
galimybes įsitraukus į  produktyvųjį mokymąsi, planuojant mokymąsi, įsivertinant individualų 
mokymąsi, ir kiekvienu atveju pataria mokiniams.  
 
Svarbi individualaus pedagoginio konsultavimo dedamoji yra grupinis konsultavimas. 
Vykstant konsultavimui grupėje, individualizuotas ugdymas praktinio mokymosi vietose 
tampa aptariamas viešai, o svarbius visiems rūpimus klausimus galima išspręsti drauge.  
 
Atlikdami grupės koordinatoriaus (grupės mediatoriaus) vaidmenį, mokytojai, keldami 
klausimus, kurie tarytum susieja praktinę patirtį ir ugdymą(si), turi padėti mokiniams 

                                                             
2 Vertėjo pastaba: skyrių originalo kalba galima rasti www.iple.de/PROVED/. 
3 Petruškevičiūtė A. (2015), Galių perskirtymas edukacinėje sąveikoje produktyviojo mokymosi sąlygomis: 
grindžiamoji teorija. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, p. 25 
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apjungti praktinę veiklą ir mokymąsi. Mokytojai taip pat turi pasirūpinti, kad praktinio 
mokymosi vietose mokiniai turėtų padedančias ugdyti(s) sąlygas.  
 
Carlo Rogerso nedirektyviojo konsultavimo teorija (angl. Non-directive counselling) ir Ruth C. 
Cohn į temą orientuotos sąveikos modelis (TOSM)(angl. Theme-Centred Interaction 
approach,TCI) sudaro metodinį pagrindą, leidžiantį pasiekti gerų produktyviojo mokymosi 
klasės mokinių rezultatų. 

Kai mokiniui tenka užduoti sau klausimus ir išsiaiškinti poreikius bei dominančias sritis, o po 
to rasti į tuos klausimus atsakymus, labai greitai paaiškėja, kad produktyviojo mokymosi 
mokytojai turi atsisakyti savo mokomųjų dalykų principais grįsto mokymo ir tokio mokytojo 
vaidmens, taip pat, kad sąvoka „specialistai“ įgyja kur kas platesnę prasmę. 
 
Galiausiai, ir tai nemažiau svarbu, suprasdami ir vertindami ugdymo(si) galimybes, 
produktyviojo mokymosi mokytojai daug kuo prisideda prie viso projekto vystymo.  
 

 
 
2.2 Produktyviojo mokymosi proceso priėmimo ir orientaciniai laikotarpiai 
 
Ši ugdymo(si) forma pradedantiems produktyvųjį mokymąsi jauniems žmonėms yra visiškai 
nauja ir dėl to, jeigu tokia mokymosi forma jiems priimtina, būtina sudaryti galimybes 
apibrėžti savo poreikius ir lūkesčius, numatyti savo tikslus. Šis procesas mokiniams yra labai 
svarbus, nes daugelis iš jų jau yra patyrę mokymosi sunkumų, taigi, įsitraukimas į 
produktyvųjį mokymąsi yra jų dar vienas bandymas gauti mokyklos baigimo pažymėjimą.  
 
Paprastai mokiniai jau yra kažką girdėję apie produktyvųjį mokymąsi iš draugų, mokytojų, 
tėvų ir pan. Tačiau tam, kad priimtų teisingą sprendimą, jiems reikia patiems pasijusti šio 
proceso dalyviais. 
 
Visą procesą sudaro dvi dalys: priėmimo laikotarpis, kuris prasideda maždaug keturi 
mėnesiai prieš mokslo metų pradžią, ir orientacinis laikotarpis, kuris prasideda mokslo metų 
pradžioje bei trunka nuo 4 iki 8 savaičių priklausomai nuo kiekvienoje mokykloje esančių 
sąlygų. Šio laikotarpio pabaigoje mokiniai drauge su mokytojais sprendžia, ar produktyvusis 
mokymasis yra jiems tinkamas pasirinkimas, ar ne.  
 

Priede pateiktų šaltinių pavyzdžiai: 

2.1  Ką reiškia būti produktyviojo mokymosi mokytoju 
1 a) Pagrindinės žinios apie produktyvųjį mokymąsi 
1 b) Produktyviojo mokymosi mokytojo vaidmenų apžvalga 
1 c)  Trumpas įvadas į Carl Rogers ir Ruth Cohn konceptus 
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Priėmimo laikotarpio organizavimas 

Pirmasis ir labai svarbus žingsnis – viešieji ryšiai, kuriais siekiama pritraukti ir sudominti 
dalyvius, mentorius ir šios ugdymo(si) formos propaguotojus, pavyzdžiui, mokytojus, tėvus, 
socialinius darbuotojus. Kiekvienas mokinys, kurį domina projektas, yra pakviečiamas 
pokalbiui dėl priėmimo. Pageidaujantys būti priimti į produktyviojo mokymosi klasę asmenys 
pokalbiui pasiruošia įvairiais būdais (atlieka „specialiąsias užduotis“). Pokalbis su mokiniu dėl 
priėmimo į produktyviojo mokymosi klasę yra atspirties taškas laikinam sprendimui dėl 
mokinių atrinkimo mokytis produktyviojo mokymosi klasėje.   
 
Atranką vykdo priėmimo komisija. Jos darbe ir produktyviojo mokymosi klasės mokiniai 
galėtų atlikti svarbų vaidmenį, nes jiems reikėtų mokytis prisiimti atsakomybę už projektą ir 
save suvokti kaip aktyviai veikiančius asmenis. Šie mokiniai gali paaiškinti produktyviojo 
mokymosi esmę asmeniškiau, be to, jų požiūris į visą procesą kitoks nei administracijos 
sudarytuose priėmimo kriterijuose. 
 
Priėmimo komisija parengia atrankos kriterijus: formaliuosius kriterijus (valstybinės valdžios 
kriterijai, pvz., dėl mokinio mokymosi sunkumų įprastinėje mokykloje), individualius 
kriterijus (kriterijai, grindžiami ugdymo(si) produktyviojo mokymosi klasėje principais, 
pavyzdžiui, pakankamas savarankiškumas, atsakomybė, karjeros pasirinkimo ir mokymosi 
lūkesčių, poreikių ir tikslų nusistatymas, gebėjimas sėkmingai atlikti užduotis), su mokymusi 
grupėje siejamus kriterijus (kriterijai, susiję su grupės nariais, pavyzdžiui, amžius ir lytis, 
sėkmingas mokymasis mokykloje ar patirtos nesėkmės). 
 
Orientacinio laikotarpio organizavimas 
Prasidėjus mokslo metams, mokiniams prasideda orientacinis laikotarpis, kurio metu jie 
supažindinami su produktyviuoju mokymusi ir svarbiausiais jo ypatumais. Būsimieji 
produktyviojo mokymosi klasės mokiniai taip pat supažindinami su jų naujuoju vaidmeniu 
edukaciniame procese (besimokančiojo, kuris gali valdyti savo ugdymo(si) procesą). Veikla 
produktyviojo mokymosi klasėje įforminama sutartimi, kurioje apibrėžiami abiejų šalių 
įsipareigojimai.  
 
Orientacinio laikotarpio pabaigoje mokinys ir mokytojas drauge sprendžia, ar produktyvusis 
mokymasis yra tinkamas pasirinkimas, ar ne (jei reikia, nurodomi kiti ugdymo(si) būdai). 
 

 

Priede pateiktų šaltinių pavyzdžiai: 
2.2 Priėmimo ir orientacinis laikotarpiai 

2 a) Informacinės ir reklaminės medžiagos pavyzdys 
2 b) Struktūriškai apibrėžta 4 savaičių trukmės orientacinio laikotarpio programa 
2 c) Skaitiniai: orientacinio laikotarpio metodų ir veiklų rinkinys 
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2.3 Praktinis mokymasis 
 
Kaip atverti mokiniui galimybes įsitraukus į produktyvųjį mokymąsi?  
 
Galimybių atvėrimas mokiniui įsitraukus į produktyvųjį mokymąsi yra esminis reikalavimas 
atskiriant reikšmingą praktinę veiklą nuo darbo. Svarbu skatinti mokinį patį atrasti ir tyrinėti 
produktyviojo mokymosi galimybes. 
 
Produktyvių situacijų atvėrimas yra procesas, apimantis pasirengimą, pedagoginę 
palydą ir refleksiją. Jis skirstomas į keturis etapus: 
Pirmas etapas: pomėgių4 išsiaiškinimas; 
Antras etapas: praktinio mokymosi vietos paieška; 
Trečiasis etapas: sąlygų praktinio mokymosi vietoje išsiaiškinimas; 
Ketvirtasis etapas: praktinio mokymosi vietoje įgytos patirties vertinimas. 
 
Mokinio pomėgių išsiaiškinimas 
 
Prieš mokiniui pradedant praktinę veiklą derėtų išanalizuoti ir aptarti jo pomėgius ir 
domėjimosi sritis. Šiame etape mokinys turi turėti galimybę įvertinti savo pomėgius ir realias 
galimybes juos tenkinti. Kartais mokiniui tiesiog svarbu reflektuoti turimus pomėgius 
(atsakyti sau į klausimą, ar iš tiesų turimi pomėgiai man yra įdomūs, ar  juos  paprasčiausiai 
žinau?). Šiame etape mokytojas padeda mokiniui naudodamas kūrybinius metodus, taip pat 
metodus, kurie siejasi su mokinio praeitimi, šeima, pavyzdžiui, laiko juosta, vakarykščiai 
interviu, nuotraukos, mentorystė (naudojama vyresnio amžiaus mokinių), eksperimentai, 
praktinio mokymosi vietų nagrinėjimas ir t. t. 
 
Praktinio mokymosi vietos paieška 
 
Išsiaiškinus mokinio pomėgius vyksta praktinio mokymosi vietos paieška. Šis etapas turi būti 
kruopščiai suplanuotas ir grindžiamas mokinio asmeninio darbo, taip pat darbo poroje ir 
grupėje principais. Pavyzdžiu galėtų mokinio aplanko kūrimas, vaidmenų žaidimas 
praktikuojantis pokalbį su darbdaviu, miesto ir jo apylinkių pažinimas ir t. t. 
 
Produktyviojo mokymosi diegimo patirtis rodo, kad yra tikslinga parengti praktinio mokymosi 
vietų katalogą, į kurį būtų įtrauktos esamos praktinio mokymosi vietos ir kuris galėtų būti 
nuolat pildomas naujomis. Kataloge turėtų būti sukaupta pagrindinė informacija apie 
praktinio mokymosi vietą, pavyzdžiui, įmonės dydis, veiklos sritys, organizacijos struktūra, 
paaiškinimas, kaip į tą praktinio mokymosi vietą nuvykti. 

                                                             
4 Vertėjo pastaba: mokinio pomėgių. 
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Sąlygų praktinio mokymosi vietoje išsiaiškinimas 
 
Mokiniui susiradus jo manymu jam tinkančią praktinio mokymosi vietą yra itin svarbu 
išsiaiškinti veiklos joje sąlygas. Praktinio mokymosi vietos aplinka turėtų būti ugdanti ir 
tinkanti produktyviajam mokymuisi. Mokinio veikla joje organizuojama atsižvelgiant į 
mokinio ugdymosi procesą. 
Svarbu praktinio mokymosi vietoje paskirti atsakingą ir mentorystės patirties turintį asmenį – 
praktinio mokymosi vadovą (mentorių). Mentorius padeda mokiniui mokytis ir palengvina 
bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokyklos. Mokinys, mokytojas ir mentorius sudaro 
vadinamąjį mokymosi „trikampį“. 
 
Praktinio mokymosi vietoje įgytos patirties vertinimas 
 
Prasidėjus mokinio veiklai praktinio mokymosi vytoje vyksta nuolatinis tos veiklos vertinimas. 
Svarbiausi vertinimo proceso aspektai yra šie: 

 konsultavimas. Mokinio mokymosi tikslas turėtų būti suformuluotas 
bendradarbiaujant mokiniui, mokytojui ir praktinio mokymosi vietos specialistui 
(mentoriui) atsižvelgiant esamą situaciją ir emocinius ir intelektualinius mokinio 
gebėjimus. 

 Refleksija komunikacinės grupės metu. Individualaus mokymosi rezultatai turėtų būti 
aptariami komunikacinėje grupėje. 

 Savirefleksija. Mokinys turi gebėti arba stengtis išmokti analizuoti praktinio mokymosi 
vietos aplinką ir sąlygas joje. Tai geriau sekasi tam mokiniui, kuris yra savarankiškas, 
smalsus ir dėmesingas aplinkai. Jis taip pat turėtų būti kritiškas ir siekti įsisavinti 
mokymosi turinį. Mokymosi procesas priklauso ne tik nuo individualių mokinio 
gebėjimų ir savybių, bet ir nuo jo motyvacijos, konkrečių sąlygų praktinio mokymosi 
vietoje ir gyvenimo situacijos. 

