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Darniausia Nyderlandų Karalystės profesinio rengimo institucija



Nyderlandų Karalystė buvo viena iš pirmų šalių 

prisijungusi prie UNESCO mokyklų tinklo (1953m)

Mokyklos turi parengti darbo planą kaip jos prisidės prie 

UNESCO temų:
- laisvė ir žmogaus teisė

- tarpkultūrinis mokymas

- tvarumo tobulinimas

- pilietiškumas







Projektinis mokymas

• Problemos sprendimas 

• Galutinis produktas 

• Nuodugni temos analizė

• Kūrybiškumo ir savarankiškumo skatinimas





Projektinis mokymasis 

• Projektinis mokymasis skiriasi nuo probleminio mokymosi. 

• Projektinio mokymosi savybė – besimokančiųjų mokymosi proceso kontrolė, suteikianti galimybę 
priimti sprendimus dėl mokymosi tempo, tvarkos ir turinio. 

• Kita projektinio mokymosi metodo ypatybė yra galimybė naudoti ir kurti įvairias 
vaizdavimo/pristatymo formas, šio metodo vienas iš privalumų yra skirtingų dalykų žinių 
integracija, taip pat ir praktikoje – studentai gali matyti ir pajusti savo studijuojamų temų ir 
atliekamų darbų praktinę realizaciją realiame gyvenime. 



Projektinio darbo vertinimas

• Formuojamojo vertinimo taikymas probleminiame ir projektiniame mokyme. 

• Aiškiai išdėstyti vertinimo kriterijai

• Savęs įsivertinimas

• Mokiniai turi būti nuolat skatinami dalintis savo mintimis. Reikia laiko ir paramos, kad 
mokiniai suprastų ir išmoktų mokslinę medžiagą. 

• Formuojamasis vertinimas nėra pasiekimų vertinimas; šis vertinimas padeda išsiaiškinti, 
ką mokiniai daro ne taip arba nesupranta tam tikraje temoje. Jei mokiniai mano, kad bus 
nubausti, jie neatskleis savo problemų, o tai savo ruožtu apsunkina formuojamą 
vertinimą ir bendrai mokymąsi



Projektinio mokymosi pranašumai

• Projektinis mokymasis ir tvarumo kompetencijų įgijimo samprata yra suderinta su socialiniu 
konstruktyvizmu, kai besimokantieji kuria žinias per realias patirtis, apmąstydami tą patirtį ir 
bendraudami su bendraamžiais, diskutuodami, generuodami idėjas ir dalindamiesi informacija. 
Abu jie taip pat yra suderinti su patirtinio mokymosi teorija, pagal kurią asmenų mokymasis yra 
susietas su įvairių įgūdžių taikymu sprendžiant realias problemas (Bramwell-Lalor S. ir kt., 2020).
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Design a special windmill













Bendradarbiavimas

• Siekiant bendrų tvarumo tikslų, profesinės mokyklos, verslo įmonės ir nevyriausybinės 
organizacijos turėtų bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. 

• Žaliųjų įgūdžių ugdymas gali būti vykdomas naudojant mikro-mokymosi metodą. Mikro-
mokymasis – tai lengviausias būdas verslo įmonėms, mokykloms, NVO greičiau ir 
tvariau įsitraukti į kompetencijų ugdymą. Mikro-mokymosi formos galėtų tiesiogiai 
nukreipti mus į paaiškinamuosius vaizdo įrašus ir infografiką, kurie padeda taupyti laiką 
susikoncentruojant tik į trūkstamą informaciją. 

• Skirtingame kontekste tvarumo integravimas tapo kiekvienos organizacijos poreikiu. 

• Sisteminis neformalusis mokymasis, orientuotas į tvarumo kompetencijas, žengia tik 
pirmuosius žingsnius. Internete galima rasti kursų, trumpų pamokų, vaizdo medžiagos, 
pokalbių ir paaiškinimų. 



Mikro-mokymosi metodika tvaraus vystymosi 
švietimo procese

Živilė Navikienė
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Mikro-mokymasis

orientuotas į trumpą mokymosi medžiagos santrauką, kuri 
galėtų būti naudojama tiek formaliajame, tiek neformaliajame 

ugdyme. 

Mikro-mokymasis gali būti suprantamas kaip modulio skyrius 
arba jo sudedamoji dalis. 

Įvairių mikro-mokymosi kursų metu įgyta patirtis galėtų būti 
pripažinta kaip atskiras modulis ir būtų kaip įgyjamos 

kvalifikacijos sudedamoji dalis. 



