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Ugdymo turinio kaita

• Ugdymo turinys (curriculum) kaip socialiai konstruojamas 
procesas, kaip vyksta ideologinė kova, konfliktai ir 
kompromisai. 

• Socialinė-istorinė ir kultūrinė situacija apsprendžia poreikį 
konkrečiam ugdymo turiniui

• Ugdymo turinio konstravimas kaip politinis procesas

• Koks turinys yra vertingas jaunų žmonių švietimui ir ugdymui? 

• Gamtos mokslai prieš humanitarinius mokslus ir menus

• Daugumos ir mažumos grupių vertybės

• Politiniai ir vertybiniai debatai apie curriculum. Politiškai, 
ideologiškai, vertybiškai jautrus curriculum. 





Socialinių dalinininkų dalyvavimas

• Mokyklos –vietinis lygmuo

• Regioninis lygmuo

• Sektorių lygmuo: švietimo sektoriai ir ūkio sektoriai

• Nacionalinis lygmuo

• Tarptautinis, globalus lygmuo 
Kaip besimokantieji ir tėvai gali būti įtraukti į curriculum 
projektavimą?

Kaip regioniniame ir vietiniame lygmenyje  gali būti 
projektuojamas curriculum? 

Kaip darbdaviai ir kiti dalyviai (pvz., bendruomenės) gali 
projektuoti curriculum? Kaip tarptautinis globalus kapitalas 
formuoja curriculum? 





Education world forum (2015)

Character qualities

How students approach 

their changing environment?

Competencies

How students approach 

complex challenges?

Foundational literacies

How students apply core 

skills to everyday tasks?

Curiosity Critical thinking /problem-

solving

Literacy

Initiative Creativity Numeracy 

Persistence/Grit Communication Scientific literacy

Adaptability Collaboration ICT literacy

Leadership Financial literacy

Social and cultural skills Cultural and civic literacy

Education world forum (2015))





Centralizacija versus Decentralizacija

• Decentralizuotas curriculum projektavimas, kai mokymo 
įstaigos ir mokytojai turi sprendimo priėmimo galią sudarant 
mokymo programas. 

• Centralizuotas curriculum sudaromas centralizuotai, mokyklų 
ir vietinių dalininkų dalyvavimas šiame procese apsiriboja 
konsultacijomis ir patarimų teikimu. 



Neatitikimas tarp suplanuoto (deklaruojamo), 
įgyvendinamo ir vertinamo ugdymo turinio



Ugdymo strategijos

•Probleminis mokymasis (problem-based learning)

•Projektinis mokymasis (project-based learning)

• Į kontekstą orientuotas mokymasis (context-based
learning)



Projektinis mokymasis

(project-based learning)



Personalizavimo pedagogika ir politika

• Mokymasis, kai kiekvienam vaikui 
suteikiama galimybė mokytis pagal savo 
atskirą taką-kelią. 

• Atsižvelgiama į mokinio gebėjimus, 
interesus, poreikius, vertybes. 

• Metafora - Rūbo pasiuvimas ir 
pritaikymas kiekvieno moksleivio ūgiui

• Sąveika su bendruomenėmis, laiko ir 
erdvės lankstumas

• Personalizavimas keičia socialinę 
dinamiką ir visų partnerių sąveiką 

• Socialinis konstruktyvizmas – socialinė 
aplinka. Individai auga skirtinguose 
kontekstuose

• Personalizuota mokymosi aplinka 
(personalised learning envinroment)



Personalizuoto mokymosi strategijos
• Lankstus laikas ir erdvė

• Atvira klasės aplinka (open classroom envinroment) (Deed et al, 
2014). 

• Atvira klasė – terminas, kuris atspindi laisvę pasirinkti mokymosi 
erdvę,  mokymosi veiklas, mokymosi medžiagos turtingumą, darbą 
individualiai ir grupėse (vietoj darbo didelėje mokinių klasėje)

• Atviros fizinės erdvės, kūrybinis ir eksperimentinis požiūris į 
mokymąsi. Virtualios erdvės 

• Derinamos pamokos, neformalusis mokymasis, didelės erdvės

• Socialinis klasės perkonstravimas į bendruomenės erdvę 

• Refleksyvi sąveika tarp mokytojo ir mokinių/ studentų, kai jie 
renkasi

• Technologijų naudojimas, kai mokiniai gali formuoti savo 
mokymosi kelią

• Suplanuotas ugdymo turinys derinamas ir jungiamas su 
individualiomis ir grupėse atliekamomis mokymosi užduotimis 



Personalizuoto mokymosi strategijos:

• Tėvams suteikiama daugiau pasirinkimų, kokiose aplinkose vyks vaikų 
mokymasis

• Atsižvelgiama į individualius vaikų poreikius
• Atsižvelgiama į vaikų visos dienos patirtį (ką jie veikia visą dieną), kad visos 

šios patirtys derėtų viena su kita
• Kiekvienas vaikas turi turėtų žmogų (mokytoją, mokytojo padėjėją), kuris 

įvertintų jo poreikius ir į tai atsižvelgtų 
• Pagalba vaikams su specialiais poreikiai, mokymasis vienas-su-vienu.