 
Praktinio mokymosi vietos apžiūrėjimas ir įvertinimas yra mokymosi proceso būsimoje 
praktinio mokymosi vietoje pagrindas. 
 
Kaip parengti individualų ugdymosi planą? 
 
Pagrindinės priemonės įgyvendinti produktyviojo mokymosi idėją yra individualus ugdymosi 
planas ir mokymosi programa. 
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Mokymosi programa5 yra visų mokinio mokymosi procesų produktyviajame mokymesi 
visuma. Ji apima mokinio mokymosi tikslą, temas, užduotis ir veiklas, pedagoginę pagalbą 
per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai – per trimestrą), taip pat mokymosi pasiekimus ir jų 
vertinimą. Žinoma, detaliai užfiksuoti ir aprašyti visų procesų ir rezultatų neįmanoma, tačiau 
būtina užfiksuoti svarbiausius etapus ir įvykius juos užrašant arba naudojant vaizdinę 
informaciją (nuotraukas). Ši nuolat mokinio ir mokytojo renkama ir pildoma dokumentacija 
yra naudojama ne tik rengiant individualų ugdymosi planą, bet ir rodo mokymosi kokybę ir 
apimtį. 
 
Atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gebėjimus parengiamas individualus ugdymosi planas, 
kuris suderinamas su mokymosi programa. Mokinio individualus ugdymosi planas yra 
rašytinis susitarimas tarp mokinio ir mokytojo, patvirtinantis numatytas produktyviojo 
mokymosi veiklas. Jis apima informaciją apie temas ir užduotis (jos gali būti pasirinktos 
mokinio), metodus ir mokymosi priemones. Be to, šis dokumentas yra susiejamas su 
specifiniais dalykais, su tradiciniais mokyklos dalykais, jame taip pat išdėstyti lūkesčiai dėl 
mokymosi pasiekimų. 
 
Mokymosi planavimo ir pedagoginės palydos tikslu konsultavimas siejasi tiek su mokinio 
esama mokymosi situacija, tiek su mokinio ugdymusi ir jo pažanga apskritai. Planuojant 
mokymąsi ir teikiant pedagoginę pagalbą siekiama išvengti rizikos, kad mokymosi procesas 
netaptų savavališkas ar atsitiktinis; taip pat mokymosi planavimu ir pedagogine palyda 
siekiama padėti mokiniui įgyvendinti mokymosi tikslus arba juos sąmoningai apsvarstyti ir 
koreguoti. Dėl šios priežasties mokytojai turi padėti mokiniams susieti produktyvųjį 
mokymąsi su ankstesne patirtimi ir interesais, plėtoti juos, jei reikia, peržiūrėti, permąstyti 
juos susiklosčius naujoms aplinkybėms ir numatyti perspektyvas. Iš produktyvios veiklos 
kylanti paskata turi būti aptarta ir panaudota veiklai analizuoti ir akademinėms užduotims.  
 

 
 
2.4 Mokymosi dirbtuvės  
 
Svarbi sąlyga individualaus ir grupinio mokymosi procesams organizuoti yra tinkama 
mokymosi aplinka. Mokymosi dirbtuvių organizavimas produktyviojo mokymosi mokytojams 

                                                             
5 Vertėjo pastaba: tekste naudojamo termino „mokymosi programa“ atitikmuo yra bendrosios ugdymo 
programos. 

Prieduose pateikti pavyzdžiai: 
2.3 Praktinis mokymasis 

3 a) Pagrindinė informacija apie praktinį mokymąsi 
3 b) Minčių žemėlapių pavyzdžiai 
3 c) Pasirengimas praktiniam mokymuisi 
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reiškia, kad jie yra pasirengę aktyviai keisti požiūrį į ugdymą ir į save kaip profesionalą. 
Mokymosi dirbtuvės gali būti erdvė, kurioje mokiniai aktyviai pažįsta „pasaulį“, kurioje 
mokymosi patirtis gali būti įgyta naudojant įvairią mokymosi medžiagą, kur besimokantieji 
savarankiškai ir kūrybiškai gvildena temas ir klausimus. 
 
Mokymosi patirtis mokymosi dirbtuvėse gali padrąsinti mokinius, kurie jaučiasi jau labiau 
pasitikintys savo gebėjimais, surizikuoti apsidairyti „išorėje“. Panašiai ir veiklos patirtis, kurią 
mokiniai įgyja „išorėje“, gali būti aktyviai plėtojama ir reflektuojama tiek individualiai, tiek 
grupėje. Mokiniai mokosi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, atranda naujus kūrybiškus 
gebėjimus, naudodami media priemones ir medžiagą ugdo vaizduotę, susipažįsta su pačių 
naudojamomis aktyvaus ir pasyvesnio mokymosi strategijomis. 
 
Mokymosi dirbtuvėse jaunuoliai tuo pačiu metu gali užsiimti keletu veiklų, čia gali būti 
naudojami skirtingi mokymosi metodai, o įvairios temos gali būti plėtojamos atsižvelgiant į jų 
svarbumą konkrečiam mokiniui. Taigi mokymosi dirbtuvės gali būti naudojamos kaip svarbi, 
kiekvienam prieinama aplinka bendravimui, kurioje vyksta asmeniniai ar su mokymusi susiję 
mainai, individualus konsultavimas, grupės konsultavimas su mokytoju ar be jo. 
 
Pedagogo darbas mokymosi dirbtuvėse visiškai skiriasi nuo darbo pamokų ar į jas panašių 
užsiėmimų metu, kai mokytojo įtaka besimokančiajam yra tiesioginė. Mokymosi dirbtuvėse 
didžiąją laiko dalį mokytojas yra tarsi kviestinis mokinio mokymosi proceso dalyvis. 
Mokymosi būdai yra kiek galima tiksliau parenkami atliepiant mokinio pažangą, kuris nuolat 
raginamas apmąstyti vieną ar kitą patirtį. Mokinio refleksijos organizavimas ir šio proceso 
kryptis priklauso nuo mokinio mokymosi rezultatų analizės, padedančios išvengti 
neproduktyvaus abstrakčios informacijos kaupimo. 
 
Tam, kad mokytojas galėtų dalyvauti mokymosi procese, vykstančiame mokymosi 
dirbtuvėse, jis turėtų keisti požiūrį ir išmokti naujų komunikavimo būdų ir taisyklių. 
Pedagogas atsiduria naujoje pedagoginėje situacijoje: jis neturi nei nustelbti mokinio, nei 
palikti jo vieno iškilus sunkumams, kurių mokinys nepajėgia įveikti. Mokytojas turėtų ugdyti 
pajautimą nustatyti, kokia apimtimi, į ką atsižvelgiant ir kokiu būdu suteikti mokiniui pagalbą 
ar patarti jam, taip pat kurie grupės mokiniai geba padėti vieni kitiems ir kada komunikacinė 
grupė būtų naudinga ir būtina ir t. t. 
 

 

Prieduose pateikti pavyzdžiai: 
2.4 Mokymosi dirbtuvės 

4 a) Pagrindinė informacija 
4 b) Grupės darbo organizavimas 
4 c) Mokymosi dirbtuvių įrengimas 
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2.5 Individualus pedagoginis ir grupinis konsultavimas 
Vienas svarbus produktyviojo mokymosi procesas yra mokinių ir mokytojų konsultacijos, 
kurių pagalba mokymosi procesas yra tobulinamas ir kontroliuojamas. Produktyviajame 
mokymesi vyksta dviejų tipų konsultavimas: individualus pedagoginis konsultavimas ir 
grupinis konsultavimas. Grupinis konsultavimas dažniausiai vyksta komunikacinės grupės 
metu. 
 
Individualus pedagoginis konsultavimas produktyviajame mokymesi yra visuminis 
pedagoginis konsultavimas, turintis keturis pagrindinius aspektus: 

 asmeninis konsultavimas; 
 produktyvių situacijų atvėrimas; 
 mokymosi planavimas ir pagalba; 
 ugdymosi proceso vertinimas. 

 
Pedagoginis konsultavimas vyksta ne tik tarp mokytojo ir mokinio, bet ir komunikacinėje 
grupėje ar praktinio mokymosi vietose bendraujant su mentoriais. 
 
Pedagoginio konsultavimo produktyviajame mokymesi gairėmis galima laikyti nedirektyvinį (į 
besikonsultuojantįjį nukreiptą) konsultavimą, sukurtą Carlo C. Rogerso (pirmą kartą 
išspausdinta 1942 m.6), žr. 1c priedą). Šis metodas buvo sukurtas naudojant keletą teorinių 
šaltinių, visgi labiausiai akcentuojamas yra konsultuojančiojo ir besikonsultuojančiojo ryšys. 
Šis metodas aiškiai skiriasi nuo psichoanalizės tuo požiūriu, kad buvo sukurtas remiantis 
praktika ir susiformavo pedagoginio darbo kontekste, kuriame, beje, taip pat pasiteisino. 
Jame išliko ir pagrindinė psichoanalizės prielaida, teigianti, kad emocijos nulemia asmens 
elgesį ir kad jomis galima naudotis ieškant racionalių paaiškinimų. Dėl šios priežasties C. 
Rogersas siekia padėti asmeniui atpažinti savo emocijas, jas priimti, jomis pasinaudoti ir 
apmąstyti jų svarbą galimam krypties pakeitimui.  
 
Vėlesniuose savo darbuose C. Rogersas aprašė empatiją, kuri yra būtina ir pakankama sąlyga 
teigiamai įvertinti7 konsultanto asmenybę, siekiančią padėti konsultuojamajam tobulėti, ir 
nepriklauso nuo aplinkybių ar atsitiktinumo. Diskusijos metodų įvairovė sukuria 
konsultavimo situacijas, kurios virsta tokiomis, kokių konsultuojamasis nesitikėjo. C. Rogersas 
išskiria pozityvų priėmimą, aktyvų klausymąsi, turinio atspindėjimą ir empatiją. 
 
Pozityvus priėmimas (angl. Acceptance) grindžiamas išankstiniu teigiamu konsultuojančiojo 
požiūriu į konsultacinį pokalbį. Tokia nuostata tampa patikimo pokalbio laidu. Pozityvaus 

                                                             
6 Rogers, C. Carl. Counselling and Psychotherapy, Houghton Mifflin, Boston 1942. Pakartotinis leidimas: The Carl Rogers 

Readler, redagavo Howard Kirschenbaum ir Valerie Land Henderson, Houghton Mifflin, Boston/New York/London 1989, p. 
63-77. 

7 Rogers, C. Carl. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Counselling 
Psychology 21 (1957), p. 95-103. 



 

 

Pedagogo vadovas, skirtas mokytojams, taikantiems produktyviojo mokymosi principus profesiniame mokyme p. 11 

priėmimo tikslas yra visiškai pripažinti ir besąlygiškai gerbti konsultuojamąjį. Siekiant šio 
tikslo konsultuojantysis turėtų vengti smerkti pokalbio metu išgirstus žodžius ar nedelsdamas 
pradėti juos aptarinėti. Pirmiausia jis turėtų išklausyti besikonsultuojantįjį. Pozityviai, be 
išankstinio nusistatymo klausydamasis konsultuojamojo konsultuojantysis rodo supratimą ir 
nuoširdumą. Tokiu būdu konsultuojamajam yra lengviau atsiverti ir atsikratyti galimos 
gynybinės ir priešiškos reakcijos į konsultavimą. 
 
Turinio atspindėjimo (angl. Mirroring) būdu konsultuojantysis gali prisitaikyti prie 
konsultuojamojo. Pakartodamas, kas buvo pasakyta, apibendrindamas arba užduodamas 
papildomus klausimus konsultuojantysis išsiaiškina, ar teisingai suprato konsultuojamąjį 
(pavyzdžiui, „Ar tu manai...“ „Man regis...“, „Man susidarė įspūdis, kad...“, „Tai yra tai, ką tu 
galvoji...“). Turinio atspindėjimo tikslas yra padėti konsultuojamajam suvokti, ką suprato 
konsultantas, kad konsultuojamasis galėtų patikslinti konsultantą, jei pastarasis ką nors 
suprato klaidingai. Tokiu būdu yra visiškai sumažinama galimų nesusipratimų konsultavimo 
procese tikimybė. 
 
