
Savivaldus mokymasis – tai mokymasis 

gyvenimui.



Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas 

etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam 

būti atsakingam už savo mokymąsi. Vaikas 

laikomas asmenybe, gebančia mokytis, 

suvokti savo, kaip besimokančiojo, 

unikalumą, pasirinkti tinkamas mokymosi 

strategijas, kelti mokymosi tikslus ir vertinti 

jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. 



 bus patenkintas vaiko poreikis prisiimti atsakomybę dėl mokymosi ir jo 

rezultatų ar pasiekimų.

 skatinamas vaiko iniciatyvumas.

 skatinamas besimokančiojo gebėjimas atpažinti mokymosi poreikius.

 patiriamas emocinis pasitenkinimas .

 skatinamas besimokančiojo pasitikėjimas savimi.

 aktualūs tampa kiekvieno vaiko asmeniniai mokymosi laimėjimai. 



 Vaikai pagiriami už kiekvieną atliktą darbą ir tai nuteikia mokinius 
teigiamai;

 Mokiniai pildo asmeninės pažangos lapus;

 Teikiama pagalbos mokiniui specialistų pagalba;

 Daug dėmesio skiriama mokinio mokymosi lūkesčiams, 
mokymosi tikslams, mokinių įtraukimui į pamokos planavimą. 

 Mokome ir leidžiame mokiniams įsivertinti asmeninę pažangą ir 
pasiekimus.

 Turi galimybes patys pasirinkti uždavinius kuriuos stengiasi
savarankiškai išspręsti.

 Vedami užrašai, analizuojamas žinių pagerėjimas, mokiniai 
pagiriami.

 Skatiname savarankiškai rinkti medžiagą panaudojant įvairius
informacijos šaltinius.



 Skiriami skirtingi namų darbai, kurie tikslingai paremia 

individualius mokymosi procesus.

 Konsultacijų metu atrandame naujų mokymosi būdų. 

 Sudaromos sąlygos patirti asmeninius laimėjimus. Atlikus testus 

mokiniai braižo pažangos diagramas sąsiuviniuose. 

 Įsivertinimui naudojame ,,Šviesoforo“ , diagramų metodus, 

internetines priemones.

 Su tėvais aptariame, kaip vaikai turėtų ruošti namų darbus.

 Geriau besimokantiems vaikams pasiūlome dalyvauti internetinėse 

olimpiadose; tokiose kaip ,,Kings“,, Olympis‘‘ ir kt.



 1 žingsnis. Pasiūlome išsiaiškinti savo patirtį mokantis 

konkretaus dalyko, t.y. aptariame, ką jis jau žino ir moka 

ir kokiais būdais jam geriausiai sekasi išmokti. 

 2 žingsnis. Kartu su vaikais apsvarstome, kokių tikslų jie 

sieks mokydamiesi konkretaus dalyko, t.y., ko vaikui reikia 

ir ko nori išmokti. 

 3 žingsnis.  Numatome uždavinius, t.y. susidarome veiksmų 

planą, kuriuo vadovaudamiesi  efektyviausiai pasieksime 

išsikeltus mokymosi tikslus. 

 4 žingsnis. Skatiname vaiką, kad, įgyvendindamas 

susidarytą planą, nuolat stebėtų savo veiksmus ir vertintų 

pasiektus rezultatus. Tada  aiškiau suvoks ir žinos, kaip jam 

pavyko pasiekti konkrečių rezultatų.


