Savivaldis ir personalizuotas mokymasis nuotolinio mokymo(si) sąlygomis
Pagal dr. Aušrą Kazlauskienę ir dr. Ramunę Gaučaitę, Šiaulių universitetas
Kad mokiniai padėtų mokytojams juos mokyti, mokytojai mokiniams turi padėti išmokti
mokytis savivaldžiai.
Viena iš esminių savivaldžio mokymosi sąlygų – turėti galimybes patiems mokiniams maksimaliai
aktyviai dalyvauti savo mokymosi procese ir spręsti sudėtingas mokymosi problemas, prisiimti
atsakomybes už pasekmes bei iš suaugusiųjų sulaukti palaikymo, padrąsinimo ir, tik išnaudojus
savo resursus, pagalbos.
Ekstremalaus nuotolinio mokymo/si sąlygomis mokiniams galima pasiūlyti vadovautis iš anksto
parengtais mokymosi problemų sprendimų algoritmais. Kokių pasiūlymų laikytis, o kokių ne –
tesprendžia jie patys.

Šiame mokymosi etape mokiniai turi tapti tikrais savo mokymosi šeimininkais. Buvo metas, kai
mokytojo akis viską pamatydavo ir žinojo, kaip ir kada paskatinti, patarti, kuomet užstrigdavo
atliekant užduotį. Dabar tai reikia padaryti pačiam. Tam, kad mūsų mokiniai neužstrigtų ir
nenuleistų rankų - keletas patarimų, kuriuos galima pasikabinti šalia mokymosi vietos.

Mokantis nuotoliniu būdu, mokiniui reikia tapti tikru savo mokymosi šeimininku. Mokykloje
mokinius paskatindavo MOKYTOJAS. O namuose tai reikia daryti pačiam.

Dar vienas būdas kaip tapti savo mokymosi šeimininku.

☼☼ Kaip leidžia spręsti pirmų dienų (ir ne tik jų) nuotolinio mokymo patirties refleksijos,
pastarasis nėra tinkamas klasikinėms ir įprastoms mokymosi medžiagos pateikimo, mokymo
strategijoms. Jis atviras mokinio įsitraukimui į visus su mokymosi procesu susijusius
sprendimus, tokius kaip: mokymosi tikslų numatymas, savo veiklos planavimas ir plano
įgyvendinimas, nuolatinis mokymosi proceso apmąstymas, įsivertinimas.
☼☼ Mokytojo pedagoginės veiklos tikslas – nepaisant patiriamų sunkumų, pasinaudoti
nuotolinio mokymosi teikiamais privalumais ir, kaip galima geriau, sudaryti sąlygas ugdytiniui
padėti suvokti, kad jis pats yra atsakingas už savo mokymąsi. Todėl modeliuojant pamokas
svarbu daugiau fokusuotis į strategijas, leidžiančias mokiniams teikti grįžtamąjį ryšį mokytojui
(ne mokytojas, o mokinys klausinėja mokytojo).
☼☼Tam, pavyzdžiui, galima pasitelkti apverstos klasės (angl. Flipped Classroom) principą.

☻Kasdien mokydamiesi vaikai patiria ir išbando daug naujų dalykų. Natūralu, kad kai mokomės
kažko naujo, visada yra didelė tikimybė suklysti, patirti nesėmę. Kadangi šiandien vaikai auga
visuomenėje, kuri spaudžia juos būti tobulais, jų mokymąsi neretai lydi baimė suklysti.
☻Taikant savivaldį mokymąsi, klaida yra laikoma dar vienu žingsniu į sėkmę, leidžiančiu geriau
pažinti save, gauti vertingos informacijos apie mokymosi procesą bei siekiamą rezultatą. Be to,
tai motyvuoja išbandyti naujus, dar nebandytus problemų sprendimo būdus, gebėjimą priimti
išmintingus, patikrintus ir pagrįstus sprendimus.
☻ Iš savo klaidos pasimokyti gali tik pats mokinys, o mokytojas – tik padėti jam tai padaryti.
Žemiau pateikiami patarimai tinka ne tik mokytojams, bet ir tėvams, tad siūlome pasidalinti.

Yra vaikų, kurie patyrę mokymosi sunkumų, labai greitai nusivilia savo jėgomis. Tokiems
vaikams labai svarbu sukurti sąlygas patiems susidoroti su toleruotinomis nusivylimo dozėmis.
Ką gali padaryti mokytojas? Tokiems vaikams reikia veiksmų, padėsiančių įveikti sunkumus,
plano (dar kartą perskaityti užduotį, įsigilinti į esminį klausimą, peržiūrėti pavyzdžius ir pan.
Galimų tipinių veiksmų sąrašus galima klasėje susidaryti iš anksto). Svarbu laikytis nuostatos,
kad vaikas, prieš kreipdamasis pagalbos, pats išbandytų mažiausiai du būdus, kad pajudėtų iš
sąstingio taško.