Konsultacijų metu empatija pasireiškia emocijomis. Būdamas empatiškas konsultantas 
pasižymi intuicija, kuri jam padeda aiškius faktus „perskaityti“ kaip emocines žinutes. 
Empatija leidžia konsultantui reaguoti į konsultuojamojo jausmus ir juos verbalizuoti. 
Būdamas empatiškas konsultuojantysis stengiasi atpažinti ir išreikšti jausmus, kurie slypi už 
konkrečių, akivaizdžių besikonsultuojančiojo veiksmų (pavyzdžiui, „Ši situacija tau turėtų būti 
labai kebli...“, „Tu baiminiesi...“, „Man atrodo, tai yra tai, ko nori tavo mama...“). Toks 
konsultavimo būdas reikalauja, kad konsultuojantysis gebėtų patikėti konsultuojamojo 
emocijomis, suprastų, kad jis arba ji atsižvelgia į nežodinius signalus, pavyzdžiui, mimiką, 
gestus, balsą ar kūno pozą. Empatijos tikslas yra besikonsultuojančiajam pajusti, kad į jį ir jo 
dažnai prieštaringus jausmus žiūrima rimtai. 
 
Pedagoginis konsultavimas vyksta ne vien individualiai; jis taip pat organizuojamas ir 
komunikacinės grupės8 metu ir praktinio mokymosi vietose su mentoriais. Grupiniame 
konsultavime mokytojas yra moderatorius, atsižvelgiantis į visus aspektus, darančius įtaką 
konsultacijai. Vadovaujantis Ruth C. Cohn „Į temą orientuotos sąveikos“ metodu 
Produktyviojo mokymosi grupinio darbo pagrindas yra pedagogo išlaikoma pusiausvyra tarp: 

 Aš (dalyvis); 
 Mes (grupė); 
 temos (mokymosi medžiaga ar užduotis, kurią reikia atlikti bendrai). 

 

                                                             
8 Vertėjo pastaba: komunikacinė grupė dar vadinama grupiniu konsultavimu. 
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Taip pat reikėtų paminėti ir taip vadinamus „gaublio“(angl. Globe)9, t. y. vietos, laiko, 
mikroklimato ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką (žr. 1c priedą „Trumpas įvadas į Carl 
Rogers ir Ruth Cohn konceptus“). 
 
 

 
 
2.6 Dokumentacija ir vertinimas 
 
Produktyviajame mokymesi vertinimas apima ne tik grįžtamąjį ryšį apie mokymosi rezultatus, 
bet ir asmeninę ugdymosi pažangą. Ugdymosi vertinimas organizuojamas dialogo tarp 
mokytojo ir mokinio, mokytojo, mentoriaus ir mokinio ir mokinio savęs vertinimo pagalba.  
 
Asmeninė praktinio mokymosi patirtis gali būti aprašoma dienos arba savaitės ataskaitoje, 
kuri, kartu su individualiu ugdymosi planu, susieja praktinę veiklą ir teorijos mokymosi 
procesą tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Asmeninių praktinės veiklos patirčių aprašymas 
padeda geriau suprasti praktinių užduočių, atliekamų ne mokykloje, įvairovę ir mokinio 
motyvaciją „mokymosi klausimais“, įtrauktais į individualius ugdymosi planus. 
 
Individualiuose ugdymosi planuose yra aprašytas kiekvieno mokinio ugdymosi procesas 
pradedant „klausimais, kylančiais iš praktinės veiklos“, ir baigiant „mokymosi užduotimis“, 
„mokymosi būdų“ aprašymais ir, be abejo, terminais, iki kurių užduotys turi būti atliktos. Tuo 
pat metu individualūs ugdymosi planai aprašo mokinių mokymosi programas. 
 
Dokumentuoti taip pat galima rengiant „individualių užduočių aplanką“ ir jame aprašant 
žingsnius pagal individualų ugdymosi planą bei parodant „užduoties sprendimo“ etapus, o 
pabaigoje dar pristatant rezultatus grupėje. 
 
Be individualių ugdymosi planų ir mokymosi programos svarbiausi ugdymosi proceso 
vertinimo įrankiai yra žodinės ataskaitos, stebėjimai diskusijų metu, taip pat asmeninės 
ataskaitos, dienoraščiai ar kita dokumentuota medžiaga, sukaupta mokytojų ir mokinių 
mokymosi proceso metu. Vertinimas baigiamas pedagogine ataskaita, rengiama kiekvieno 
trimestro pabaigoje. 
 

                                                             
9 Vertėjo pastaba: angliškas žodis globe reiškia gaublys, rutulys. 

Prieduose pateikti pavyzdžiai: 
2.5 Individualus ir grupinis konsultavimas 

5 a) Pedagoginis konsultavimas: struktūra 
5 b) Individualus konsultavimas: temos 
5 c) Individualių ugdymosi planų pavyzdžiai 
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Produktyviojo mokymosi projektų vertinimas yra būtinas šios mokymosi formos dėmuo dėl 
keleto priežasčių: 

 produktyviuoju mokymusi siekiama keleto edukacinių tikslų, t. y. be kitų dalykų čia 
svarbūs asmens, veiklos, kultūros aspektai, taip pat ir specialistų veikla (3-iasis ir 8-
asis mokymosi laiškas). Tai, kaip minėtų tikslų yra siekiama ir kaip jie įgyvendinami 
individualiame ugdymosi procese, turi būti analizuojama, kad šios naujos mokymosi 
formos (produktyviojo mokymosi) metodai būtų tobulinami ar kuriami nauji.  

 produktyviojo mokymosi vertinimas yra būtina mokytojų kvalifikacijos dalis. Jei 
pagrindinės produktyviojo mokymosi idėjos mokytojų mokymosi procese taikomos 
taip pat atsakingai kaip ir mokinių mokymesi, tai mokytojai gali sistemingai planuoti, 
vertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką. 

 Švietimo politikos diskusijų metu reikalingi svarūs argumentai, kurie yra pagrįsti 
sistemingai kaupiamais ir analizuojamais rezultatais. 

 Paskutinis, bet nemažiau svarbus yra produktyviojo mokymosi plėtros klausimas. 
Plėtra priklauso nuo finansinio, politinio ir specialistų palaikymo, o siekiant 
potencialių palaikytojų paramos – pagrįsta rezultatais. 

 
Jaunuolių įtraukimas į produktyviojo mokymosi projekto vertinimą iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti itin sudėtingas; esame linkę nuvertinti dalyvių gebėjimus ir jų susidomėjimą 
vertinimu kaip veikla. Patirtis rodo, kad dalyvių įsipareigojimas priklauso nuo bendros 
dalyvavimo projekte atmosferos, o skaidrumu ir dalyvavimu diskusijoje padrąsinti įsitraukti į 
mokyklos gyvenimo kūrimą dalyviai taip pat dalyvauja ir sudėtingame ir svarbiame vertinimo 
darbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 “Digital Learning / Mobile Devices” in Productive Learning10  
 
The framework and setting of learning processes in Productive Learning is based on a huge 
range of methods and activities and the development of new innovative ideas is part of the 
pedagogical process. Following the very fast development of communication technology also 
Productive Learning may use the new possibilities. 
 

                                                             
10 Žr. 2 išnašą. 

Prieduose pateikti pavyzdžiai: 
2.6     Dokumentacija ir vertinimas 

6 a) Ugdymosi pažangos vertinimas Produktyviajame mokymesi 
6 b) Praktinio mokymosi dokumentacijos pavyzdys 
6 c) Grįžtamojo ryšio klausimynas mentoriams 
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The widely spread use of digital tools (smartphones, tablets, internet …) in the daily routine 
for communication and exchange means also a wide range of possibilities using these tools 
for the learning processes in Productive Learning. Connecting on experiences of one PROVED 
Partner (Omnia, Finland) “first steps” were made in the PROVED project by all partners. It 
became clear that “Digital Learning” will be part of the Productive Learning in future and the 
use of “mobile devices” in the pedagogical work shall be one focus in the development of 
the Productive Learning concepts. Especially in the individualized learning process of 
Productive Learning the “Digital Learning” is offering a lot of possibilities for communication, 
presentation and the exchange of individual experiences in the learning groups. (as a skype-
conference, a blog, a mind-map, taking/sharing photos). 
 
If own experiences of the pedagogues are in the beginning, it will need time and energy to 
develop the own competences in the field of “mobile devices” at first. Little steps in the use 
of “mobile devices” may be realized together with the students of Productive Learning – 
using their ideas and experiences, which may be very useful in the process of development. 
First steps may be the initiation of an own blog (as Pete Stockley showed at the Final 
Meeting in Espoo – see attachment 7a) for the exchange of the learning-group or for the 
presentation of individual results. 
 
Another point in the development of this “digital Learning” will be the decision about the 
needed technical equipment (good/worse experiences with several companies, available 
equipment like smartphones). The support of an institutional specialist (administrator) giving 
answers to these questions and to the technical possibilities in general will be very helpful 
and essential. 
 

 
 
2.8 Asmeniniai, savikontrolės gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai 
 
Aptariant pagrindines kompetencijas, kurių mokiniams reikės gyvenime ir ypač vėliau, 
darbiniame gyvenime, be profesinių gebėjimų svarbiausiais laikytini dar ir asmeniniai 
gebėjimai bei socialiniai įgūdžiai. Dėl šios priežasties pagrindinis tikslas produktyviajame 
mokymesi yra asmenybės, taigi ir šių gebėjimų ugdymas. 
 

Examples of materials you find in the attachment: 

2.7 Digital Learning and Mobile Devices 
7 a) Example Mobile-Blog 
7 b) Digital Learning examples 
7 c) Digital Learning methods PPP 
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JAUSMAI IR 
EMOCIJOS 

REGULATION 

PAŽINIMO 
NUSTATYMAS 

BARRIERS 
ASMENYBĖ IR 

SAVIGARBA 

Šių gebėjimų ugdymas pirmiausia praktiniame mokymesi yra labai svarbus mokiniams 
bendraujant už mokyklos ribų. Santykiuose su mentoriais, kolegomis, klientais reikia tam 
tikrų šios srities gebėjimų. Turintiems šiuos gebėjimus mokiniams atsivers puiki galimybė 
gauti įdomesnes užduotis praktinio mokymosi vietoje ir, greičiausiai, daugiau galimybių 
ateityje – mokytis pameistrystės ar gauti darbo. Savikontrolė ir atsakingi veiksmai yra ne tik 
labiausiai pageidaujami gebėjimai praktinėje veikloje, bet ir būtinai reikalingi individualiai 
mokantis mokyklos mokymosi dirbtuvėse. Bendraujant su žmonėmis mokykloje ir už jos 
ribų, mokiniams labiau prireikia socialinių įgūdžių. Pokalbiai ir diskusijos su aplinkiniais 
žmonėmis praktinio mokymosi vietose, komunikacinėje grupėje ar individualus pedagoginis 
konsultavimas – puikūs reikiamo ugdymo(si) pavyzdžiai. 
 
Individualaus pedagoginio konsultavimo sesijose mokiniai turi apmąstyti savo pačių veiklą, 
pakartotinai analizuoti savo pačių mintis. Taigi, tenka tobulinti savo asmeninius gebėjimus. 
Šie gebėjimai yra labai svarbūs vertinimo procese, kad būtų galima suprasti išorės 
vertintojus ir mentorius, taip pat gebėti įsivertinti savo pačių mokymąsi ir asmenybės 
ugdymąsi. Mokiniai turi žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kad tinkamai galėtų atlikti 
įsivertinimą.   
 
Taigi, paaiškėjo, kad beveik visuose pagrindiniuose produktyviojo mokymosi procesuose, taip 
pat tam, kad geriau sektųsi gyventi vėliau, mokiniai turi ugdyti šiuos gebėjimus. 
 
 
Asmeniniai gebėjimai 
Asmeninius gebėjimus galima 
apibrėžti taip: gebėjimas apmąstyti 
tokias žmogaus vidinio pasaulio 
sąvokas kaip emocijos, pažinimas ir 
savo paties tapatybė. 
 
Asmeninių gebėjimų veiklų tikslas – 

• apmąstyti kiekvieną gebėjimą ir kompetenciją, žinoti kiekvieną vidinės asmens 
dimensijos procesą ir visus jo elementus, 

• plėsti patirtį apie išorinį pasaulį (pvz., praktinio mokymosi vietas), 
• ugdyti savarankišką asmenybę drauge ugdantis asmeninius gebėjimus.  

 
Asmeninių gebėjimų vienovė: 

• jausmų ir emocijų valdymas: gebėjimas suvokti ir išreikšti tai, kas jaučiama; 
• pažinimas: savirefleksija; realistiškas savęs vertinimas; gebėjimas spręsti problemas; 

gebėjimas suvokti savo troškimus ir norus; kliūčių ir galimybių įvertinimas; tikslų 
užsibrėžimas; sprendimų priėmimas; 
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• asmenybė ir savigarba, pasitikėjimas; vertybių ir įsitikinimų nustatymas. 
 
Asmeniniai gebėjimai yra svarbūs norint sveikai gyventi: 

• tinkamas požiūris į sveiką gyvenseną reiškia geresnius ir tobulesnius asmeninius 
gebėjimus ir bendrus gebėjimus tvarkytis gyvenime bei rūpintis sveikata įveikiant 
problemas ir kritines situacijas kasdieniniame socialiniame gyvenime. 