Klasės dydžio sumažinimas (mažiau mokinių klasėje). 
• JK keliamas klausimas: Ar įmanomas personalizuotas mokymasis ten, kur 

klasėje 30 vaikų??
•



Personalizavimo tipai

• Kiekvieno mokinio personalizuotas maršrutas-kelias švietimo 
sistemoje

• Personalizuotas turinys

• Personalizuotas laikas

• Proceso personalizavimas (Lietuvoje – „darykite kaip norite, 
tačiau rezultatą patikrinsime“). 

• Mokymosi erdvės, mokymosi platformos, mokymosi laikas  -
galimybė pasirinkti kur ir kada mokytis.

• Nuotolinis mokymasis leidžia užtikrinti mokymosi komunikacijos 
asinchroniškumą

• Personalizavimas atsižvelgiant į individą, jo interesus ir galimybes 

• Masinė personalizacija (Leadbeater, 2006), kai bendruomenės  
tampa produktų ko-kūrėjomis ir bendrautorėmis



•Tėvams suteikiama daugiau pasirinkimų, kokiose 
aplinkose vyks vaikų mokymasis

•Atsižvelgiama į individualius vaikų poreikius

•Atsižvelgiama į vaikų visos dienos patirtis (ką jie 
veikia visą dieną), kad visos šios patirtys derėtų 
viena su kita



Personalizavimas: švietimo tikslai 

• pasiūlyti  tinkamiausius mokymosi būdus

• atsižvelgti į ankstesnius rezultatus ar ankstesnį mokymąsi (prior learning)

• Mokymasis vyksta tokiu būdu, kad yra įdomus ir veiksmingas mokiniams;

• skatinti mokytis bet kuriuo metu ir  bet kur

• pasiūlyti daugiau mokymosi būdų

• pripažinti besimokančiojo trumpalaikius poreikius ir ilgalaikius siekius

• skatinti besimokantįjį apmąstyti ir savarankiškai reguliuoti savo 
mokymąsi

• padėti besimokančiajam turėti pasiekimus, kurie užtikrina sėkmę ir 
pažangą platesnėje bendruomenėje 



Personalizavimo bruožai
• susitarti dėl tikslų su mokiniais

• padėti mokiniams suprasti savo mokymąsi

• suteikti mokiniam atsakomybę už savo mokymąsi

• suteikti besimokančiajam balsą

• susieti mokymąsi su moksleivių patirtimi už mokyklos ribų

• susieti mokymąsi su mokiniams nežinomais kontekstais

• praturtinti pagrindinį mokymąsi veiklomis už curriculum ribų 

• Suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį, kad galėtų daryti tinkamus 
pasirinkimus

• Lankstumas, kai mokytojai pateikia mokymo programą, kuri atitinka 
mokinių individualius poreikius; 

• susipažinti su savo mokiniais  kaip su asmenybėmis 

• Atsižvelgti į mokinių individualius mokymosi poreikius, atitinkančius jų 
amžių ir sugebėjimus



Pragmatizmas

• Charles Sanders Peirce (1839-1914)

• Williamas James (1842-1910)

• Johnas Dewey (1859-1952)



Ugdymo tikslas pagal pragmatizmą

• Naujos patirties perdavimas naujajai 
kartai

• Perduoti įpročius, veiklos būdus, 
mintis, jausmus. 

• Ugdymo tikslas – perduoti patį 
gyvenimą

• Visuomenė perduoda patirtį per  
bendravimą

• Socialinis gyvenimas vyksta bendraujant

• Patirtis; mokyti ir mokantis patirties 



Patirtis

Tiesioginė ir netiesioginė patirtis

Realaus gyvenimo problemos

Intelektas tobulėja spręsdamas 
problemines situacijas

Kiekviena reali situacija yra 
unikali ir išspręsti ją galima 
eksperimentuojant, įvertinus 
padarinius

Žmogiškųjų procesų prigimtis



Patirtis
• Patirtis – tai ne žinios, bet veikla. Patirtis 

– tai žmogaus aktyvus santykis su aplinka.

• Patirtis nėra asmeninė. Žmonės ir aplinka 
remiasi patirtimi ir vienas kitą veikia.

• Patirtis nėra praeitis, nėra savaime 
duotas dalykas, nėra vien registravimas 
to ,kas įvyko. Jos prigimtis 
eksperimentinė, tai mėginimas pakeisti 
esamą situaciją ir pasiekti nežinomą –
naują realybę.

• Patirtis neegzistuoja pati savaime, 
atskirta nuo aplinkos, ji visuomet 
sujungta su kuo nors kaip visumos dalis.