Mikro-mokymosi metodas 

• gali būti taikomas visam moduliui, jo daliai ar skyriui arba 
skyriaus daliai. Ugdymo modulis - tai būtina ir pakankama 
mokymo/si medžiaga, integruojanti skirtingus mokymo(si) 
metodus. 







Mikro-mokymasis

• gali būti orientuotas į kvalifikacinį, programos ar kompetencinį lygmenį. Daugeliui 
besimokančiųjų įdomu mokytis, pagal kompetencinio lygmens modulius ir skyrius, nes 
kompetencijos įgyjamos greitai ir moduliai atrodo patrauklesni nei visa kvalifikacijos 
programa.

• Programos modulio požymių lygmenyje modulis suprantamas kaip komponentas, 
suvienijantis mokymo(si) turinį ir parodantis kompetencijas, reikalingas profesinės 
kvalifikacijos įgijimui.

• Mikro-mokymosi turinys gali būti pagrįstas konkrečiomis programos kompetencijomis, 
kurios svarbios kvalifikacijai įgyti. Tačiau neformaliojo švietimo tiekėjai pabrėžia 
savarankiškų, trumpų mokymosi komponentų, skyrių ir dalių nesuteikiančių 
kvalifikacijos svarbą. 

• Moduliai pagrįsti mikro-mokymosi metodika gali būti rengiami rinkos poreikiams tenkinti. 



Mikro-mokymasis

• Į mikro-mokymąsi orientuoto formaliojo ir neformaliojo ugdymo patrauklumas ir prieinamumas, 
gali padėti lengviau ir lanksčiau įgyti naujas kompetencijas, pavyzdžiui naudojant atvirus 
nemokamus išteklius. 

• Mikro-mokymasis formaliajam ugdymui gali būti suprantamas kaip modulio skyrius. 
Neformaliajame ugdyme jis galėtų būti naudojamas kaip savarankiško mokymosi elementas. 



Mikro-mokymosi metodika 

• orientuota į pripažinimą ir įgytų kompetencijų ugdymą gali įtakoti modulį, o vėliau ir visąi 
profesinio mokymo programą. Naudojant mikro-mokymo procesą profesinėms mokykloms, 
sistemiško žinių ir supratimo principo realizavimas (ankstinių žinių įvertinimas), individualus 
mokymosi proceso perėjimas turi būti kruopščiai įvertintas ir pripažįstamas. Modulis suvokiamas 
kaip sudėtinis elementas, daugiafunkcinis blokas, kurį galima prilyginti mikro-mokymosi metodui. 
Jis yra patogus ir aiškios sudėties mokymosi programos struktūrinis vienetas. Moduliais grįsta 
mokymo programa leidžia lanksčiai įgyti norimą kvalifikaciją ar jos dalį, nes sukomponuota 
architektūriškai aiškiai, funkcionaliai bei logiškai. 



Mikro-mokymosi požymiai ir struktūrinės savybės 

• apibrėžia pagrindinius mikro-mokymosi proceso ir struktūros elementus. Mikro-mokymosi 
požymiai orientuoti į mokymosi medžiagos prieinamumą, lankstumą, funkcionalumą, aiškumą ir 
koncentruotą mokymosi medžiagą. Prieinamumas galėtų būti užtikrinamas įvairiais laisvai, 
visiems pasiekiamais socialiniais kanalais. Funkcinė savybė rodo mikro-mokymosi svarbą patogiu 
būdu pateikti besimokančiajam naudingą, koncentruotą medžiagą, kuri būtų aiški ir prieinama bet 
kada. 





Mikro-mokymosi turinio savybės 

• trumpas, mažos apimties ir tiesioginis. Trumpas mikro-mokymosi turinys turi atitikti šias 
pagrindines savybes: produktyvumą (įgyti kompetencijas), dinamiškumą (mokomosios 
medžiagos patrauklumą) ir universalumą (mikro-mokymasis gali būti naudojamas visų 
tipų mokymuisi ir visiems). 

• Mikro-mokymasis yra dinamiškas, specifinis, kompleksinis ugdymo komponentas, 
priklausantis nuo asmeninių/individualių mokymosi tikslų/modifikacijų. 

• Nors mikro-mokymasis nesuteikia kvalifikacijos, bet gilina specifines profesines 
kompetencijas. Modulis paprastai apibrėžiamas programos lygmenyje, kadangi jo 
tikslas ir vieta yra mokymo programos struktūrinis vienetas, pvz. struktūrinis vienetas, 
skirtas įgyti tam tikras profesines kvalifikacijas. 