 
Darbo ir asmeninių gebėjimų skirtumai ir požiūris į sveikatą: 

• svarbu žvelgti į ateitį ir nesižvalgyti į praeitį. 
• manoma, kad  asmuo yra sveikas ir pajėgus dirbti, o ne neįgalus. 

 
Tinkamai valdomi asmeniniai gebėjimai gali paskatinti išsakyti savo giliai asmeninius 
išgyvenimus, skaudžią asmeninę istoriją: 

• grupės lyderis turi gebėti suvaldyti situaciją, kuri gali sukelti reakciją, pavyzdžiui 
pernelyg atvirai reiškiamas asmenines emocijas. 

• grupės lyderis turi gebėti pasirūpinti tinkamomis intervencijomis. 
 
Savikontrolės gebėjimai 
Vienas iš asmeninių gebėjimų yra savikontrolė. Ši gebėjimą galima apibrėžti kaip gebėjimą 
tinkamai pasirinkti, priimti protingus sprendimus, kad būtų galima produktyviai ir laimingai 
gyventi. 
 
Kalbant apie mokymosi procesus, galima išskirti šiuos etapus:  
Tikslų užsibrėžimas: produktyviojo mokymosi klasės mokinys turi užsibrėžti konkretų 
mokymosi tikslą. Pavyzdžiui, svarbiausias tikslas gali būti gerai mokytis, gauti gerą darbą arba 
konkrečios profesinės perspektyvos realizavimas. Siekiant pagrindinio tikslo, reikia numatyti 
tarpinius tikslus. Tam reikia papildomai pasinaudoti pažinimo gebėjimais ir veikti. 
 
Kliūčių ir galimybių įvertinimas: mokinys turi įvertinti savo pasirengimą atsakingai veikti, 
išbandyti naujus mokymosi būdus ir įgyti praktinės patirties. 
Galimybių ir kliūčių vertinimas gali nulemti pasirenkamus tikslus.  
 
Efektyvus projekto planavimas: mokinys (padedamas pedagogų), atsižvelgdamas į turimas 
galimybes ir esamas kliūtis, parengia tam tikrą darbo-mokymosi planą, taip pat realiai 
įgyvendinamą veiklų grafiką. 
 
Planingas įgyvendinimas: suplanuotus veiklų (mokymosi, praktinės patirties) etapus reikia 
sėkmingai, tinkama seka įgyvendinti. To siekiant, reikia sutelkti išteklius, įveikti kliūtis, laikytis 
grafiko ir galutinių terminų. Šiame procese gali išlikti naujų sunkumų ir klausimų, kurie 
anksčiau nebuvo įžvelgti ar nebuvo į juos atsižvelgta. Mokinys, padedamas pedagogų ir 
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mentorių, taip pat kitų mokinių (konsultacijos, komunikacinė grupė), turi lanksčiai reaguoti į 
aplinkybes, pasirinkdamas reikiamus metodus ir pasinaudodamas ištekliais tarpiniams 
tikslams pasiekti. 
 
Motyvacijos išlaikymas: reikia laiko ir įveikti nenumatytas kliūtis, kad būtų įgyvendinti veiklos 
etapai. Tokiam tikslui pasiekti reikia kantrybės, ištvermės ir nuolatinės motyvacijos.  
 
Socialiniai įgūdžiai 
Vertinant socialinius įgūdžius mokymosi visą gyvenimą kontekste, šie įgūdžiai yra pagrindinis 
produktyviojo mokymosi požymis.  
 
Socialinių įgūdžių apibrėžimas: 

• Socialiniai įgūdžiai yra gebėjimai ir elgsena, padedantys sutelkti dėmesį į savo pačių 
elgesį, tačiau nuo susitelkimo į save, bet į bendrą suderinamumą su kitų asmenų 
elgesiu. 

• Socialiai tinkamas elgesys suderina asmens (mokinio) tikslus su socialinės grupės 
(mokymosi grupės, praktinės veiklos vietos) vertybėmis ir tikslais. 

 
Socialinių įgūdžių aspektai: 

• bendradarbiavimas ir 
gebėjimas dirbti komandoje, 

• gebėjimas bendrauti, 
• gebėjimas spręsti konfliktines 

situacijas / rasti kompromisą, 
• dinaminiai procesai grupėje. 

 
(pavyzdžiai: komunikacinė grupė, mentoriai, klientai) 
 
Socialinių įgūdžių ugdymo tikslai yra pradėti procesą ir ugdyti jo dalyvius 

• aktyviais ir savarankiškais piliečiais, 
• galinčiais užmegzti ryšius su kitais asmenimis ir palaikyti ryšius, 
• gebančiais pritarti ir nepritarti. 
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Su reikiamais gebėjimais susijusių kitų gebėjimų sąrašas: 

• gebėjimai valdyti laiką: jie būtinai reikalingi norint ką nors nuveikti (pvz.,  susitarimas 
susitikti su mentoriais ir pedagogais) 

• projektų vadybos gebėjimai: gebėjimas imtis įgyvendinti didelį tikslą ir jį suskaidyti 
etapais parengiant veiksmų planą (pvz., mokymosi planų rengimas) 

• emocijų valdymas: gebėjimas suprasti emocijas ir atitinkamai jas valdyti, nereikšti jų 
kaip papuola ir nekontroliuojamai (svarbu komunikacinėje grupėje) 

• drausmė: gebėjimas daryti darbus, o ne atidėlioti (pvz., to reikia praktinio mokymosi 
vietose) 

• ramumas: ramiai sprendžiant situaciją, priimami aiškesni sprendimai, kurie paprastai 
būna logiškesni ir nuoseklesni (pvz., būtina susikaupti) 

• gebėjimas kurti planus: užsibrėžti tikslą ir parengti (laipsniškai įgyvendinamą) planą 
jam pasiekti (pvz., individualaus ugdymosi dirbtuvėje) 

• patikimumas: gebėjimas veikti ir išlikti įprastinėmis sąlygomis, taip pat nepalankiomis 
ar nenumatytomis aplinkybėmis (pvz., gali prireikti praktinio mokymosi vietose) 

• kruopštumas ir gebėjimas gerai dirbti atliekant užduotis (pvz., nuoseklus darbas iki 
egzaminų) 

• kryptingumas: savų tikslų užsibrėžimas, gebėjimas planuoti ir siekti savo tikslų (pvz., 
susirasti praktinio mokymosi vietas) 

 

 
 
3 Išvados 
 
Įgyvendinant pradinį sumanymą – parengti Pedagogo vadovą kaip „pildomą aplanką“, kurį 
galima papildyti nauja idėja, priemonėmis ir metodais, – šis rinkinys bus prieinamas kaip 
internete veikianti platforma, užtikrinanti visiems suinteresuotiesiems asmenims paprastą 
prieigą, taip pat galimybę įkelti ir patalpinti reikiamą medžiagą. Šiuo metu Google-Drive 
„PROVED“ projekto dikso skyriuje esantys dokumentai ir toliau bus prieinami net pasibaigus 
projektui! 
 
Diskusijose ir dalijantis nuomone su „PROVED“ projekto partneriais, buvo prieita bendros 
nuomonės, kad Pedagogo vadovas labai padės pradedant produktyviojo mokymosi projektą. 
 

Priede pateiktų šaltinių pavyzdžiai: 
2.8 Asmeniniai, savikontrolės gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai 

8 a) Informacija, kaip ugdyti gebėjimus ir įgūdžius 
8 b) Metodai, kaip ugdyti gebėjimus ir įgūdžius 

           8 c) Straipsnis:  Ko iš tikrųjų nori darbdaviai? 
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Tačiau rinkdami produktyviojo mokymosi „pirmąją patirtį“, projekto partneriai neretai 
abejodavo, ar jų idėjos ir parengta medžiaga bus „pakankamai geri“, tinkami pateikti kaip 
pavyzdžiai. Dar viena kliūtis buvo kalbos: rinkinį būtų paranku turėti kiekvieno partnerio 
šalies valstybine kalba. Numatyta kiekvienoje šalyje parengti savo Pedagogo vadovą, o ši 
surinkta medžiaga bus jo pagrindas. 
 
Dabar parengtas medžiagos (informacijos, metodų, pavyzdžių) rinkinys iki galo neatskleidžia 
voso didžiulio projekto įvykdytų veiklų masto. Partnerių susitikimuose, mokyklose vykusiuose 
mokymuose sukurta ir pateikta daugiau tinkamos naudoti ir įdomios medžiagos, kuria būtų 
galima papildyti rinkinį. Naujos idėjos ir metodai, sukurti naujai suburtose produktyviojo 
mokymosi grupėse įgyvendinant projektą, turi būti su laiku tinkamai sutvarkyti suteikiant 
parengtų dokumentų pavidalą, tačiau šiuo metu jie dar nėra išbaigtos formos. Taigi, tikimasi, 
kad ne tik „PROVED“ projekto dalyviai laipsniškai pildys šį rinkinį, bet visi, kurie dirbs diegiant 
produktyvųjį mokymąsi švietime, yra kviečiami prisidėti savo idėjomis ir padėti plėtoti 
produktyvųjį mokymąsi profesiniame mokyme! 
 
Dabar sukauptą rinkinį galima rasti: www.iple.de/PROVED/ 
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Priedai lietuvių kalba 
 
1a) priedas Pagrindinės žinios apie produktyvųjį mokymąsi  (medžiaga iš PROVED seminaro) 
 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

Atradimas – požiūris ir naudingos priemonės

Priemonės?

Požiūris?

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Kas dalyvauja?

Žmonės, kurie…

- nori mokytis alternatyviu būdu,

- domisi praktine veikla,

- geba elgtis atsakingai.

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Kas organizuoja produktyvųjį mokymąsi?

Mokytojai…

- produktyviajame mokymesi vadinami edukatoriais,

- Veikiantys mažomis komandomis,

- Įgyvendina produktyviojo mokymosi idėjas.

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Kaip patekti į produktyvųjį mokymąsi?

- Priėmimas

- Orientacinis laikotarpis

- Sprendimas

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis
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© IPLE

Institute for Productive Learning in Europe (IPLE)

Mokymosi grupė

- Ypatingas dėmesys grupės suformavimui

- Ilgalaikis ryšys (2 metai)

- Grupės veikla, mokymasis grupėje

- Glaudus edukatoriaus ir besimokančiojo ryšys

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Praktinis 
mokymasis!

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Kaip mokytis praktiškai?

- Išsiaiškinti pomėgius ir poreikius

- Susirasti praktinio mokymosi vietą

- Patirtis, veikla, stebėjimas

- Klausimų formulavimas ir užduočių 
kūrimas

- Edukatoriaus ir mentoriaus pagalba

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Praktinio
mokymosi 

vieta

Patirtys
(ypatingos 
akimirkos))

Klausimai

Užduotys, 
pratimai

Veikla

Klausimai

Užduotys, 
pratimai

Stebėjimas

Klausimai

Užduotys, 
pratimai

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis
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© IPLE

Kokia veikla norėtum užsiimti 
šioje praktinio mokymosi 
vietoje?

Ką šioje praktinio mokymosi 
vietoje norėtum stebėti?

Kokie specifiniai klausimai tau 
rūpi šioje praktinio mokymosi 
vietoje? (Užrašyk Tau tris 
pačius svarbiausius)

Kur Tu tikiesi rasti atsakymus į 
Tavo klausimuss? 

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Pagalba: individualus pedagoginis konsultavimas!

- Reguliarūs sustikimai 1 k. per savaitę su 
kiekvienu mokiniu

- Konsultacijos metu kalbamasi apie:
- mokinio asmeninę situacija / 

pažangą
- individualų mokymosi procesą

- “Nedirektyvus konsultavimas” (Carl Rogers)

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

© IPLE

AN-INSTITUT DER ALICE SALOM ON HOCHSCHULE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Kaip mokomasi mokykloje?

- Individualus mokymasis

- Grupinis darbas (Ruth Cohn)

- Komunikacinė grupė

- Specialus metodas – mokymosi 
dirbtuvės

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

 

© IPLE

Individualios mokymosi 
užduotys, susietos su 

realiu gyvenimu

Nuo dalykų pamokų link individualus mokymosi
Individualus mokymasis

Mokymasis grupėje

Mokymasis mokykloje Mokymasis realioje 
gyvenimiškoje aplinkoje

Tradicinis dalykų 
mokymasis mokykloje

Komunikacinės grupės 
temos

Sistemingas “savarankiškas 
mokymasis” (t. y. savarankiško 

mokymosi medžiaga self-learning 
material)

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis
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© IPLE

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

Sąsajos!