• Patirtis nėra mąstymo priešingybė. 
Išvados, daromos iš patirties, kyla iš 
mąstymo, o nauja patirtis, atsirandanti 
išsprendus problemas, skatina naują 
mąstymą ir patirties kaupimą.



Formalaus ugdymo kritika

• Mokyklinis ugdymas (mokslo simbolių reikšmė, literatūra)

• Formalus ugdymas  - nutolęs nuo gyvenimo, negyvas, 
abstraktus ir knyginis

• Mokymasis per simbolius – medžiaga yra formali ir 
dirbtinė, atskirta nuo gyvenimiškos patirties



Mokykla
• Dabartinė funkcija – kurti supaprastintą aplinką, 
apsaugoti nuo nepriimtino socialinės aplinkos poveikio. 
Tai išgryninta aplinka, kai atrinkta ką perduoti, o ko 
neperduoti. Suteikia galimybę bendrauti skirtingų klasių, 
grupių atstovams 

•Mokykla yra ta vieta, kurioje turi būti prasmingai 
sujungtos kitos vaiko aplinkos – šeimos, pilietinė, darbo, 
t.t. 

• Ugdymas – nėra vien pasirengimas gyvenimui, tai pats 
gyvenimas



Mokykla

• Tinkama pusiausvyra  tarp formaliųjų ir neformaliųjų, 
tiesioginių ir netiesioginių  ugdymo metodų

•Mokyklos tikslas – padėti žmogui prisitaikyti prie 
realaus visuomenės gyvenimo

• Atotrūkis tarp to, ką žmogus žino, nes žinių įgijo 
besimokydamas, ir to, ką jis suvokė nesąmoningai, 
bendraudamas su kitais žmonėmis.  



•Kaip pertvarkyti ugdymą?

•Problemų spendimas remiantis jau įgyta 
patirtimi

• Svarbu orientuotis į besimokančiojo patirtį

•Mokymosi erdvė pranoksta klases ir mokymosi 
ribas

•Mokymosi aplinka turi skatinti kuo įvairesnę 
patirtį



Instrumentalizmas
• Žmogaus problemos kintančiame ir netikrumo pilname 
pasaulyje

Problemų patyrimas:

• Pajaučiamas sunkumas

• Jis lokalizuojamas ir apibrėžiamas, nustatant problemos 
apimtį ir ypatumus;

• Siūlomi galimi sprendimai, formuluojamos įvairiausios 
hipotezės;

• Apmąstomos siūlymų reikšmės bei galimi rezultatai

• Tolesni tyrinėjimas ir eksperimentavimas, leidžiantis 
priimti arba atmesti siūlymą



• Pagrindinis dėmesys skiriamas individo
savarankiškam mokymuisi įsisavinant ne vadovėlio
medžiagą, bet gyvenimiškų ar pažinimo problemų
sprendimui, įvairių projektų rengimui

• Dalykinės žinios reikalingos tik tiek, kiek jos
padeda išspręsti praktines problemas.
Besimokantieji skatinami ne įsiminti mokomąją
medžiagą ir ją panaudoti praktinėms užduotims
atlikti, bet pritaikyti visas turimas žinias ir
mokėjimus nepriklausomai nuo to kada jie buvo
įgyti – mokantis ar kitose gyvenimo situacijose.



 Eksperimentas – tai nuolatinių problemų, 

kurias pateikia mokslas ir gyvenimo realybę, 

sprendimas. 

 Iškeltos problemos gali būti sprendžiamos 

įvairiausiais būdais, priklausomai nuo intereso 

ir poreikio. Vieni gali veikti savarankiškai, kiti 

grupėse, dar kiti ir vienaip, ir kitaip. 

 Vieni informaciją randa vadovėliuose, 

leidiniuose, kiti kelionėse, išvykose. Rasta 

informacija analizuojama, įvertinama ir 

padaromos išvados ir apibendrinimai. 



 Ugdymas per patirtį ir eksperimentuojant, kai taikomi 

tokie mokymosi metodai kaip projektų metodas, 

probleminis mokymas ir kiti ne paskaitų metodai.

 Tiriama kaip žmonės savo patirtį paverčia mokymusi 

socialinėje aplinkoje, kurioje mokymasis iš kitų patirties: 

tėvų, mentorių, verslo atstovų, konsultantų, darbuotojų ir 

pedagogų, turi ypatingai didelę reikšmę ugdymui.



Ugdymosi aplinkos





Ugdymosi aplinkos



Ugdymosi aplinkos



Ugdymosi  aplinka



Ugdymosi  aplinkos (British Museum)



Personalizuota 
mokymosi 
aplinka 

Personalized 
learning 
environment 
(PLE) 



Mokymasis tarnaujant bendruomenėms 
(service-learning)



Mokymasis tarnaujant bendruomenėms 
(service-learning)
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