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Kokį ugdymą(si) galėtume vadinti kokybišku mokymosi visą gyvenimą ir į besimokantįjį 

orientuoto ugdymo(si) paradigmų kontekste? Kaip minėtame kontekste galėtume užtikrinti kokybišką 

ugdymą(si)? 

Atsakymas į šiuos klausimus teoriškai paprastas, bet praktiškai sudėtingas. Tiek mokymosi visą 

gyvenimą, tiek į besimokantįjį orientuoto ugdymo(si) paradigmos centre yra mokymasis, vadinasi ir 

vertinant ugdymo(si) kokybę, pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelkiamas ne tik į mokymą, t.y. 

mokytojo organizuojamą veiklą, bet ir į mokymąsi, t.y. besimokančiojo veiklą. Ko reikia, kad 

mokymosi veikla būtų kokybiška, kas turėtų tai užtikrinti?      

Pokyčiai visuomenėje, taip pat ir švietimo sistemoje, vyksta labai intensyviai. Beveik taip pat 

sparčiai keičiasi ir reikalavimai švietimo bei atskirų jo grandžių ir etapų kokybei. Jei dar visai neseniai 

kalbėdami apie būtinas ugdymo kokybės užtikrinimo sąlygas akcentavome pačių besimokančiųjų 

mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę, tai šiandien jau sakome, kad besimokančiajam neužtenka 

tik mokėti mokytis, reikia, kad jis dar ir gebėtų valdyti savo mokymąsi. Kitaip sakant, norint atliepti 

esmines ugdymo(si) proceso organizavimo nuostatas ir siekiant ugdymo(si) kokybės, aktuali yra 

besimokančiųjų savivaldžio mokymosi kompetencija. Ir nors pirmą kartą ši kompetencija Lietuvoje 

apibrėžta formalųjį vaikų ugdymą(si) reglamentuojančiame dokumente „Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašas“ (2015), ji yra ne mažiau aktuali ir neformaliam suaugusiųjų 

švietimui.  

       Skirtingai nei nuosekliojo mokymo(si) sistemoje (kaip žinia, jai priskirtinas privalomas 

švietimas iki 16 metų ir iš dalies bendrojo išsilavinimo bei pirmosios profesijos įgijimas), kai daugiau 

ar mažiau aišku, kur ir kada reikia pradėti mokytis, kur eiti, baigus vieną ar kitą mokymo(si) etapą, 

suaugusiojo amžiuje atsiveria daug didesnės ugdymo(si) galimybės, daug didesnė edukacinių paslaugų 

įvairovė, kurioje dažnam vartotojui (suaugusiajam) nėra lengva susiorientuoti ir tinkamai pasirinkti. 

Ypač jei nuosekliojo formaliojo švietimo sistemoje (pvz. bendrojo lavinimo mokykloje) jis mokėsi tik 

mokytojui vadovaujant ir dar tuomet neįgijo mokymosi visą gyvenimą kontekste taip reikalingų 

mokėjimo mokytis ir mokėjimo valdyti savo mokymąsi kompetencijų.  

Tiesą sakant, kaip tik nuo šių kompetencijų įvaldymo didžia dalimi priklausys suaugusiojo 

besimokančiojo mokymosi kokybė, nes, net jei jis ir toliau mokysis atitinkamose ugdymo įstaigose 

vadovaujant tos srities specialistams - mokytojams, bent jau pirminiuose savo mokymosi etapuose jam 

vis tiek teks atlikti tam tikrus žingsnius savarankiškai, pvz. suvokti, kad jam reikia ar kad jis nori 



mokytis, pasiryžti pradėti mokytis ar pan. Kitaip sakant, kiekvienam suaugusiajam vis tiek teks bent iš 

dalies, bent jau savo mokymosi pradžioje, atlikti tam tikras mokytojo funkcijas. Tai reiškia, kad jis pats 

turės nuspręsti, ar nori mokytis, ko nori mokytis, pasirinkti šias mokymosi paslaugas teikiančią 

ugdymo įstaigą ar rinktis kokį nors kitą savo mokymosi poreikių tenkinimo būdą (pvz. mokytis 

savarankiškai, ieškoti individualaus mokytojo ar pan.), pasirinkti mokymosi laiką ir t.t. O tam, kad 

gebėtų tai padaryti kokybiškai, jam reikia mokėti valdyti savo mokymąsi, nes niekas kitas šiuo 

klausimu jam negalės patarti. Pirmiausia, todėl, kad draugai ar artimieji gali ir patys negebėti to 

padaryti. O tokios srities specialistų praktiškai nėra arba jie dirba specializuotose vietose, kaip pvz. 

darbo birža ar pan., ir jų paslaugomis gali pasinaudoti tik ribotas skaičius suaugusiųjų. Tačiau net ir 

šiuo atveju pasiryžti mokytis ir žengti ta linkme pirmą žingsnį vis tiek reikės pačiam suaugusiajam.  