Dalykai

Praktinė patirtis

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi. 1 dalis

© IPLE

Priėmimas ir 
orientacinis 
laikotarpis

Galimybių 
atvėrimas

Individualus
pedagoginis 

konsultavimas

Individualūs
ugdymosi planai

Praktinis 
mokymasis

Individualus
mokymasis

Mokymosi 
dirbtuvės

Darbas grupėje Komunikacinė 
grupė

Į dalyką 
orientuotas 
mokymasis

Projekto plėtra

Metodiniai 
produktyviojo 
mokymosi dėmenys

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE)

© IPLE

Priėmimas ir orientacinis laikotarpis produktyviajame mokymesi

Informavimas Laikinas 
sprendimas Patirtis Sprendimas Alternatyvos

Laikinas
priėmimas

Priėmimo 
pokalbiai

Informavimo 
renginiai

Viešinimas

Priėmimas Orientacinis laikotarpis
Mokslo metų pradžia

Sprendimas rinktis 
produktyvųjį 
mokymąsi

Grupės formavimas

Savęs pažinimas

Įvadas į produktyvųjį mokymąsi

Pasirengimas praktiniam mokymuisi
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1b) priedas. Produktyviojo mokymosi mokytojo vaidmenų apžvalga (medžiaga iš PROVED 
seminaro) 

 

1 skaidrė 

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE) 

Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetas   Mokytojų vaidmenys 

 

Produktyvusis mokymasis reiškia mokymąsi kitokiu būdu – ką tai reiškia? 

 

Pasak Carl Rogerso, mokymasis fasilituojamas, kai: 

 ...mokinys visiškai įsitraukia į ugdymosi procesą ir geba kontroliuoti savo prigimtį ir kryptį 
 ...mokymasis vyksta nuolat susiduriant su praktinėmis, socialinėmis, asmeninėmis ar tyrimo 

problemomis 
 ...savęs vertinimas yra pagrindinis būdas įvertinti pažangą ar sėkmę 
 ...Rogersas taip pat pabrėžia mokymosi mokytis svarbą ir atvirumą kaitai 

 

 

2 skaidrė 

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE) 

Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetas   Mokytojų vaidmenys 

 

Dalyko mokytojas                                                Mokymosi konsultantas 

 

Klasės auklėtojas                                                 Atveriantis su veikla susijusios patirties  

                                                                               galimybes  

 

Dalyko ekspertas                                                 Profesionalas, naudojantis visas  

                                                                                kultūrines tradicijas 
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3 skaidrė 

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE) 

Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetas   Mokytojų vaidmenys 

 

„Mokytojo“ vaidmuo yra fasilituoti mokymosi procesą: 

 sukuriant tinkamą mokymosi atmosferą 
 išaiškinant mokymosi tikslus 
 sudarant sąlygas naudotis mokymosi ištekliais 
 išlaikant pusiausvyrą tarp mokymosi proceso dalių, susijusių su intelektu ir emocijomis 
 dalinantis jausmais ir mintimis su mokiniais, bet nedominuojant 

 

 

4 skaidrė 

Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE) 

Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetas   Mokytojų vaidmenys 

 

 Situacijos pristatytojas           Mokymosi konsultantas                Kultūros tarpininkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi vertintojas             Projekto vystytojas                  Grupės tarpininkas 

 

 

Tradiciniai mokytojo  

vaidmenys 



 

 

Pedagogo vadovas, skirtas mokytojams, taikantiems produktyviojo mokymosi principus profesiniame mokyme p. 27 

 
1 c) priedas. Trumpas įvadas į Carlo  Rogerso ir Ruth Cohn konceptus 
 
(Šaltinis: Europos produktyviojo mokymosi institutas, Berlynas) 
 
 

Carlas Rogersas: Nedirektyvinis konsultavimas 
 
 
Individualus pedagoginis konsultavimas Produktyviajame mokymesi yra visuminis 
pedagoginis konsultavimas, turintis keturis pagrindinius aspektus: 
 
 asmeninis konsultavimas 

(siekiant padėti mokiniui spręsti asmenines problemas, jeigu jis (ji) to pageidauja ir 
jeigu mokytojas daro poveikį jų mokymuisi) 

 
 Produktyvių situacijų atvėrimas  

(siekiant rasti įdomių galimybių mokiniams mokytis praktinio mokymosi vietoje) 
 
 Mokymosi planavimas ir pagalba  

(siekiant padėti mokiniui mokytis trimestro eigoje) 
 

 Ugdymosi proceso vertinimas  
(siekiant teisingai įvertinti mokinio mokymosi pasiekimus ir praktinės veiklos 
rezultatus) 

 
Pedagoginis konsultavimas vyksta ne tik tarp mokytojo ir mokinio, bet ir komunikacinėje 
grupėje ar praktinio mokymosi vietose bendraujant su mentoriais. 
 
 
 
Pozityvus priėmimas (angl. Acceptance) grindžiamas išankstiniu teigiamu konsultuojančiojo 
požiūriu į konsultacinį pokalbį. Tokia nuostata tampa patikimo pokalbio laidu. Pozityvaus 
priėmimo tikslas yra visiškai pripažinti ir besąlygiškai gerbti konsultuojamąjį. Siekiant šio 
tikslo konsultuojantysis turėtų vengti smerkti pokalbio metu išgirstus žodžius ar 
nedelsdamas pradėti juos aptarinėti. Pirmiausia jis turėtų išklausyti besikonsultuojantįjį. 
Pozityviai, be išankstinio nusistatymo klausydamasis konsultuojamojo konsultuojantysis 
rodo supratimą ir nuoširdumą. Tokiu būdu konsultuojamajam yra lengviau atsiverti ir 
atsikratyti galimos gynybinės ir priešiškos reakcijos į konsultavimą. 
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Turinio atspindėjimo (angl. Mirroring) būdu konsultuojantysis gali prisitaikyti prie 
konsultuojamojo. Pakartodamas, kas buvo pasakyta, apibendrindamas arba užduodamas 
papildomus klausimus konsultuojantysis išsiaiškina, ar teisingai suprato konsultuojamąjį 
(pavyzdžiui, „Ar tu manai...“ „Man regis...“, „Man susidarė įspūdis, kad...“, „Tai yra tai, ką tu 
galvoji...“). Turinio atspindėjimo tikslas yra padėti konsultuojamajam suvokti, ką suprato 
konsultantas, kad konsultuojamasis galėtų patikslinti konsultantą, jei pastarasis ką nors 
suprato klaidingai. Tokiu būdu yra visiškai sumažinama galimų nesusipratimų konsultavimo 
procese tikimybė. 
 
 
Konsultacijų metu empatija pasireiškia emocijomis. Būdamas empatiškas konsultantas 
pasižymi intuicija, kuri jam padeda aiškius faktus „perskaityti“ kaip emocines žinutes. 
Empatija leidžia konsultantui reaguoti į konsultuojamojo jausmus ir juos verbalizuoti. 
Būdamas empatiškas konsultuojantysis stengiasi atpažinti ir išreikšti jausmus, kurie slypi už 
konkrečių, akivaizdžių besikonsultuojančiojo veiksmų (pavyzdžiui, „Ši situacija tau turėtų 
būti labai kebli...“, „Tu baiminiesi...“, „Man atrodo, tai yra tai, ko nori tavo mama...“). Toks 
konsultavimo būdas reikalauja, kad konsultuojantysis gebėtų patikėti konsultuojamojo 
emocijomis, suprastų, kad jis arba ji atsižvelgia į nežodinius signalus, pavyzdžiui, mimiką, 
gestus, balsą ar kūno pozą. Empatijos tikslas yra besikonsultuojančiajam pajusti, kad į jį ir jo 
dažnai prieštaringus jausmus žiūrima rimtai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 empatija 
(„žvalgytis po jo (jos) jausmų pasaulį“) 

 atitikimas 
(„būti autentišku“) 

 absoliučiai pozityvus požiūris  
(„palankumas, rūpinimasis, jokio smerkimo“) 
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Ruth C. Cohn „Į temą orientuotos sąveikos“ modelis (TOSM) kaip metodinis 
produktyviojo mokymosi darbo grupės pagrindas 

Pagrindinis į temą orientuotos sąveikos modelio (TOSM) metodas  

Siekdami suburti darbo grupę, veikiančią kaip gyvybingą, holistinio (visuminio) mokymosi struktūrą, 
pedagogams tenka spręsti sudėtingą uždavinį – iš naujo apibrėžti savo, mokymosi grupės ir visos 
mokymosi situacijos vaidmenis. Šiam tikslui pasiekti jiems be turimų pedagoginių ir kūrybinių 
gebėjimų dar reikia  sukurti grupinio darbo modelį, kuriame bendravimas vyksta vienodai tenkinant 
tiek grupėje besimokančių mokinių, tiek ir pačių pedagogų interesus, taip pat tokia komunikacija 
atitinka nagrinėjamų temų svarbą. 

Ruth C. Cohn į temą orientuotos sąveikos modelis kaip produktyviojo mokymosi grupinio darbo 
modelis yra taikomas daugelyje sričių, kuriose grupės dirba drauge, pvz., įmonėse, organizacijose, 
mokyklų klasėse ir suaugusiųjų mokymų seminaruose. Šis modelis – ypač tinkamas pagrindas 
holistinei ir kūrybiškai grupinio darbo formai produktyviojo mokymosi klasėje.  

Ruth Cohn, gimtąją Vokietiją palikusi psichologė, nuo XX a.  6-ojo dešimtmečio dirbo JAV bandydama 
modifikuoti grupės dinaminės sąveikos metodus siekdama juos taikyti visų  pirma grupėse, kuriose 
siekiama rezultatų. Jos metodas grindžiamas grupės terapijos praktine patirtimi bei psichoanalitinės 
teorijos principais. Kaip ir Rogerso sukurtoje konsultavimo koncepcijoje, kuri buvo pristatyta anksčiau 
pateiktoje Mokymosi laiške, Ruth Cohn nevertina individo paprasčiausiai pagal jo protinius gabumus, 
tačiau suvokia jį kaip į visumą. Vis dėlto, priešingai nei taikant kitus grupinius metodus, Ruth Cohn ne 
tik sutelkia dėmesį vien į psichologinius ir komunikacinius aspektus, bet ir aiškiai akcentuoja grupinio 
darbo turinį.   

Į temą orientuota sąveika reiškia, kad individas, viena vertus, yra susijęs su konkrečia grupe (jos 
nariais, struktūra, procesais), kita vertus, yra susijęs su grupės analizuojama tema.  Būtina prielaida 
yra jausmų svarbos pripažinimas, kiekvieno individo nusiteikimo supratimas ir tikėjimas žmonių 
gebėjimu tvarkyti savo gyvenimą naudojant savo vidinių išteklius bei jų gebėjimu bręsti imantis atlikti 
užduotis ir jas vykdant. 

 
1969 m. buvo pirmą kartą išleistas Ruth Cohn refleksijų dėl tobulesnio darbo grupėje rinkinys.11 1974 
m.  publikuotame autorės darbe apie pagrindinius TOSM elementus buvo pateikta į praktiką 
orientuota sistema,12 kurią taikant temos ir užduotys tampa centrine grupės ašimi, todėl jas galima 

                                                             
11 cf. Ruth C. Cohn, The Theme-Centred Interactional Method, Journal of Group Psychoanalysis and Process, Vol. 2, Nr. 2, 

Winter 1969/70 
12 cf. Ruth C Cohn, Zur Grundlage des Themenzentrierten Interaktionellen Systems: Axiome, Postulate, Hilfsregeln, in: Gruppen-

dynamik, Nr. 3, 5. Jahrgang, Juni 1974, or Ruth C. Cohn, Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion, Verlag 
Kett-Cotta, 11 Aufl., Stuttgart 1992, p. 120 -128 
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produktyviai nagrinėti ir skirti joms pagrindinį dėmesį, tačiau tuo pačiu metu rimtai vertinti kiekvieno 
individo ir visos grupės, suvokiamos kaip visuma, nusiteikimą.13 

TOSM modelis apima tris kiekvienos grupės sąveikos elementus, kuriuos galima vaizdžiai suvokti kaip 
tris trikampio kampus: 

 aš (kiekvieną asmenį), 
 mes (visus grupės dalyvius), 
 tema (visiems bendra mokymosi medžiaga arba bendrai atliekama užduotis). 

 
Šie trys atsparos taškai yra iš esmės lygiaverčiai. Trikampio kampai yra konkrečioje aplinkoje. Ruth 
Cohn pavaizduoja šią aplinką kaip rutulį, kurioje vyksta grupės veikla. Šį rutulį ji vadina „gaubliu“ 
(angl. Globe), kurį sudaro laikas, vieta, situacija, istorinės, politinės, ekonominės, socialinės ir 
ekologinės sąlygos. Naujesnėje TOSM redakcijoje „gaublys“ suvokiamas kaip ketvirtasis lygiavertis 
metodo veiksnys, – trikampio kampai liečiasi su „gaublio“ riba, kuri pavaizduota kaip apskritimo 
kreivė.  

