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Ugdymo filosofija

• Ugdymas – socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, 
kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas 
sąveikauja su aplinka ir bei žmonijos kultūros 
vertybėmis.

• Ugdymo esmę daugelis tyrinėtojų aiškina 
skirtingai, kadangi laikomasi skirtingų 
filosofinių, psichologinių, sociokultūrinių 
koncepcijų. 

Ugdymo filosofija

• Vieni akcentuoja ugdytojo veiklą, vienkryptį 
veikimą į mokinį, kiti – dvikryptį veikimą. 

• Todėl ugdymas nagrinėjamas įvairiais aspektais 
– kaip sąveika, kaip bendravimas, kaip santykis, 
kaip veikla, kaip valdymas ir pan. 

• Visi požiūriai į ugdymą, nors ir skirtingi, tačiau iš 
esmės yra teisingi, nes atspindi ugdymo tikrovę.

• Įvairios filosofijos ieško ugdymo reikšmės jo 
prasmėje.

Mokinio ir mokytojo charakteristikos

• Mokinio charakteristika – bendroji ir 
amžiaus tarpsnių charakteristika ir kt.;

• Mokytojo charakteristika – bendroji 
charakteristika, mokytojo pašaukimas, 
pareigos, mokytojo darbo ypatumai, 
kultūra ir gebėjimai ir kt.

Ugdymo filosofija

• Ugdymas, kaip sudėtinė socializacijos 
proceso dalis, veiksmingai keičia 
asmenybės moralines nuostatas, jos 
visuomeninę sąmonę ir pastarosios 
pagrindu formuojama elgsena. 

• S.Šalkauskis: „Ugdymas yra bendras 
visos asmenybės lavinimas, apimantis 
žmogaus visumą.“

Harmonija yra raktas į efektyvumą

tikslai

metodologija

laikas

mokiniai

mokytojas
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Mokymas – trijų komponentų balansas

Informacija

Mokymo 
džiaugs-

mas

Mokinio 
interesas

Ugdymo filosofija

• Ugdymas negali būti padiktuotas kitų valia, 
primestas iš viršaus, o turi išplaukti iš 
suderintų bendrų mokytojo ir mokinių 
troškimų, prioritetų, interesų. 

• Vertybinis apsisprendimas nuolat vyrauja 
mokytojo ir mokinių sąveikoje.

Ugdymo filosofijos keliami klausimai

• Kokiais motyvais vadovaudamasis mokau savo 
dalyko?

• Kokių rezultatų tikiuosi pasiekti?

• Kokius savo ir mokinių santykius siekiu 
formuoti?

• Iš ko sprendžiu, kad gerai mokau?

• Kokie mano įgūdžiai, gebėjimai, pažiūros ar 
metodai leidžia man pasiekti geriausių mokymo 
metodų?

Ugdymo filosofijos keliami klausimai

• Kokias vertybes siekiu perteikti savo mokiniams?

• Kokiais etikos principais vadovaujuosi?

• Kaip aš galiu išmatuoti savo metodų 
veiksmingumą?

• Kaip aš pagrindžiu ir realizuoju savo vertybes?

Mokymas yra mistika apsirengusi 
kasdieniais drabužiais, meniškai 
paslėpta reikliose, daug dėmesio 

reikalaujančiose praktikose, 
pašnabždėta vidinėse diskusijose.

Įsiklausykite į savo mokymo filosofiją

Švietimas yra liepsnos 
uždegimas, o ne indo 
užpildymas. 

Sokratas (380 prieš Kristų)

Mokymasis nėra kibiro 
užpildymas, bet 
šviesos uždegimas.

Yeats (1893) 



2012.10.31

3

Ugdymo filosofijos tikslai (R.Vasiliauskas)

Ugdymo filosofija siekia šių praktinių mokytojo 
kompetencijos ugdymo tikslų:

• ugdyti mokytojo, kaip žmogaus svarbiausiųjų 
savybių ugdytojo, vadybinius sugebėjimus,

• padėti mokytojui permąstyti savo ir mokinių 
vertybių sistemą ir sukurti pedagogines 
sąlygas mokiniui išreikšti vertybinį santykį su 
savimi, kitais žmonėmis, bendruomene, 
pasauliu apskritai,

Ugdymo filosofijos tikslai (R.Vasiliauskas)

• Gilinti supratimą, motyvaciją ir atsakomybę, 
priimant asmeninius ir socialinius sprendimus,

• Skatinti individus rinktis savo asmenines, 
socialines ir dvasines vertybes ir ištobulinti 
metodus vertybėms įsisąmoninti,

• Ugdyti mokinių požiūrį į mokymąsi kaip tęstinį, 
visą gyvenimą vykstantį procesą.

