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Patyriminis mokymas

• Patyriminis mokymas – tai 

turbūt seniausia edukacijos 

forma. Tai mokymasis 

bedarant. Praktinis patyrimas 

yra vienas geriausių 

mokymosi būdų.



Patyriminio mokymosi principai:

• Patyriminis mokymasis 

pripažįsta, kad žmonės 

geriausiai mokosi iš savo 

asmeninės patirties ir 

savo atradimų; 



• Patyriminis mokymas 

praktiškai taiko 

suvokimą, kad tai, ką 

žmonės daro yra 

vertingiau nei tai, ką 

jie žino; 



• Patyriminis

mokymas 

akcentuoja ne 

žinias, o patirtį. 

Kuo daugiau 

patirties, tuo 

geresni įgūdžiai;



• Patyriminis

mokymas yra 

naudingas ir 

ilgalaikis, kai 

procesas teikia 

malonumą, yra 

motyvuojantis ir 

pasikartojantis.



Patyriminis mokymas kaip "mokymo(si) modelis"

• Deividas Kolbas sukūrė plačiai taikomą patyriminio mokymo proceso 

modelį, kuris parodo jog mokymo procesą sudaro: konkreti patirtis, jos 

aptarimas ir įvertinimas, išvados ir taikymas kasdieniniame gyvenime. 

Kadangi mokymo procesas yra ciklinis, būtinos visos rato sudedamosios 

dalys, nes pavieniui jos bevertės. Tai reiškia, kad be išvadų yra 

neįmanomas praktinis pritaikymas, neaptarta patirtis tėra gerai praleistas 

laikas, o tai nesudaro neformalaus ugdymo ir nesuteikia galimybės 

asmenybės vystymuisi.





Patyriminio ugdymo veiklų organizavimas:

• Ugdymo plane nustatytos Patyriminio ugdymo dienos;

• Mokytojai rašo programas;

• Programų pasiūla 5-8 kl. mokiniams (mokiniai renkasi 

programą, rašo motyvacinį laišką);

• 5-8 kl. mokinių grupių sudarymas (mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų darbo grupė);

• Veiklos-II pusmetis;

• Veiklų pristatymų diena;

• Refleksijos: mokytojo ir jo mokinių grupės-po 

kiekvienos dienos; mokytojų grupių (tarpinės ir 

galutinė);



PATYRIMINIO UGDYMO PROGRAMA

• TIKSLAS:

• UŽDAVINIAI:

• UGDOMOS KOMPETENCIJOS:

• REZULTATAS:



Suplanuotos veiklos
Data Veikla Val. sk. Pastabos

2020-03-...

2020-03-...

2020-04-...

2020-04-...

...

Pristatymų 

diena

06-...

4 val.

4 val.

4 val.

4 val.





Pavyzdys
TIKSLAS: 

 Taikant įvairias metodikas ištirti mokyklos mikrobiologinį klimatą, triukšmo bei oro taršos lygį  

mokykloje bei mokyklos teritorijoje. 

 

UŽDAVINIAI: 

• Supažindinti su įvairiomis aplinkos tyrimo metodikomis ir darbo taisyklėmis jas taikant. 

• Išmokyti užauginti aplinkoje paplitusių bakterijų štamus ir įrodyti  kaip higienos ir 

dezinfekavimo priemonės įtakoja jų plitimą. 

• „Einstein Tablet“ laboratorija išmatuoti triukšmo lygį įvairiuose mokyklos patalpose ir 

sudaryti „Mokyklos decibelų žemėlapį“. 

• Išmatuoti oro taršos pokyčius mokyklos aplinkoje “piko“ laiku, pristatant ir pasiimant 

vaikus iš mokyklos.  

• Konsultuotis ir diskutuoti su miesto Sveikatos biuru tiriamojo darbo bei žmogaus sveikatos 

gerinimo temomis. 

 

UGDOMOS KOMPETENCIJOS: 

Ugdysime pažintinę kompetenciją.  

Mokinys pasirenka tinkamus tyrinėjimo būdus, nuosekliai veikia, daro pagrįstas išvadas ir priima 

sprendimus. Saugiai veikia, nekenkdamas sau ir aplinkai. 

 

REZULTATAS: Atliktas „Mokyklos aplinkos monitoringas“ ir paruoštas pristatymas mokyklos 

bendruomenei.  



Pavyzdys

Data Veikla Val. sk. Pastabos

2017-02-02

2017-03-01

2017-03-21

2017-04-03

Pristatymų 

dienos

04.19-04.21

Supažindinti su darbo problematika, dienos tyrimo metodais, 

saugaus darbo taisyklėmis.