 
Trikampio (aš, mes, tema) dedamųjų pusiausvyra niekada nebūna nei tobula, nei statiška. Jai būtina 
dinamiška pusiausvyra atitinkamai situacijai pasiekti. Štai čia pasireiškia grupės lyderio vaidmuo: jis 
(ji) turi pasirūpinti, kad tarytum ant tripusės supimosi lentos nė vienas iš kampų nepaliestų žemės ir 
taip nesutrikdytų judėjimo. Pagal TOSM tinkamai veikiančiose patirties turinčiose grupėse pačios 
grupės nariai imasi vykdyti šią užduotį. Apie tai Ruth Cohn rašo: „Kai grupė nagrinėja tema, aš tai 
vertinu kaip produktyvią veiklą tol, kol neišryškėja silpstančio susidomėjimo ženklai (...). Kai taip 
nutinka, perkeliu dėmesio centrą nuo temos prie asmens (aš) arba žmonių (mes). Kita vertus, kai 
grupės nariai domisi tik konkrečiu asmeniu arba įvairių grupės jausmų kurstymu (...), kuriu sąsają su 
tema.“ 14 Taigi, grupės lyderio vaidmuo – prisiimti atsakomybę už dinamišką „trikampio“ pusiausvyrą. 
Šis uždavinys turi būti suprantamas kaip funkcinio, bet ne hierarchinio statuso simbolis. Ruth Cohn 
teigia, kad pedagogas  „vadovauja kaip asmuo, kaip Aš, mintimis ir jausmais, kuriuos jis (ji) turi kaip ir 
kiekvienas kitas grupės narys." 15 

Taikant TOS modelį, iš visų asmenų, kurie nori tarpusavyje produktyviai bendrauti, reikalauja dviejų 
pagrindinių dalykų: pirma, būti savo paties (pačios) veiklos „vadovu“, t.y. patikėti savimi, save 
atstovauti, rodyti pasirengimą veikti, ir antra, vadovautis taisykle, kad „trikdžiai turi pranašumų“ , t.y. 
rimtai atsižvelgti į impulsus, kurie nėra tiesiogiai susiję su tema, ir ypač, leisti pasireikšti emocijoms. 
Be to, be pagrindinių taisyklių (postulatų“), Ruth Cohn nustatė nemažai „pagalbos arba paramos 
taisyklių“, padedančių suteikti šiems abiem postulatams konkrečią formą, taip pat TOSM postulatais 
vadovautis. Tačiau šių taisyklių laikytis neprivaloma, jos nėra dogmos. Jeigu jas laikytume 
absoliučiomis vertybėmis, gautume priešingą rezultatą nei tas, kuriam pasiekti jos skirtos.  

Konfliktų sprendimo grupėje modelis remiantis TOSM  

Dėl Įvairiai aiškinamų tų pačių dalykų gali kilti konfliktai. Paprastai tuo parodoma, kad nesutarimų iš 
tiesų pasitaiko. Konfliktai yra būtini produktyviam asmeniniam grupės dalyvių tobulėjimui, taip pat 
                                                             
13 We owe important additions to our representation to Jens G. Röhling which include the following two references: Ruth C. 

Cohn, Peter Farau/Ruth Cohn: Gelebte Geschichte der Psychotherapie, Stuttgart 1984; Ruth Cohn/Chris-tina Terfurth: 
Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht Schule, Stuttgart 1997 

14 Ruth C. Cohn 1992, p. 115 
15 ibid., p.115 
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tam, kad atvirai ir konstruktyviai juos sprendžiant, būtų galima išsaugoti grupę. Išsprendus konfliktą, 
visa grupė jaučia patyrusi sėkmę. Tai nebūtinai reiškia santarvę grupėje. Tai greičiau skirtingų 
nuomonių, kurioms teikiama pirmenybė, ir priešingų požiūrių mainai ir pritarimas jiems. 

Konfliktų sprendimo grupėje modelis, grindžiamas TOSM aiškinimo taisykle:   

1. Konfliktui išspręsti nustatomas nustatytas ir ribotas laikas. 

2. Reikalaujama, kad visi dalyviai laikytųsi tam tikrų sąlygų: Esu suinteresuotas išspręsti 
konfliktą. Kalbėsiu tik tada, kai bus mano eilė, ir nekomentuosiu kitų pasisakymų. (Ši taisyklė apima ir 
neverbalinę komunikaciją, pavyzdžiui, juoką, veido išraišką ir pan.)  

3. Sudaromas verginančių problemų sąrašas (kas man aiškiai nepatinka, dėl to, kaip kiti asmenys 
apibūdina konkrečias situacijas) ir asmuo, kurį tai liečia, turi galimybę pasisakyti. Tačiau ilgų diskusijų 
nebus! Pedagogas stengiasi pasirūpinti, kad būtų išreikšti asmeniniai jausmai ir parodyta asmeninė 
reakcija, kurią sukėlė kitų asmenų elgesys, bet ne priekaištai ar užgauliojimai.  

4. Dalyviai gauna galimybę išreikšti savo pageidavimus, kurie neturėtų įgyti vienašališkų 
reikalavimų pavidalą (pvz., „Norėčiau, kad mes geriau sutartume“, bet ne „Noriu, kad pasistengtum 
būti bent kiek draugiškesnis(-ė)“.)  

5. Dalyviai svarsto, kaip jie galėtų „susitikti pusiaukelėje“: Ar galėčiau padaryti ką nors 
konkrečiai, kad keisčiau savo elgesį? Ką esu pasirengęs(-usi) padaryti?  

6. Susitarimai, pasiekti remiantis „susitikti pusiaukelėje“ principu, yra aiškiai visiems surašomi. 
Pedagogai turi pasirūpinti ir užtikrinti, kad pasiekti susitarimai būtų realistiški, t.y. kad juose 
atsispindėtų grupės nariams prieinamos galimybės. (Pvz., pasiektas susitarimas „Daugiau nesielgsiu 
nedraugiškai“, net sulaužytas tik kartą, yra neskatinančio pobūdžio).    

7. Konfliktų sprendimo sesijos pabaigoje padaroma išvada, pvz., lyg kokia „pasakykite ką nors 
gero“ užduotis (plg. 10.8, Įsivertinimo ir kitų asmenų vertinimo pratimai).  
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2 b) priedas. Struktūriškai apibrėžta 4 savaičių trukmės orientacinio laikotarpio programa 

Orientacinis laikotarpis 

Šios penkios savaitės iš esmės bus panaudotos mokiniams apsiprasti, taip pat intensyviam 
jų individualiam konsultavimui dėl ateities perspektyvų Georg-Shlesinger mokykloje (toliau – 
GSM) ir ją baigus, Pavyzdžiui, konsultacijų metu mokiniai turėtų išsiaiškinti, kurias praktinio 
mokymosi vietas jie pageidautų pasirinkti antrajame ir trečiajame trimestruose. Ypač svarbu 
būtinai išsiaiškinti tai per šias savaites, nes ir IBA projekto grafikas ir jame dalyvaujančių 
mokytojų darbo krūvis neleidžia pakankamai skirti laiko individualiam konsultavimui per 
minėtus trimestrus. Orientaciniu laikotarpiu mokykloje laikas turėtų būti suskirstytas panašiai 
kaip ir trimestrų metu. 

Orientaciniu laikotarpiu mokiniai lanko mokyklą kiekvieną ir penkių mokymuisi skirtų dienų, 
taip pat lankosi už mokyklos ribų esančiose mokymosi vietose (bet dar ne praktinio 
mokymosi vietose). IBA projektui vykdyti nereikia bandomojo laikotarpio, todėl mokiniai 
apsisprendžia orientaciniu laikotarpiu tęsti produktyvųjį mokymąsi. 

Siūlomas orientacinio laikotarpio ugdymo turinys: 

-intensyvus vokiečių, anglų kalbų ir matematikos mokymas 

-seminarai (pvz., socialinių mokslų projektai), vykstantys „Haus Kreisau“  

-sporto varžybos 

-meno, muzikos projektai, parodos šachmatų turnyrai 

-„miestas kaip mokykla“: GSM aplinkinių vietovių žvalgymas, klausimų, idėjų, turinčių 
praktišką paskirtį kūrimas (pasirengimas praktinio mokymosi užduotims trimestrų metu) 

-projektas „Mokiniai moko mokinius“: Ateiki, aš jums kai ką parodysiu / kai ko jus išmokysiu! 

-susitikimai su kitų klasių mokiniais, pvz., dualinės profesinio mokymo klasių, Gramatikos 
mokyklos klasių: pažįstama, kokios pasirinkimo galimybės yra šiose klasėse (per „GSM 
veiklos dieną“)   

-susipažįstama su metalo apdirbimo technologija ir apsilankoma mokyklos dirbtuvėse 
(Fachpraxis). Didžiulė sėkmė!!!! 

-apsilankymai įmonėse 

-mokymai pateikti paraišką 

-intensyvus konsultavimas (anglų ir vokiečių kalbomis) 
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Orientacinio laikotarpio planas 

 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1sa-
vaitė 

Pasveikinimas 
priimant 

(bibliotekoje) 

KG: kas yra PM 

Priėmimo 
formalumai 

Miestas kaip 
mokykla: 

Mobilumo 
mokymai,  

Sueiga mieste 

Sporto šventė - 
visos IBA 
projekto klasės: 

Stalo tenisas, 
futbolas ir pan. 

Dirbtuvė; 

konsultavimas, 
tikslų 
užsibrėžimas 

Dirbtuvė; 
konsultavimas, 
tikslų 
užsibrėžimas 

Įvadinė savaitė GS mokykloje 

2 sa-
vaitė 

KG 

emcra 
klausimynas; 

mokymai pateikti 
paraišką; darbo 
šeimos medis 
(namų darbas) 

Profesijų ir 
stažuočių 
tyrimai. 

Paketo sesijos 
(angl.) 

metalo 
apdirbimo 
technologija 

mokymai 
pateikti 
paraišką: 
vokiečių, 

anglų k., darbo 
su kompiuteriu 
mokymai  

 mokyklos 
dirbtuvės 

metalo 
apdirbimo 
technologija ir 
mokyklos 
dirbtuvės 

3 sa-
vaitė 

KG 

Profesijų ir 
stažuočių tyrimai 
(pasirengimas  

KG 

Anglų - vokiečių- 
matematika –
socialiniai 
mokslai 

 

Dailės projektas 

metalo 
apdirbimo 
technologija 

mokymai 
pateikti 
paraišką: 
vokiečių, 

anglų k., darbo 
su kompiuteriu 
mokymai 

mokyklos 
dirbtuvės 

metalo 
apdirbimo 
technologija ir 
mokyklos 
dirbtuvės 

4-sa-
vaitė 

„Haus Kreisau“ 

2015 09 21?? 

KG 

Anglų - vokiečių- 
matematika –
socialiniai 
mokslai 

metalo 
apdirbimo 
technologija 

mokymai 
pateikti 
paraišką: 
vokiečių, 

anglų k., darbo 
su kompiuteriu 
mokymai 

mokyklos 
dirbtuvės 

metalo 
apdirbimo 
technologija ir 
mokyklos 
dirbtuvės 

5 sa-
vaitė 

Ar 2015 09 28 

O-pakopos 
vertinimas? 

KG 

Anglų - vokiečių- 
matematika –
socialiniai 
mokslai 

30.9. GSM 
veiklos diena 

Dirbtuvė 

Apsilankymas 
įmonėse 

metalo 
apdirbimo 
technologija ir 
mokyklos 
dirbtuvės 
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3a) priedas. Pagrindinė informacija apie praktinį mokymąsi: aspektai ir pavyzdžiai  

 

Apie praktinį mokymąsi (PM) 

Praktinis mokymasis – svarbi produktyviojo mokymosi edukacinė dalis. Jo prasmė yra ta, kad mokiniai 
neturi mokytis dirbti, tačiau įgyja žinių praktinio mokymosi vietose. Taigi, jie turi atlikti daugybę 
užduočių, kurių atlikimo įvertinimas taip pat atsispindi mokyklos baigimo atestate.  

Mokiniai atlieka šias užduotis: 

- tyrimą (arba „tiriamąją užduotį“)  
 
Mokiniai turi rasti atsakymus į klausimus, susijusius su jų praktine veikla ir jos aplinka (kaip orientacinį 
rodiklį galima pasirinkti po vieną klausimą kiekvieną praktinės veiklos dieną). Mokiniai išmoksta domėtis ir 
atidžiai stebėti, dėl to įgyja daug žinių apie savo praktinio mokymosi vietą.  
 