Kita šiuo atveju kylanti rizika yra ta, kad nepažindamas savęs, savo, taip pat ir mokymosi, 

poreikių, nemokėdamas jų išsiaiškinti, asmuo gali pasiduoti daugumos įtakai, t.y. mokytis to, ko 

mokosi visi kiti arba mokytis ten, kur eina dauguma. Tačiau, tai gali neatitikti to asmens individualių 

poreikių, galimybių ir pan., todėl asmuo gali nusivilti ne tik mokymosi rezultatais, bet ir pačia 

mokymo(si) veikla, kas, savo ruožtu, dar labiau apsunkintų tolesnio jo mokymosi galimybes.  

Vienintelė galimybė išspręsti šią situaciją teigiamai yra išmokti valdyti savo mokymąsi. 

Geriausiai, jei tai padaroma dar bendrojo lavinimo mokykloje, tačiau, kita vertus, ugdytis savo 

mokymosi valdymo kompetencijas tikrai niekada nėra vėlu, bet tikrai būtina.  

Kaip rašoma minėtame dokumente (Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašas, 2015), „Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką 

bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą.“ 

Kita vertus, savivaldžio mokymosi kompetencijos ugdymui(si) reikalingos tam tikros sąlygos, 

kurios aiškiai išdėstytos „Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015):  

• Perėjimas nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, t. y. personalizuoto, 

suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, 

siekiai skiriasi, kad kiekvienas mūsų mokomasi skirtingais tempais ir būdais.  

• Mokymosi „socialėjimas“ – mokomasi partneriškai, grupėse, komandose, įvairiuose 

socialiniuose ir virtualiuose tinkluose.  

• Mažiau paisoma tam tikram amžiaus tarpsniui numatytų pasiekimų normų (standartų), 

lanksčiau grupuojama, individualizuojama.  



• Mokomasi visą gyvenimą ir lankstesni bei imlesni naujovėms mokiniai neretai tampa savo 

mokytojų mokytojais. Suaugusiųjų švietime dažnai tai yra toks natūralus reiškinys, kad 

dėl jo pagrįstumo nekyla jokių abejonių. 

• Mažėja privalomų „tinkamo mokymo“ receptų, nes vis daugiau žinoma apie jų įvairovę.  

• Plinta mokymasis iš elektroninių šaltinių ir virtualus pažinimas, tačiau tuo pat metu 

suvokiama aktyvaus mokymosi, mokymosi iš patirties svarba. 

Mokėjimas valdyti savo mokymąsi remiasi mokėjimo mokytis kompetencija. Mokymasis mokytis 

apima ne tik teigiamas nuostatas bei mokymosi motyvaciją, bet ir savęs kaip besimokančiojo pažinimą, 

ir gebėjimą planuoti, organizuoti, reflektuoti, analizuoti, vertinti, t.y. valdyti savo mokymosi procesą, 

bei tuo pagrindu modeliuoti tolesnį savo mokymąsi. Todėl kiekvienas besimokantysis turi suprasti, kaip 

vyksta jo mokymasis ir kaip galima jį tobulinti. Tačiau tas supratimas bus kokybiškas tik tuo atveju, kai 

bus paremtas atitinkamomis  žiniomis ir žinojimu. Kitaip sakant, norint patirti mokymosi sėkmę ir 

malonumą mokantis (o tai yra ne mažiau svarbus suaugusį besimokantįjį mokytis motyvuojantis 

veiksnys), reikia mokytis valdyti savo mokymąsi, laisvai, bet kartu  atsakingai rinktis mokymosi 

veiklas ir aktyviai jose veikti.       

