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Sumanymas ir mokymosi eiga
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Išeitinė situacija

• Telšių raj. VVG, ir VVG Nemunas iš Jurbarko
• Tokios gražios vietos, o pinigai „plaukia pro šalį“
• Tik šventės jau nedžiugina
• Patalpos neišnaudojamos 
• Norisi suteikti papildomų įgūdžių verslumui skatinti 

ir įtraukti jaunus žmones
• Taip gimė „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo 

vietos bendruomenėse metodikos parengimas ir 
išbandymas“ projektas



Kodėl patirtinis refleksyvusis 
mokymasis? 

Bendruomenės aktyvumas stipriai priklauso nuo to, 
kiek jos žmonės yra aktyvūs, iniciatyvūs ir turi kitų, 
bendruomeniškumo kompetencijų - derybų, 
bendravimo, bendradarbiavimo, planavimo, savęs 
pažinimo ir pan.

Patirtinis metodas yra vienas iš efektyviausių metodų 
ugdyti šias kompetencijas

• Tinka įvairioms tikslinėms grupėms: : vaikams, 
jauniems, vyresniems žmonėms. 

• Jis yra patrauklus ir lengvai įtraukiantis žmones į 
mokymąsi



Patirtinio mokymosi esmė projekte

Ne tik gebėti organizuoti užduotis ar kitas veiklas, 
bet stiprinti bendruomenės žmonių 

• gebėjimą gilintis ir apmąstyti savo patirtį 
• kelti kritinius klausimus
• formuluoti išvadas ir atitinkamai koreguotis savo 

elgesį
• užduotis naudoti kaip ugdymo priemonę
• Sukurti metodiką, padedančią dirbti patirtiniu 

metodu bendruomenėse



Skaičiai

•30 dalyvių (15+15)
•14 mokymosi dienų 
•Planuota 10, įvyko 21 praktikumų (įtraukta 
daugiau nei 150 dalyvių)



Projekto žingsnių logika
•4 dienų kūrybinė sesija Džiuginėnuose. Tikslas – 
pasirengti kurti metodiką – padėti pagrindą 
bendradarbiavimui, aptarti esminius teorinius metodikos 
aspektus. 

•3 dienų kūrybinė-praktinė laboratorija. II veiksmas. 
„Klumpės malūnas“ Tikslas – susipažinti su patirtinio 
refleksyvaus mokymo užduočių įvairove ir fizinės aplinkos 
svarba bei kuriamomis galimybėmis.

•  5 dienų stovykla – laboratorija. Džiuginėnai. Tikslas - 
išbandyti dalyvių praėjusioje sesijoje suplanuotas 
patirtines užduotis, susieti jų patirtį su esminiais patirtinio 
mokymo principais ir šios medžiagos pagrindu sukurti 
pirmąjį pilną metodikos juodraštį.



Projekto žingsnių logika
•10 metodikos taikomumo ir išbandymo praktikumų vietos 
bendruomenėse. Įvyko 21. Tikslas – išbandyti patirtinio 
mokymo metodo taikymą vietos bendruomenėse. 
sukuriant ir įgyvendinant 1 d. trukmės patirtinio mokymo 
veiklas Telšių ir Jurbarko raj. bendruomenių žmonėms.

•2 dienų trukmės metodikos vertinimo studija. „Klumpės 
malūnas“, Jurbarkas. 

•3 grupės supervizijos. Jurbarkas. Tikslas – pasirengti 
tolimesnei savarankiško metodikos taikymo vietos 
bendruomenėse praktikai.



Supratimai ir atradimai

9



Patyrimo ratas, kaip bazė 
supratimams ;)
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Pagal D.Kolb



Šio projekto dalyvių 
potencialo savitumas 

• Įgyvendinamos įvairios telkiančios žmones 
prasmingos veiklos

• Aktyvumas 

• Noras tobulėti

• Meilė savo kraštui

• Rūpestis kitais 
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Mokantis patirtiniu būdu buvo 
svarbu patirti
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Buvo svarbu savarankiškai 
organizuoti procesą ir susidurti su 

nenumatytais sunkumais
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Svarbu gauti atsakymus į 
savarankiškai dirbant kilusius 

klausimus
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Reikšmingas mokymosi 
“kamuoliukas”, sudarytas iš 

skirtingų asmenybių
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Svarbus judesys “link savęs”:
dėmesys savo reakcijom, norams, 

būsenai,
susitelkimui,

asmeniniam gyvenimui
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Projekto metu išryškėję 
metodiniai akcentai

arba

Ko svarbu išmokti ruošiantis 
dirbti su bendruomene 

patirtiniu būdu
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Motyvavimas pabandyti

• Kaip ir ką informuoti apie tai kas bus

• Kaip prikviečiu, pritraukiu žmones į veiklą

• Kaip palaikau ryšį kol viskas prasideda

• Kuriu programą drauge su dalyviais
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Reflektavimas

• “Supratau, kad anksčiau darydavau tik pusę darbo, 
patyrimą reik aptarti.”

• Reflektuoti savo patirtį

• “Išmokau klausytis, prakalbinti, užmegzti ryšį”

• Klausimai skirti prakalbinti

• Būdai, kaip galiu padėti pažvelgti patirtį

• Kaip nenueiti per giliai?
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Naujas požiūris į patyrimą

• Kiek daug gali duoti “turintys tikslą žaidimai”

• Kaip svarbu susidurti su realiais sunkumais ir juos 
įveikti
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Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo 
vietos bendruomenėse metodika

I. Patirtinis ugdymas/mokymas kas tai?

II.Darbas vietos bendruomenėje ir su vietos 
bendruomene

III.Darbas su grupėmis

IV.Patirtinio refleksyvaus metodo taikymas vietos 
bendruomenėse

V.Patirtinių užduočių pavyzdžiai

VI.Naudingi įrankiai ir priemonės
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Ačiū už dėmesį. 
Laimingai
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