
Mokytojo knyga 19

Mokymosi tarnaujant nauda
 
Susan Rout (1997, 2005) vadovavo tyrimui, kuris atskleid!, koki" 
naud" gauna mokiniai, mokykla, mokytojai ir visuomen!.

Nauda mokiniams

Savigarba / Asmeninis augimas
• #galinimas (mokinys tiki, kad jis / ji gali keisti pasaul$).
• Savivoka (mokinys jau%iasi visavertis, pasitikintis savimi, 

kompetentingas).

Socialinis ir tarpasmeninis ugdymas
• Socialinis komfortas (mokinys jau%iasi kompetentingas 

bendruomen!je, $vairiose institucijose).
• Grupinio darbo $g&d'iai / komandos atsakomyb! (mokinys 

dirba su kitais, kartu sprend'ia kylan%ias problemas, kad atlikt( 
u'duot$).

• S"sajos tarp kart( (mokinys turi galimyb) bendrauti ir dirbti su 
*eimos nariais ir kitais suaugusiaisiais; siekia gauti patarim( bei 
mokosi i* j().

• Socialinis jautrumas (mokinys gauna galimyb) $sigilinti $ kit( 
'moni( poreikius bei problemas).

Vertybi! ugdymas
• Socialin! atsakomyb! (mokinys $sitikina, kad visuomen!s nariai 

n!ra izoliuoti ir nepriklausomi, jis $sipareigoja r&pintis tais 
'mon!mis, kuriems ma'iau sekasi).

• Pilietin! atsakomyb! (mokinys suvokia, kad visi visuomen!s 
nariai tur!t( dalyvauti svarbiuose visuomeniniuose procesuose).

• Komandin! atsakomyb! (mokinys ima vertinti darb" grup!je; 
akivaizd'iai pamato, kad grup! gali padaryti daugiau negu vienas 
'mogus).

Akademinis ugdymas
• Pagrindini( akademini( $g&d'i( tobulinimas (skaitymas, 

ra*ymas ir matematika).
• Specifini( dalyk( 'ini( tobulinimas (socialiniai mokslai, 

ekologija, istorija ir t. t.).
• Kritinio m"stymo $g&d'iai (sprendim( pri!mimas, problem( 

sprendimas, analitiniai geb!jimai).
• Sudominimas (mokinys yra suinteresuotas ir motyvuotas 

mokytis, skiria laiko mokslui).

Karjeros planavimas / Raida
• Profesijos ie*kojimas (mokinys gauna galimyb) susipa'inti su 

daugeliu profesij( ir veikl().
• Su darbu susijusi( $g&d'i( raida (mokinys $gyja patirties, 'ini( 

bei $g&d'i( dirbti visuomenin$ darb").

       Niekada neabejok, kad 
ma!a m"stan#i$ pilie#i$ 
grupel% gali pakeisti pasaul&; 
i' ties$, tai vienintel% j%ga, 
kuri gali tai padaryti.

- Margaret Mean, 
antropolog%
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Nauda mokykloms

Kokybi"kas "vietimas
• D!mesys mokymui ir mokini( $sitraukimui $ savaranki*k" 

mokym"si.
• L&kes%iai, kad mokiniai tobul!s visose srityse – akademin!je, 

visuomenin!je, emocin!je bei etin!je.
• Aktyvus mokini( dalyvavimas planavime ir sprendim( 

pri!mimas.
• Veikla, kurios metu kontrol! kyla i* $sipareigojim( ir bendrai 

i*kelt( tiksl(.

Holistinis mokymas
• Pagrindini( mokymosi $g&d'i( ugdymas ir u'klasin!je veikloje.
• Dalyvavimas ir $sijautimas, skatinantis visavert$ asmens ugdym".
• Vis( mokymosi b&d( pripa'inimas tinkamais.
• Stipri motyvacija.

Gera mokyklos atmosfera 

Mokyklos ir bendruomen#s partneryst# 
• Mokyklos ir bendruomen!s pl!tra bei mokyklos vizijos 

puosel!jimas bendruomen!s akyse.

Nauda mokytojams

Mokymo programos tobulinimas 
• Mokymasis tarnaujant suteikia patirties ir pagilina suvokim", 

kuris yra $gyjamas klas!je; „pirmiausia padaryk, tik tada kalb!k 
apie tai“ – tokiam mokymo b&dui pritaria daugelis m&s( 
kult&ros 'moni(.

Mokytojai, kaip pagalbininkai ir patar#jai 
• Mokymosi tarnaujant metodas skatina mokytoj" tapti savo 

mokini( kolega mokymosi procese.