Galima išskirti tokius esminius mokėjimo mokytis ir mokėjimo valdyti savo mokymąsi 

kompetencijų gebėjimus: (Pocevičienė, 2011, 2014) 

 gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose srityse ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko dar 

reikėtų mokytis;  

 gebėjimas analizuoti save kaip besimokantįjį, t.y. suprasti, kurios asmeninės savybės ir 

gebėjimai padeda ir kurios trukdo sėkmingai mokytis; koks yra asmeninis mokymosi stilius ir 

pan.;  

 gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą, išsiaiškinti mokymosi trukdžius ir sunkumus bei 

numatyti jų įveikos būdus ir galimybes,   

 gebėjimas kelti savo mokymosi tikslus ir uždavinius;  

 gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką;  

 gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką mokymosi turinį,  

 gebėjimas valdyti informaciją, t.y. rasti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius, atrinkti 

reikiamą medžiagą, ją tvarkyti, vertinti jos išsamumą, jungti informaciją, gautą iš įvairių 

šaltinių, ir konstruoti naują žinojimą ir t.t.; 

 gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas, metodus, priemones, mokymosi išteklius, 

aplinką ir pan.;  



 gebėjimas kryptingai veikti siekiant išsikeltų uždavinių, t.y. naują mokymosi medžiagą sieti su 

jau turima, mokytis iš patirties ir per patirtį, motyvuoti save ir pan., 

 gebėjimas reflektuoti, apmąstyti ir (į)vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus numatytų tikslų 

ar kitų pasirinktų kriterijų aspektu,  nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis;  

 gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso tobulinimo galimybes ir strategijas; 

 gebėjimas tai realizuoti ir t.t. 

Taigi, mokymosi valdymo arba savivaldžio mokymosi kompetenciją galima būtų apibrėžti 

kaip pasirengimą ir gebėjimą savarankiškai kelti individualius mokymosi tikslus, pagal poreikį ir/ar 

situaciją juos koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi procesą, spręsti jo metu kylančias 

įvairaus pobūdžio problemas, reflektuoti savo mokymosi patirtį ir vertinti gautus rezultatus bei patį 

procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu valdyti tolimesnio savo mokymosi proceso eigą. 

(Pocevičienė, 2011, 2014).  

Apibendrinant galima teigti, kad mokėjimas valdyti savo mokymąsi yra būtina suaugusiųjų 

mokymosi kokybės sąlyga. Ir kuo anksčiau asmuo įvaldys šią kompetenciją, tuo kokybiškesnis bus jo 

mokymasis, tuo didesnį pasitenkinimą jam teiks pati mokymosi veikla, tuo geresnių rezultatų jis 

pasieks. Tačiau klaidinga būtų manyti, kad ši kompetencija atsiras savaime. Kaip ir daugelis kitų 

kompetencijų valdyti savo mokymąsi taip pat reikia mokytis. Būtų puiku,  jei šios kompetencijos 

pagrindai būtų įgyjami jau mokantis bendrojo lavinimo mokykloje, o toliau teliktų juos tobulinti ir 

gilinti, kaupiant vis didesnę mokymosi mokytis ir valdyti mokymosi patirtį. Priešingu atveju šių 

kompetencijų ugdymui(si) reikėtų skirti pakankamą dėmesį pačioje neformalaus suaugusiųjų švietimo 

sistemoje, t.y. tikslingai ir kryptingai juos ugdyti.      

 
Išvados.   

1. Mokymosi visą gyvenimą paradigma ne tik išplėtė mokymosi, ypač suaugusiųjų, galimybes, 

bet ir suponavo naujų besimokančiųjų kompetencijų poreikį.  

2. Esminė suaugusiųjų mokymosi kokybę ir sėkmę sąlygojanti kompetencija, ypač aktuali 

mokymosi visą gyvenimą ir į besimokantįjį orientuoto ugdymo(si) kontekste yra 

besimokančiųjų gebėjimas valdyti savo mokymosi procesą, kitaip sakant savivaldžio 

mokymosi kompetencija.  

3. Savivaldžio mokymosi kompetencija turėtų būti išugdyta jau bendrojo lavinimo mokykloje, 

tačiau didelė dalis suaugusiųjų turi nepakankamą savivaldžio mokymosi kompetencijos 

lygmenį, todėl negali kokybiškai pasinaudoti visomis įmanomomis mokymosi visą gyvenimą 

sistemoje teikiamomis ugdymo(si) galimybėmis.  



4. Kita vertus, savivaldžio mokymosi kompetencijų ugdymas(is) gali būti viena iš suaugusiųjų 

mokymo(si) tematikų.   
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