Paruošti bakterijų auginimo terpes. 

Užsėti bakterijas iš skirtingų mokyklos aplinkų.

Paruošti dezinfekavimo priemones ir apdoroti jomis dalį 

mėginių.

Surinkti informaciją ( išklausyti paskaitą) apie bakterijų poveikį 

organizmui. 

Supažindinti su triukšmo žala organizmui. Išmokti dirbti su 

laboratorija „EinsteinTablet“ . Išmatuoti decibelų kiekį 

skirtingose mokyklos vietose įvairiomis programomis.

Sukurti mokyklos decibelų žemėlapį.

Oro taršos automobilių išmetamosiomis dujomis apskaičiavimo 

metodikos paaiškinimas. 

Atlikti automobilių registravimą nurodytomis valandomis.

Ištirti mokyklos teritorijoje triukšmo lygį.

Susitikimas su miesto Sveikatos centro specialistu.

Darbo rezultatų apdorojimas  ir pristatymo rašymas.

4 val.

4 val.

4 val.

4 val.



Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas 

 

Aš esu...................................................................................Simono Dacho 

progimnazijos......................... klasės mokinys (-ė). Man patinka 

(domiuosi)...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Norėčiau dalyvauti mokytojo(-os).......................................................................................................... 

vadovaujamoje grupėje ir atlikti jo(-os) pasiūlytą veiklą (darbą)........................................................., 

nes...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Šią projektinę veiklą (darbą) stengsiuosi atlikti kruopščiai ir pareigingai. Tikiuosi, kad dalyvavimas 

šioje grupėje išpildys mano lūkesčius. 

 

Jei nepatekčiau į pageidaujamą grupę, tuomet prašyčiau mane paskirti į mokytojo (-os) 

................................................................................................................................................................

vadovaujamą grupę, nes........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

arba mokytojo (-os).............................................................................................................................. 

vadovaujamą grupę,nes........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

                                    (Vardas, pavardė) 



Dienoraštis

• 1. Kas įvyko tą dieną, kokios patirtos 
sėkmės?

• 2. Ko šiandiena išmokau?/Ko 
šiandiena išmoko mano mokiniai?

• 3. Ką būtų galima tobulinti kito 
užsiėmimo metu, kitais mokslo 
metais?

Dienoraščius mokiniai ir mokytojai rašo 
įvairius: video, rašytinius.



KLAUSIMYNAS MOKINIAMS APIE PATYRIMINIO UGDYMO 

DIENAS MOKYKLOJE

Mokytojo pavardė

Programos tema

Kas labiausiai įsiminė, patiko per 4 

patyriminio ugdymo dienas?

Ko išmokai? Ką galėsi pritaikyti ateityje?

Ką reikėtų tobulinti kitais metais šioje 

programoje?

Kokia forma su mokytoja aptardavote 

vykusias veiklas? Ar pildėte mokymosi 

dienoraštį?

Kuo tau buvo naudingas mokymosi 

dienoraščio pildymas? Pagrįsk savo atsakymą.



KLAUSIMYNAS MOKYTOJUI APIE 

PATYRIMINIO UGDYMO DIENAS 
Mokytojo(-ų) vardas, pavardė

Programos tema

Kaip pavyko įgyvendinti išsikeltus uždavinius?

Kas labiausiai pasisekė?

Ką reikėtų tobulinti (keisti) Jūsų parašytoje 

programoje ar suplanuotoje veikloje?

Ko išmoko Jūsų mokiniai?

Kokias (-ią) bendrąsias (-ąją) kompetencijas (-

ą)/praktinius gebėjimus pavyko patobulinti

Jūsų mokiniams? Pagrįskite savo atsakymą.

Ar pildėte mokytojo dienoraštį?

Kuo naudingas buvo Jums dienoraščio 

pildymas?

Pastabos, siūlymai



Sėkmės

• Įvairaus amžiaus grupės (susipažinimas, 
bendradarbiavimas)

• Žinios+praktika

• Informacinių technologijų panaudojimas

• Veikla už mokyklos ribų

• Savarankiškas dienos planavimas 
(iššūkis)

• Veikla be įtampos, kupina gerų emocijų



Tobulintina

• Temų aktualumas ir 

patrauklumas, idėjos;

• Grupių sudarymas;

• Dienų organizavimas: kiekis, 

dažnis, veiklų pristatymai;



Dėkoju už dėmesį ir 

visiems mums sėkmės 

kitokio mokymo(si) paieškose


