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Vietoj įžangos... 



Lucius Annaeus Seneca 
(4 m pr.Kr. – 65 m) 

Non 
scholæ 
sed vitæ 
discimus 



Tad koks tas   
mūsų 

gyvenimas? 



Apie kontekstą 





Tekstas be 
konteksto yra 

pretekstas 
Luis González-Carvajal (g.1947)  





	  
XXI	  	  

amžius	  
	  





	  
…	  ir	  prieš	  	  
100	  metų…	  

	  



	  
…	  ir	  prieš	  	  
500	  metų…	  

	  



Bet kažkas  
pasikeitė... 



kiekis susispaudė 



mišinys išplito 





JUDA SU PAGREIČIU  
dromologija 





didžiulis 
įvairus 

besikeičiantis 
SRAUTAS 



Viskas 

JUDA  
esame 

SRAUTE 



Srautas 

Kontrolė Rūpestis 

Pabudimas Nerimas 

Apatija Nuobodulys Relaksacija 

Srautas 

Žemas       Gebėjimų lygis     Aukštas 

Aukštas           
 
 
 
 
 

Iššūkių  
lygis 

 
 
 
 
 

Žemas 

pagal Mihály Csíkszentmihályi 



IŠSILAIKYTI 

SRAUTE 



valdymas greitėjančiame judėjime 





srauto 
NAVIGATORIUMI 

dalelių 
INTEGRATORIUMI 

TURIU BŪTI 



IR TO REIKIA 
MOKYTIS 



Bet KO reikia 
MOKYTIS, jei...? 



Prof. Sebastian Thrun (g. 1967) 

Apie 65% visų 
mokinių, kurie 
šiemet pradės 
eiti į mokyklą, 
dirbs darbus, 
kurių šiandien 
dar nėra sukurta 

7 Juli, 2013, No 129, p. 16 





Teks%nis	  

Matema%nis	  

Tyriamasis	  

Infotechnologinis	  

Finansinis	  

Kultūrinis	  ir	  
pilie%nis	  

Kri%nis	  mąstymas	  /	  
problemų	  sprendimas	  

Teks%nis	  

Kūrybiškumas	  

Komunikacija	  

Bendradarbiavimas	  

Smalsumas	  

Iniciatyvumas	  

Atkaklumas	  

Integracija	  

Lyderystė	  

Socialinis	  ir	  kultūrinis	  
sąmoningumas	  

Įgūdžiai	  21	  amžiui	  

Mokymasis	  visą	  gyvenimą	  

Pagrindų	  rašAngumas	  
Kaip	  besimokan%eji	  taiko	  bazinius	  
įgūdžius	  kasdieninėse	  užduotyse	  

Kompetencijos	  
Kaip	  besimokan%eji	  sprendžia	  

kompleksinius	  iššūkius	  

Charakterio	  savybės	  
Kaip	  besimokan%eji	  veikia	  savo	  

besikeičiančioje	  aplinkoje	  



Pažinimo 
kompetencija 

Socialinė 
kompetencija 

Asmeninė 
kompetencija 

Mokėjimo 
mokytis 

kompetencija 

Komunikavimo 
kompetencija 

Iniciatyvumo ir 
kūrybingumo 
kompetencija 

Iš bendrųjų programų 





Išsilavinimas yra 
tai, kas lieka po to, 
kai užmirštate 
viską ko mokėtės 

Werner Heisenberg     
(1901-1976) 

	  

Išsilavinimas yra 
tai, kas lieka po to, 
kai užmirštate 
viską ko mokėtės 



juk 

NE! 



Ką prisimenu apie 

GERIAUSIĄ MOKYTOJĄ? 









Santykių nėra 
be RYŠIO 





gimsta per    
RYŠĮ 
auga  

SANTYKYJE 





Unmunta ngumuntu nagabuntu 
Žmogus yra žmogus kitų žmonių dėka 

Zulusai 



Victor Frankl (1905 – 1997) 

Kad pasiekčiau savojo Aš 
pilnatvę, reikia, kad būtų ir Mes 
Kad pasiekčiau savojo Aš 
pilnatvę, reikia, kad būtų ir Mes 



Samuel Rouvillois, CSJ (g. 1961) 

Suvokti, kad mums reikia kitų, 
kad mes priklausomi nuo kitų - tai 
ir yra pirmas žingsnis į išmintį 





kurdamas 
SANTYKIUS 

AUGU ir  
AUGINU 





kad puoselėtume      

SANTYKIUS 

būtina                     
MEGZTI RYŠIUS 

ir ugdytume 

PASITIKĖJIMĄ 





MOKYKLA  
turi būti  

SUSITIKIMŲ VIETA 





Tikras 
gyvenimas 
yra visada 

susitikimas 
Martin Buber  
(1878 – 1965) 