- individuali produktyvioji užduotis (arba „savarankiškai atliekama produktyvioji užduotis“) 
 
Tai holistinė ir kompleksinė praktinė veikla, kurią planuoja, į ją įsigilina, ją įgyvendina, fiksuoja 
dokumentuose ir paaiškina, įvertina ir pristato patys mokiniai. Mokiniai patys ir pasirenka tokią veiklą (be 
abejo, su mentoriaus ar mokytojo leidimu). Šioje veikloje atsiskleidžia, ar mokinys geba savarankiškai atlikti 
sudėtingas užduotis savo praktinės veiklos srityje ir ar jis (ji) suvokia, ką daro.  
 

- praktinio mokymosi veiklos dokumentavimas 
 
Mokiniai surenka dokumentų aplanką, kuriame kaupia ir dokumentuoja kiekvieną savo praktinės veiklos 
patirtį. Aplankas turi sukurtą titulinį lapą, dokumentų sąrašą (turinį), paraiškos, teikiamos įmonei, formą, 
taip pat kitas mokymosi užduotis (tiriamąsias, dokumentaciją nuotraukose, savarankiškai atliekamas 
produktyviosios veiklos užduotis, dalykines užduotis, dienos / savaitės / mėnesio ataskaitas ir pan.).  
 

- dalykinės užduotys  
 
Mokiniai suieško ir sprendžia su savo praktine veikla susijusius matematikos uždavinius, atlieka gimtosios 
klabos ir anglų kalbos užduotis. Mokytojai drauge su mokiniais aptaria dalykines užduotis individualaus 
pedagoginio konsultavimo metu, įsitikina, ar užduotys atitinka mokinio asmeninių įgūdžių ir gebėjimų lygį. 
 

Trimestro pabaigoje mokinių atliktos užduotys ir praktinė veikla įmonėse yra įvertinamos. Vokietijoje 
už praktinio mokymosi pasiekimus mokiniai gali gauti iki 17 balų įvertinimą trimestro rezultatuose. 
Keturi balai yra skiriami už patį „darbą“, praktinę veiklą, o 13 balų – už mokymosi užduočių 
rezultatus.  

Galimybių atvėrimas mokiniui įsitraukus į praktinį mokymąsi 

Taikydami minčių žemėlapių metodą, mokiniai drauge su mokytojais gali kryptingai kurti praktinio 
mokymosi vietas. Šį darbą galima atlikti konsultacijų metu, (jei įmanoma) praktinio mokymosi vietose 
arba komunikacinėje grupėje.  

Iš pradžių nesudėtingą struktūrą gali sudaryti trys kryptys: 
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 „Matyti“:   
Ką galima pamatyti praktinio mokymosi vietoje? Ką galima pastebėti? Kas yra svarbu?  

 „Daryti“:   
Kokia veikla užsiima mokiniai? Kokią veiklą gali vykdyti kiti? Ką mokinys mėgsta daryti? 

 „Patirti“: 
Ką dar galima patirti (pvz., „ore daug garų, po nešulių nešiojimo man skauda nugarą, čia triukšminga, 
pirštai nuolat šlampa nuo muilo ir vandens“...)?  
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Rasti mokytis padedančius klausimus  

Kitame etape jie bando rasti asociacijomis grindžiamus ir individualių interesų sąlygojamus klausimus: 

 Pirma, mokiniams vis dar kylantys klausimai dėl jų praktinio mokymosi vietų.  
 Antra, daugiau „galimų“ klausimų, susijusių su „matyti“, „daryti“ ar „patirti“.  

 
Individualaus mokymosi procese klausimai yra labai svarbūs. Tačiau ne visi mokiniai yra įpratę 
užduoti tikrai mokytis padedančius klausimus. Į daugelį klausimų galima atsakyti „taip“ arba „ne“, 
arba išties spontaniškai: „Kiek trunka visa darbo diena?“ „Kiek darbuotojų dirba šioje įmonėje?“ 
„Koks įmonės logotipas?“ ... 

Tokie klausimai neveda prie mokymosi užduoties. Juos reikia formuluoti kitaip. Pavyzdžiui: „Kodėl ši 
įmonė turi tokį logotipą?“ „Kaip buvo suprantama sąvoka „etatinis darbas“ kitais laikais?“ ... Kitokie 
klausimai padeda labai greitai pereiti prie užduoties.   

Jeigu mokiniai atveria galimybes savo praktinio mokymosi vietose būdami komunikacinėje grupėje, 
pačios grupės nariai galėtų įvertinti kiekvieno savo minčių žemėlapio klausimus, paženklindami juos 
taškais – raudonas taškas skiriamas minčių žemėlapyje už vieną klausimą, kuris juos asmeniškai 
domina, o žalias – už kiekvieną kitą minčių žemėlapį kaip rekomendaciją mokiniui jo praktinio 
mokymosi vietoje. 
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Individualus ugdymosi grafikas 

 

Sekantis žingsnis mokiniui ir jo (jos) mokytojui kuriant individualų ugdymosi procesą yra 
konsultavimas, Toks grafikas turėtų būti naudojamas kaip pavyzdys, o drauge ir kaip taikomas 
metodas. Mokiniai turi mokytis, kaip sukurti praktinės veiklos situacijas ir sudaryti kylančius 
klausimus. Todėl būtų naudinga, jei produktyviojo mokymosi eigoje mokytojai imtų mažiau teikti 
pagalbą ir leistų mokiniams patiems vis labiau savarankiškai valdyti šį procesą. 

 

1.  Klausimas 

Pirmiausia mokiniai pasirenka 
klausimą. Šis klausimas turi atitikti 
jų asmeninius interesus, praktinius 
poreikius ar asmeninio 
domėjimosi sritis.  

 

2. „Mano misija“ 

Mokiniai paverčia šį klausimą savo 
motyvu („Tikrai noriu tai daryti...“, 
„Tikrai turiu žinoti dėl savo 
praktikos...“, „Man labai įdomu 
sužinoti...“). Taip jie išreiškia savo 
pagrindinį tikslą ir paaiškėja, kodėl 
jie užduoda šį klausimą. „Misija“ 
yra prasmė atsakyti į klausimą. 
Mokinys turėtų turėti tikrą ir 
asmeniškai svarbų tikslą nuolatos 
išliekančiai motyvacijai per visą 
mokymosi procesą.  

 

3. Užduotys 

Tam, kad būtų galima atsakyti į klausimą ir įvykdyti „misiją“, paprastai reikia tų pačių žingsnių. 
Mokiniai drauge su mokytojais bando tuos žingsnius, ar bent jau pirmąjį žingsnį, rasti. Mokytojai turi 
apsvarstyti, ar mokinys gali įveikti užduotį. Jei ne, ją reikėtų priklausomai nuo mokinio gebėjimų ir 
įgūdžių išskaidyti į lengvesnes. Viena iš užduočių turėtų būti mokinio veiklų dokumentavimas ir 
pristatymas.  
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4. Tikslas 

Reikėtų būti aišku, kokį reikia žengti kiekvieną sekantį žingsnį, ką mokinys nori pasiekti. Taigi, 
kiekvienam žingsniui tenka pasiekiamas tikslas. 

 

5. Priemonės 

Taip pat ir kiekvienai užduočiai atlikti reikia metodų, tinkamos pagalbos ir priemonių, padedančių 
mokiniu įveikti užduotis. Drauge su mokytoju buvo sudarytas galimos pagalbos variantų sąrašas. Taip 
pat reikalingas ir numatomų priemonių sąrašas. 

 

6. Data 

Kiekvienai užduočiai atlikti turėtų būti nustatytas terminas. Jis turi atitikti pagrindinį viso proceso 
vyksmo grafiką.  

 

7. „Misijos“ terminas 

Kai kuriais atvejais pasitaiko, kad mokiniai turi tam tikrą nustatytą laiką savo didelei užduočiai atlikti, 
nes ši užduotis susijusi su kita veikla praktinio mokymosi vietoje. Apie tai būtina priminti. 
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3b) priedas. Minčių žemėlapių pavyzdžiai 
 
1 pavyzdys:  
(medžiaga iš PROVED seminaro) 
 
 
 
 
Galimos veiklos ir temos mokantis viešojo maitinimo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

- Vietos ir tarptautinė virtuvė 
(kultūriniai aspektai) 

- Maistingos medžiagos, virškinimas 
(sveikatos aspektas) 

- ... 

- Darbo pasidalijimas 
- Profesiniai vaidmenys 
- Teisės ir pareigos 
- Bendravimas su klientais 
- Konfliktų sprendimas 
- Arbatpinigiai 

- ... 

- Kilmė 
- Valdymas 
- Ūkininkavimo būdai (t. 

y. ekologinis ir ekono-
minis aspektas) 

- ... 

- Higiena 
- Taisyklės, 

reikalavimai 
- Valytojai ir prie-

monės 
- ... 

- Klientų pageidavimai 
- Rinkos niša 
- Reklamos strategijos 
- ... 

- Stalo ir restorano kultūra 
- Vietos aplinka ir tarptautinės 

tendencijos 
- Kūryba 

- ... 

- Ingredientai 
- Personalo išlaikymo 

kaštai 
- Nuoma, mokesčiai 
- Kainų skaičiavimas 

Reklama 

Kulinarija 
Apsipirkimas 

Paslaugos 

Puošyba 

Valymas 

Paruošimo būdai Bakalėjos ir gastronomijos prekės Dieta 

Kainų skaičiavimas Tarša 

Restoranas 
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3c) priedas. Pasirengimas praktiniam mokymuisi 

 

 

 

 

 

 

➣ Pasirinkite vieną paveikslėlį / nuotrauką, kurioje būtų pavaizduota praktinė veikla, 
kuri jus domina! 

 
arba 
 

➣ Pasirinkite vieną paveikslėlį / nuotrauką, kurioje būtų pavaizduota praktinė veikla, 
įdomi kuriam nors mokiniui iš jūsų grupės. Pabandykite nuotrauką pasirinkti žvelgiant 
iš to mokinio žiūros taško. 

 
 
Pabandykite atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:  
 
 

 Kodėl pasirinkote šią nuotrauką, kas joje patinka? Kodėl norėtumėte užsiimti praktine 
veikla šioje praktinio mokymosi vietoje? 

 
 Kokias veiklas norėtumėte atlikti šioje praktinio mokymosi vietoje? 

 
 Ką šioje praktinio mokymosi vietoje norėtumėte stebėti? 

 
 Kokie specifiniai klausimai šioje praktinio mokymosi jus domina? Užrašykite tris 

svarbiausius klausimus 
 

 Kaip manote, kur rasite atsakymus į savo klausimus?  
  

 

Klausimai pasirengti praktiniam mokymuisi 
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4b) priedas. Grupinio darbo organizavimas 

 

Grupinis darbas produktyviajame mokymesi 
 

Darbo etapai dirbant grupėje. Pavyzdžiai (PROVED seminaro rezultatai) 

 

Projekto etapai:  

 

Temos pristatymas 

(įprasminimas, idėjos, pavyzdžiai) 

 

Patirties mainai 

(teiginiai, apibrėžimai, plenero dalyvių klausimai) 

 

Darbas 

(su užduotimis susijusios informacijos galimybės ir mainai) 

 

Rezultatai 

(rezultatų pristatymas, atsakymai ir plenero dalyvių pasiūlymai) 
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4c) priedas. Mokymosi dirbtuvių įrengimas 
 
Mokymosi dirbtuvių įrengimas 

Šiame priede pateikti siūlymai, kokias priemones ir medžiagas naudoti įrengiant 
mokymosi dirbtuves, neturėtų būti suprasti kaip privalomi, kai tam atsiranda lėšų. 
Kiekvieno produktyviojo mokymosi projekto organizatoriai turėtų sudaryti jiems 
reikalingų priemonių sąrašą, kuris būtų ne iš anksto baigtinis, o parengtas 
atsižvelgiant į projekto dalyvių poreikius. Tie poreikiai yra suformuoti keleto skirtingų 
veiksnių: asmeninių motyvų, regiono ypatumų ir kultūrinės aplinkos bei požiūrio į 
gyvenimą.  
Vis dėlto, žemiau yra pateikiami siūlymai (jų sąrašas tikrai nėra baigtinis), kuriais 
naudojantis galima įrengti savo mokymosi dirbtuves. 
 

 spausdinta medžiaga, įskaitant ir nuotraukas (enciklopedijos, žodynai ir 

pan., specialistų literatūra, žurnalais ir laikraščiai, nuotraukų archyvai ir t. 

t.), 

 kompiuteriai su el. paštu ir interneto prieiga, 

 elektroninė žiniasklaida (pavyzdžiui, informacinė programinė įranga ir mokymosi 

programos), 

 telefonas ir fakso ryšys, 

 žaidimai, muzikos instrumentai, priemonės menui ir t. t., 

 maketavimo priemonės (popierius ir kartonas, pieštukai, spalvos ir reikalingi 

įrankiai ir t. t.), 

 tamsusis kambarys, parodoms naudojamos sienos ir langai, spausdinimo ir 

kopijavimo aparatai, 

 stalai atlikti įvairioms užduotims, 

 diskusijų kampeliai, tylos zonos ir t. t.. 
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5a) priedas. Individualus ir grupinis konsultavimas 

 

Pedagoginis konsultavimas: struktūra 

 

Tarp Produktyviojo mokymosi metodų yra ypatingas patirties kaupimo ir apsvarstymo 
metodas. Šio metodo paskirtis – padėti PM mokiniams formuoti savo produktyviojo 
mokymosi, taip pat ugdymo(si) procesą patirties protu ir emocijomis pamatuojant 
įgytą patirtį. Pedagogai padeda įgyvendinti tai teikdami pedagoginio konsultavimo 
paslaugas. Pedagoginis konsultavimas gali vykti šiais būdais:  

 
 Analizė 

Kokia dabartinė mano gyvenimo ir mokymosi situacija? 
Kurioje ugdymo(si) proceso pakopoje esu? 
Kas sekėsi, o kas nepavyko? 
Kokie mano veiklos ir ugdymo(si) interesai? 
Kaip galiu šiuos interesus realizuoti? 
 