Partneryst#s tarp mokytoj! ir mokini! nauda
• Pagarbos ugdymas (mokiniai pajunta didesn) pagarb" 

suaugusiesiems ir mokosi bendrauti su jais). 
• Mokymosi laboratorija (mokymasis tarnaujant sukuria 

gyvenimi*kas situacijas, kuriose mokytojai ir mokiniai gali 
fakti*kai patikrinti teorines 'inias).

• Prasmingas darbas (bendruomeni*kumu pagr$sti mokymosi 
tarnaujant projektai yra tikrai svarb&s ir prasmingi, suteikiantys 
pa%iam darbui didesn) vert) ir prasm) nei aplinkai, kurioje jis 
atliekamas).

• Informacijos pritaikymas (mokymasis tarnaujant skatina gretinti 
informacij" su patirtimi, ie*koti atitinkamos informacijos ir 
naudoti j" atitinkamame kontekste).

• Teigiamas po'i&ris $ mokym"si (ind!lio, kur$ jaunas 'mogus $d!jo 
per mokymosi tarnaujant projektus, $vertinimas suteikia jam 
pasitik!jimo savimi ir padeda tapti visuomen!s dalimi).

       Jeigu tu at%jai pagelb%ti 
man ar manimi pasir)pinti, 
eik 'alin. Jeigu at%jai, nes 
supratai, kad tavo gerov% 
susijusi su man"ja, dirbkime 
kartu.

- Ekvadoro genties 
lyderis
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Rezultatais pagr$stas vertinimas 
• Mokymosi tarnaujant metodas skiria daug d!mesio rezultatams 

vertinti. 
• Da'nai naudojami standartizuoti testai 'inioms $vertinti arba 

informacijai surinkti.

Interaktyvi mokymo ir mokymosi aplinka
• #g&d'iai (tie patys $g&d'iai, kurie padeda mokytis tarnaujant, taip 

pat gerina darbo santykius tarp skyri( ir administracijos).
• Bendradarbiavimas (mokymasis tarnaujant paremtas 

bendradarbiavimu, tai skatina prasmingam darbui vienytis ir 
pa%ius mokytojus).

Abipusiai naudingi mokyklos / bendruomen#s santykiai
• Poreiki( patenkinimas ir problem( sprendimas (mokymasis 

tarnaujant suteikia mokiniams ir mokytojams galimyb) spr)sti 
problemas ir atsi'velgti $ mokyklos bendruomen!s poreikius).

• Mokykla ir mokiniai, kaip bendruomen!s resursai (jaunimas 
atsi'velgia $ bendruomen!s poreikius per darb", o bendruomen! 
pradeda ie*koti mokyklose supratimo ir problem( sprendimo).

Nauda bendruomenei

Pagalba bendruomenei ugdyti 
• Parama (paramos i*tekliai yra skirti vietin!ms problemoms 

i*ai*kinti bei spr)sti).
• #sipareigojimas sau (mokymasis tarnaujant padeda suvokti 

asmenin!s patirties ir bendruomen!s s"saj( esm), puosel!ti 
$sipareigojimus bendruomenei ir bendrumo su jos nariais 
jausm").

Tiesiogin# pagalba, %moni! $sitraukimas ir asmenin#s 
pastangos 

• Pagalbos gav!jams suteikiama tiesiogin! pagalba, projekto 
dalyviai $sitraukia $ veikl", skiria jai savo asmenines pastangas.

Jaunimo k&rybingumas ir entuziazmas
• Veiklus jaunimas savo k&rybingumu ir entuziazmu daro teigiam" 

poveik$ bendruomenei.

Investicijos $ bendruomen' 
• Mokymasis tarnaujant padeda mokiniams labiau $sitraukti 

$ bendruomen!s gyvenim" ir tapti gerais pilie%iais. Jauni 
'mon!s, prisidedantys prie bendros gerov!s – vienas geriausi( 
bendruomen!s i*tekli(.

       *moni$ pasaulyje turtai 
patys neatsiranda. Taip jau 
sukurta, kad mes galime 
rinktis bendruomen(, kurioje 
'v(sime 'ventes ar dalysim%s 
&sp)d!iais. Net jeigu mums 
tr)ksta pinig$, meil%s, j%gos 
ar !od!i$, gyvenimo taisykl% 
yra ta, kad mes kuriame tai, 
ko mums tr)ksta, tik%dami to 
nauda ir dalydamiesi tuo.

- Parker J. Palmer, 
autorius