Samuel Rouvillois        
(g. 1961) 

Organizacija leidžia 
žmogui suvokti kas 
yra bendra 
atsakomybė, joje 
vyksta tikrasis 
socialinis mokymosi 
procesas  



Mokytojai ir 
tėvai / 

Dalininkai 
Mokytojai / 

Bendradarbiai 
Organizacijos 
/ Ad hoc grupės 

Mokiniai ir 
mokytojai /

Vedliai ir 
pasekėjai 

Mokiniai / 
Draugai Šeima 

Mokytis 
bendruomenėse 



MOKYKLOJE  
turime išmokti  

GYVENTI KARTU 





ir puoselėjamus      

SANTYKIUS 

per palaikomus                         
RYŠIUS 

augame 

PASITIKĖJIME 



SVARBA 



Turiu TAI,                              
KAIP kuriu 





su nuostaba 
per įžvalgą 
ir saikingai, 
ir dosniai 



STEBĖTIS 
ĮŽVALGIAI 



Nuostaba yra pokyčio esminis 
aspektas  

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

Nuostaba yra pokyčio esminis 
aspektas 





Augti 
NUOSTABOJE 

Ugdyti(s) 
ĮŽVALGUMĄ 



Augti 
NUOSTABOJE 

Ugdyti(s) 
ĮŽVALGUMĄ 





To see the world in a grain of sand,  
and to see heaven in a wild flower,  
hold infinity in the palm of your hands,  
and eternity in an hour 

Regėt smilty pasaulį beribį, 
O dangų – gėlėj paprastoj; 

Savam delne laikyt begalybę, 
Ir amžinybę – valandoj. 

William Blake (1757 – 1827) 



Didybėje 
pastebėtum 
subtilumą 

Mažume 
atvertum 

didingumą 



Toliuose 
įžvelgtum 

konkretumą 

Detalėse 
pastebėtum 
perspektyvą 





SAIKINGAI    
vartoti 

DOSNIAI    
dalintis 



SAIKINGUMAS 



Est modus in 
rebus 

Viskam yra saikas 

Quintus	  Hora%us	  
Flaccus	  

65 pr.Kr. – 8 po  Kr. 



Gebėjimas aprisiboti 

Lavina dėmesingumą 

Koncentruoja pastangas 

Ugdo atkaklumą 

Aukština kokybę 



DOSNUMAS 

















ne 
ĖMIMAS  

ne 
GROBIMAS  

o 
DAVIMAS 

TURTINA 









Ką reiškia: 
“duoti / dovanoti save”? 

išsilaikyti RYŠYJE 
kurti SANTYKIUS 

TAI -  

gyventi PASITIKĖJIME 



TAIP  
UGDYSIME bei 
UGDYSIMĖS 



Teks%nis	  

Matema%nis	  

Tyriamasis	  

Infotechnologinis	  

Finansinis	  

Kultūrinis	  ir	  
pilie%nis	  

Kri%nis	  mąstymas	  /	  
problemų	  sprendimas	  

Teks%nis	  

Kūrybiškumas	  

Komunikacija	  

Bendradarbiavimas	  

Smalsumas	  

Iniciatyvumas	  

Atkaklumas	  

Integracija	  

Lyderystė	  

Socialinis	  ir	  kultūrinis	  
sąmoningumas	  

Įgūdžiai	  21	  amžiui	  

Mokymasis	  visą	  gyvenimą	  

Pagrindų	  rašAngumas	  
Kaip	  besimokan%eji	  taiko	  bazinius	  
įgūdžius	  kasdieninėse	  užduotyse	  

Kompetencijos	  
Kaip	  besimokan%eji	  sprendžia	  

kompleksinius	  iššūkius	  

Charakterio	  savybės	  
Kaip	  besimokan%eji	  veikia	  savo	  

besikeičiančioje	  aplinkoje	  



ir 



kursime 



gyvensime 





Turėsiu TAI,                              
KAIP    kursiu 





1 Kor 13,1  Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, 
bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau 
žvangantis varis ir skambantys cimbolai. 
 
2 Ir jei turėčiau pranašystės dovaną 
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; 
jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus 
kilnoti, 
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. 
 
3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, 
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, 
bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.   



1 Kor 13,1  Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, 
bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau 
žvangantis varis ir skambantys cimbolai. 
 
2 Ir jei turėčiau pranašystės dovaną 
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; 
jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus 
kilnoti, 
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. 
 
3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, 
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, 
bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.   





mokyti(s) 
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