 Veikla 
Ieškoma ir pasirenkama praktinės veiklos vieta 
Tiriamos praktinės veiklos ir mokymosi vietos 
Individualaus mokymosi planavimas 
Informacijos ir priemonių gavimas siekiant atlikti produktyviąsias užduotis 
Produktyviųjų užduočių įvykdymas (sukuriami produktai) 
Savo veiklų įforminimas dokumentuose 
 

 Įvertinimas 
Asmeninės patirties refleksija (savarankiškai ir grupėje) 
Asmeninių tikslų ir asmeninio tobulėjimo vertinimas 
Savo veiklos vertinimas jos praktiško poveikio ir rezultatų visuomenei ir 
kultūrai požiūriu 
Naujų tikslų apmąstymas 
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5b) priedas. Individualus pedagoginis konsultavimas: temos 
 

Individualus pedagoginis konsultavimas: temos 

(iš Georg-Schlesinger mokyklos, Berlynas) 

Individualaus konsultavimo temos: 

 dabartinė situacija gyvenime 

 kokius jausmus kelia mintys apie darbo vietą, šeimą, mokyklą, klasės draugus 

 ateities planų kūrimas 

 kasdieniniai rūpesčiai 

 mokymosi užduotys pagal individualų mokymosi planą 

 mokymosi veikla praktinio mokymosi vietoje 

 klausimai, kylantys iš praktinės veiklos patirties 

 

Konsultacijoms  … 

 

- reikia pakankamai laiko 
- reikia netriukšmingos vietos bendrauti 
- į jas gali įsitraukti menturiai ar tėvai 
- jos gali vykti praktinio mokymosi vietoje ar mokykloje 
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5c) priedas. Individualaus ugdymosi pavyzdžiai 

 
1 pavyzdys. Ugdymosi plano sandara  

Prašome parengti konkretų ugdymosi planą, skirtą dominančiai sričiai jūsų turimame 
minčių žemėlapyje! 

 

Praktinio mokymosi vieta:  
Data Veiklos Užduotys Priemonės ir 

metodai 
Rezultatai Laiko vadyba 
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2 pavyzdys. Ugdymosi plano sandara  
Vardas, pavardė:  

 

Praktinio mokymosi vieta:  
temos dalykas užduotys / metodai / medžiaga mokymosi rezultatas 
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Trimestro mokymosi planas. 1 pavyzdys 
Vardas, pavardė:         
Praktinio ugdymosi vieta: nekilnojamo turto agentūra 
 
temos dalykai užduotys / metodai / medžiaga mokymosi rezultatas 
Žemės sklypas 20 metrų ilgio, 25 metrų pločio 
parduodamas už 320 DM už kvadratinį metrą. 

matemati
ka 

1. Apskaičiuokite sklypo plotą! 
Matematikos lentelės 

2. Apskaičiuokite sklypo kainą! 

Suskaičiuotas 
rezultatas 

Pora, auginanti 12 metų vaiką, nori nusipirkti 
sklypą tam, kad jame pasistatytų 320 000 DM 
vertės namą. Grynosios moters pajamos 
sudaro 2800 DM per mėnesį, vyras uždirba 
3600 DM. Jie paveldėjo 50 000 DM nuosavo 
kapitalo, neturi skolų, neturi gyvybės 
draudimo, turi taupymo sutartį su statybų 
draugija (400 DM per mėn.), kuri baigsis po 5 
metų ir susidarys 50 000 DM suma. Jie moka 
1225 DM nuomos mokestį už savo butą, taip 
pat ir sąskaitas. Šeima neturi nuosavo 
automobilio. 

matemati
ka 
praktinis 
darbas 
mokymas 
socialiniai 
mokslai 

1. Apskaičiuokite šeimos 
pragyvenimo išlaidas! 

2. Parenkite finansavimo planą! 
Taip pat apsvarstykite galimybę 
gauti finansavimą iš Berlyno 
valdžios! 

 

Buhalteriniai 
dokumentai 
Finansavimo planas 

Namo plotas – 8m x 8.5m, o vartai į sklypą 
yra toje sklypo pusėje, kurios ilgis 20m ir kuri 
yra prie gatvės. Šeima norėtų terasos ir 
parkavimo vietos ne gatvėje. 
 
 

dailė 
braižyba 
praktinis 
darbas 
mokymas 
 

1. Parenkite planą, kuriame – namo 
vieta, terasa, parkavimo vieta 
šalia gatvės, ir sodas. 
Atkreipkite dėmesį ir atsižvelkite 
į statybų reglamentus!  
Konsultuokitės su praktikos 
mentoriumi! 
Kaip nuosavybė atrodytų po10 
metų? Nubraižykite! CD-ROM 
„Sodo dizainas“ 

Dizaino planas - 
mastelis: 
1 : 1000; 
Statybos taisyklų 
paskirtis; spalvotas 
eskizas ar kompiuteriu 
parengtas nuosavybės 
spaudinys. 

Paaiškinkite savo darbo aplinkoje paprastai 
vartojamus terminus.  

 
vokiečių k. 

Susidursite su terminais ir 
išsireiškimais, kurie naudojami 
pokalbiuose, laiškuose ar 
dokumentuose, ir kurių jūs nežinote. 
Užrašykite juos ir apibrėžkite.  
Biblioteka, techninė literatūra 
nekilnojamo turto agentūroje, 
programinė įranga iš mokyklos, 
konsultavimasis su praktikos 
mentoriumi. 

Lentelė su maždaug 20 
specialiųjų terminų, 
kurių pateikti aiškūs 
apibrėžimai. 

Parašykite ataskaitą apie jūsų veiklą darbo 
vietoje! 

Vokiečių k. 
Praktinis 
darbas 
mokymai 
ekonomik
a 

Darbalapis: „ataskaitos raštu 
ypatybės“,  
Nuotraukos; biuro / institucijos / 
apstatymo ir įrangos apžiūra ir 
įvertinimas / darbuotojų apklausa 

Veiklų ataskaita, 
dienos, savaitės 
ataskaita, mokymų 
vietos aprašymas 

Sutvarkykite visus savo dokumentus logiškai 
pagrįsta tvarka! 

Vokiečių k. 
praktinis 
darbas 
mokymai 

Sudaryti turinį ir parengti literatūros 
/ šaltinių sąrašą 
 

Aiškios struktūros 
aplankas 
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6a) priedas. Ugdymosi eigos produktyviajame mokymesi vertinimas  

(Georg-Schlesinger mokykla, Berlynas) 
 

(Kam:)_________________________________(mokinio vardas, pavardė) 

 

Mokinio gebėjimų ugdymosi pažanga, viena vertus, susijusi su individualiu 

tobulėjimu, kita vertus, su  mokymosi rezultatų kokybe. Turi būti surasta šių dviejų 

aspektų dermė. 

 

1. Produktyvioji veikla                                                      balai: 5/___ 
 

- Inžinerinių brėžinių skaitymas ir supratimas 
- Darbo plano parengimas/ užduoties planavimo metodas 
- Tinkamų gamybos technologijų ir tinkamų įrankių / priemonių pasirinkimas  
- Gaminio gamyba pagal brėžinį su leistinais nuokrypiais / produkto sukūrimas 

pagal nurodymus ir iš anksto nustatytus būtiniausius reikalavimus 
 

 

2. Socialinė kompetencija ir elgesys                              balai: 5/___ 
 

- Socialinis elgesys 
- Punktualumas  
- Tvarkingumas ir švara darbo vietoje 
- Rūpestingas įrankių, mechanizmų ir medžiagų naudojimas 
- Saugos taisyklių laikymasis 

 

 

3. Vokiečių k.                                                                        balai: 5/___ 
 

- Nuolatinis dalyvavimas komunikacinėje grupėje ir pasiūlymuose mokytis 
- Pažanga kalbą vartojant žodžiu ir raštu 
- Mokymo standartus atitinkančių formatų įgijimas ir taikymas  
- Pripildytas aplankas 

 

 

4. Anglų k.         balai: 5/___ 
 

- Nuolatinis dalyvavimas pasiūlymuose mokytis  
- Kartojimas ir nuolatinis kalbos struktūrų ir turinio taikymas 
- Mokymo standartus atitinkančių formatų įgijimas ir taikymas  
- Pripildytas aplankas 
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5. Socialiniai mokslai      balai: 5/___ 
 

- Nuolatinis dalyvavimas pasiūlymuose mokytis  
- Argumentavimas diskusijoje 
- Su dalyku susijusių terminų naudojimas 
- Produktai, pvz., plakatai, ppt formato pristatymai, pripildytas aplankas 

 

 

6. Matematika                                                              balai: 5/___ 
 

- Nuolatinis dalyvavimas pasiūlymuose mokytis  
- Sėkmingas darbas su temomis 
- Pripildytas aplankas 

 

7. Dokumentacija                                                           balai: 5/___ 
 

- Priežasčių pasirenkant temą pateikimas 
- Pripildytas dokumentų aplankas 
- Mėnesio ataskaitos išbaigtais sakiniais 

 

 

8. Pristatymas         balai: 5/___ 
 

- Tinkamos sklaidos priemonės pasirinkimas (plakatas, ppt ir pan..) 
- Gebėjimai pristatyti (kalbėti pagal punktus, kreipimasis į auditoriją) 

 

Iš viso: 40/___ 
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6c) priedas. Klausimai mentorių grįžtamajam ryšiui 
 

Vertinimo klausimynas 
 

Mokinio vardas  

Įmonė / institucijas  

Mentorius  

Praktinio mokymosi laikotarpis  

Veiklos sritys  

 

 

Vertinimas pateikiamas 
atsižvelgiant į… 
Galima papildyti vertinimo kriterijus 
savais žodžiais įterpiant juos 
papildomose eilutėse. 

netenkinamai     gerai 

1 2 3 4 5 6 

…reguliarų lankomumą 

 

 

      

 

…punktualumą 

 

      

 

…patikimumą 

 

      

 

…iniciatyvumą (kelia klausimus, 

aktyviai bendradarbiauja, brandina idėjas) 

 

      

 

Versti! 
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Jūsų rekomendacijos mokiniui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar jūs patenkintas praktiniu mokymu?_________________________________ 
 
 
 
 
Kokie jūsų pageidavimai ir siūlymai siekiant pagerinti praktinį mokymąsi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieta / data     Mentoriaus parašas / įmonės štampas 
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3 Priedai (žr. www.iple.de/PROVED/manual sekite nuorodomis) 
 
 

 

Ką reiškia būti produktyviojo mokymosi mokytoju  
1 a) Information about Productive Learning 
1 b) Overview of educator’s roles in Productive Learning 
1 c) Short introductions to the concepts of Carl Rogers  and Ruth Cohn 

1. Priėmimo ir orientacinis laikotarpiai 
2 a) Example of info- and advertisement-material 
2 b) Structured 4-weeks-program of orientation 
2 c) “Reader”: collection of methods and activities 

3. Praktinis mokymasis 
3 a) Basic information about Learning in Practice 
3 b) Examples of mindmaps 
3 c) Preparation of Learning in Practice 

4. Mokymosi dirbtuvės 
4 a) General information 
4 b) Organization of group-work 
4 c) Equipment of a learning workshop 

Individualus pedagoginis ir grupinis konsultavimas 

5 a) Educational counseling - structure 
5 b) Individual counselling - topics 
5 c) Examples individual learning plans 

5. Dokumentacija irvertinimas 
6 a) Evaluation of educational development in  Productive Learning 
6 b) Example of documentation of practice 
6 c) Feedback questionnaire for mentors 

6. Digital Learning and Mobile Devices 
7 a) Example Mobile-Blog 
7 b) Digital Learning examples 
7 c) Digital Learning methods PPP 

Asmeniniai, savikontrolės gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai  
8 a) Information to support skills 
8 b) Methods to support skills 
8 c) Article: What Do Employers Really Want? 
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