Kaip išmokyti vaiką paprašyti pagalbos?

Savivaldis mokymasis pamokoje (be savo asmeninių pastangų „įdarbinimo“) grindžiamas
bendradarbiavimu, todėl gebėjimas laiku ir tinkamai paprašyti pagalbos yra būtinas įgūdis. Vaikus
gali riboti jų įsitikinimai, baimė būti atstumtais, pasirodyti silpnais ir pan., o tai apsunkina
bendravimą ir bendradarbiavimą bei galimybes būti sėkmingais. Neretai pagalbos nesulaukiama
dėl to, jog nežinoma kaip tai tinkamai padaryti, kada geriausiai kreiptis.
Galima kreiptis pagalbos į klasės draugus. Svarbu tai daryti tinkamai. Galima naudoti šabloninį
kreipinį, pavyzdžiui: „Bandžiau _____ ir _____, bet aš vis dar jaučiuosi įstrigęs(-usi). Ar galėtum
man padėti, prašau?". Jeigu negali padėti vienas, kreipiamasi į kitą bendraklasį. Siūloma išbandyti
bent dvi galimybes. Tik atlikus pirmuosius du žingsnius, jei tai nepadeda, siūloma kreiptis
pagalbos į mokytoją. Rekomenduojama naudoti tokią pat kreipimosi formą, t.y. įvardinti būdus,
kaip jis savarankiškai bandė įveikti kliūtį. Tokia veiksmų seka vaikams padeda išmokti imtis
aktyvių veiksmų siekiant išspręsti problemas, ieškoti galimybių, o mandagus kreipinys paaiškinant
savo pastangas kitus taip pat paskatina padėti.
Labai svarbu išmokti išsikelti savo mokymosi tikslu

Kaip teigia mokslininkai, mokiniai, kurie geba išsikelti savo mokymosi tikslus, nepriklausomai nuo
jų gabumų, sėkmingiau sprendžia sudėtingesnes užduotis, jų motyvacija pagerinti rezultatą yra
didesnė, yra labiau save gerbiantys, nesėkmės atveju daugiau pasitiki savo jėgomis. Jų pačių
išsikelti mokymosi tikslai juos skatina tapti aktyvesniais mokymosi proceso dalyviais, priimti savo
mokymuisi svarbius sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses ir pasinaudoti jomis kaip galimybe
mokantis.
Taigi, tampa svarbu - sukurti sąlygas mokiniams išmokti patiems išsikelti mokymosi tikslus klasėje
ir jų siekti, t.y. išmokti prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

Tai, kad mokymosi įsivertinimas turi didelę pridedamą vertę mokinių pasiekimams ir pažangai,
ko gero daugelis esame įsitikinę. Tačiau vyksta paieškos, o kas geriausiai galėtų tikti mano
mokiniui/iams. Dr. Aušra Kazlauskienė ir dr. Ramunė Gaučaitė pasidalina viena iš prieigų, kuri
sukurs sąlygas apmąstyti ilgesnį laiką trukusį mokymosi procesą.

Kas dar labai svarbu ruošiantis nuotoliniam mokymui?

Šiomis dienomis ne vienam mokytojui teko susidraugauti, o kitiems, tiesiogine to žodžio prasme,
prisijaukinti nuotolinį mokymą. Kiekviena/as norime atrodyti ekrane bent jau taip, kad patys sau
patiktume, kad mus pamatę mokiniai nuo vaizdo neišvirstų iš kėdžių...
Nesame nei aktoriai, nei šou-menai, bet atkreipti dėmesį į keletą faktų tikrai vertėtų. Taigi,
susišukuojame, pasidažome, „išlipame iš naminių rūbų“, įjungiame gerą nuotaiką ir... dar ne
viskas!
Štai, iš pažiūros atrodytų nereikšmingi dalykai, bet į juos taip pat verta atkreipti dėmesį.

Daugiau idėjų galima rasti A. Kazlauskienės, R. Gaučaitės (Šiaulių universitetas) parengtame
leidinyje, adresu:
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Formuojamasis%20vertinimas_internetine
%20versija_2018.pdf

O gal tai galėtų būti serijos „MOKAUSI PATS“ knygos, kurios pagelbės mokant vaikus mokytis
savarankiškai?
Dėl knygų įsigijimo rašyti adresu: inoedukacija@gmail.com
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