Nuo teorijos link praktikos 

Filosofinis požiūris į 
pasaulį ir gyvenimą

Mokymo filosofija

Mokymo strategija

Mokymo praktika

• Ji suteikia karkasą mąstymui

• Veikia jūsų elgseną ir veiksmus

• Padeda suprasti jūsų įsitikinimus apie mokymą ir 
jūsų, kaip mokytojo, identitetą

• Tai pradinis taškas refleksijai, ugdymui 

• Ir pokyčiui...

Jūsų mokymo filosofija yra svarbi, 

nes 

http://www.youtube.com/watch?v=C-S54bbX6eA

Ar tai šiandien veikia?

21 amžiaus 

charateristikos

• Nežinomybė
• Greitis
• Kompleksiškumas
• Įvairiakultūrinė
• Žmonių mobilumas
• Konfliktai (socialiniai, kariniai)
• Įtampa tarp kartų
• Poreikis etiniam pilietiškumui
• Informacijos prisotinimas
• Žinių profiliavimas
• Globalizacija
• Tarptautiškumas
• Asmeninio/viešo gyvenimo įtampa
• Auganti panika

• Nenuspėjamumas
• Rizika
• Poreikis lankstumui ir judrumui
• Pareigos vs atsakomybė
• Išteklių stoka
• Griežta ekonomika
• Tvarumas
• Poreikis taupumui
• Skaidrumas
• Pertraukiamumas
• Paradigmų keitimasis
• Skurdas vs prabanga
• Jaunatviškumas

Land & Meyer ISSOTL Liverpool  Presentation, October, 2010

Kompleksiškumas ir techologijų aplinka
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http://www.youtube.com/watch?v=Ps4hp7LS568&feature=

Kenneth Robinson yra anglų autorius, tarptautinis patarėjas švietimo 

klausimais įvairiose  vyriausybinėse, nepelno siekiančiose 

organizacijose. 

2003  m. už nuopelnus švietimui buvo suteiktas sero titulas.

12 metų jis dirbo švietimo profesoriumi Warwick Universitete. Sulaukė 
apdovanojimų iš įvairių švietimo organizacijų. 2005 m. K.Robinson buvo 
pripažintas kaip vienas iš Time/Fortune/CNN’s "Principal Voices“.

Skaito pranešimus visame pasaulyje apie kūrybinius pokyčius versle ir švietime 
besikeičiančiame globaliame pasaulyje. TED konferencijų pranešėjas, 
sulaukiantis milijonų peržiūrų.

2010 m. animuota forma pateiktos K.Robinson mintys apie besikeičiančias 
švietimo paradigmas. Šis videopranešimas buvo peržiūrėtas beveik 0,5 mln
lankytojų Youtube svetainėje per pirmąją savaitę.

Jeigu švietimas 

reiškia pokytį...

• Ar mes norime, kad mūsų mokiniai būtų kitokie po 
susitikimo su mumis? Kokie kitokie?

• Kaip mes ketiname „pridėti vertės“ kiekvienam jų?

• Kaip mes suprantame, kam mes ruošiame 
mokinius?

• Kuriuos komponentus mums reikia tobulinti?

Viena diena su puikiu 

mokytoju yra geriau nei 

tūkstantis dienų 

stropaus mokymosi. 

Japonų patarlė

Patinka 
Turiu

Galiu

Džiaugsmas

Sinergijos beieškant (J.Parikh)

Kelios mintys pabaigai

Mokymo kokybė tiesiogiai 
susijusi su patiriamu 
patyrimo džiaugsmu 

(abipusiai)

Beveik neįmanoma, kad 
mokiniai džiaugtųsi labiau 

nei mokytojas klasėje

Geriausias dalykas -
praktika, tiesiog eikite ir 

darykite!!

„Kad uždegtum, visų pirma 

pats turi degti tuo jausmu. Kad 

pravirkdytum, visų pirma ašaros 

turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, 

visų pirma pats turi tikėti.“ 

W.Churchill