MIKRO-MOKYMOSI PRINCIPAI 

• prieinamumo, lankstumo ir funkcionalumo (utilitaristinis), motyvacinis bei 
mokymo(si) technologijos. Mikro-mokymosi funkcinis (utilitaristinis) 
principas parodo praktines, funkcines, naudingas ir efektyvias mokymosi 
formas, metodus ir būdus.

• Mokymo(si) technologijos principai orientuoti į naujoviškų platformų ir 
kanalų naudojimą, siekiant įtraukti ir motyvuoti besimokančiuosius rinktis 
mikro-mokymosi metodą. 



MIKRO-MOKYMOSI TRUKMĖ

• Mikro-mokymosi trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių (tikslų, požiūrio ir pan.), tačiau ji turi būti 
trumpa, nedidelės apimties ir kryptinga. 



MIKRO-MOKYMOSI METODAI 



MIKRO-MOKYMOSI METODAI 



MIKRO-MOKYMAS(IS): DVŠ PAVYZDŽIAI 

• Skirtingame kontekste tvarumo integravimas tapo kiekvienos organizacijos poreikiu,
todėl pasirenkant mikro-mokymosi formą, metodus ir priemones, mokymosi tikslai bus
greičiau pasiekiami ir orientuojami į reikalingą temą.

• Neformaliojo švietimo teikėjai siūlo daugybę mokymosi kursų verslo organizacijoms ir
jau pradėjo atkreipti dėmesį į darnaus vystymosi tikslų integravimą įgyvendinant verslo
strategiją ir darbo procese. Wals ir kt. (2017) teigė, kad „Darniaus vystymo neformalusis
ir bendruomeninis mokymasis pristato ir analizuoja plačią įvairių pasaulio šalių
neformaliojo ŠTV praktiką“.

• Internete galima rasti nemokamų mikro-mokymosi metodu parengtų ŠTV kursų.
Švietimas tvarima vystymuisi orientuotas į praktinių klausimų sprendimą.



Projektinio mokymosi modelių, apimančių tvaraus vystymosi temą pavyzdžiai

• Visoje Europoje buvo įgyvendinta daug projektų, kurių tikslas buvo tobulinti ŽE 
koncepcijos žinias. 

• Bulgarijoje veikianti žiniatinklio platforma buvo sukurta remiantis dokumentiniu filmu 
„Šiukšliadėžė“, kuris tiria pasaulinį šiuolaikinio vartotojiškumo poveikį užterštumui; 

• Slovėnijoje kai kurie studentai tyrė atliekų tvarkymą savo bendruomenėse ir parengė 
PowerPoint pristatymą pavadinimu „Šiukšlių ratas“; 

• Italijoje, pažiūrėję dokumentinius klipus, mokiniai įgyvendino įvairius projektus savo 
mokykloje, namuose ir bendruomenėje. 



Mikro-mokymosi kursai, orientuoti į ŠTV 

• Online course – Green skills for circular economy (circular-skills.org)

https://circular-skills.org/online-course/






Apibendrinimas

• Mikro-mokymosi metodas yra patrauklus visų tipų mokymuisi taip pat ir naujų mokymosi 
temų, skirtų tvaraus vystymosi ir ekologiškų įgūdžių ugdymui, pristatymui. 

• Mikro-mokymosi metodika mokymosi turinį besimokantiesiems pateikia trumpais, 
sutelktais ir lengvai įsisavinamais mokymosi segmentais. 

• Šiandien mikroturinys yra perspektyvus sprendimas greitam, į kelias užduotis 
orientuotam mokymuisi ir darbui, leidžiantis mokytis mažais žingsneliais bei turinio 
dalimis socialinės sąveikos kontekste. 

• Įvairių tyrimų duomenimis, mikro-mokymosi metodas puikai tinka internetiniam 
mokymuisi. Jį galime naudoti ne tik klasėje, bet ir kurdami internetinius išteklius bei 
mokymo kursus. Suderintas su formaliuoju ir pritaikytas internetinėse bendruomenėse, 
mikro-mokymasis gali padėti nuolatiniam profesiniam tobulėjimui. 

• Profesinio mokymo mokyklos aktyviai dirba su tvarių temų integravimu mokymo 
programose. Jos sukūrė tvaraus įgyvendinimo strategijas, kurios padeda ne tik ugdyti 
mokinių įgūdžius, bet ir įgalina mokytojus integruoti tvarumą į kasdienį mokyklos 
gyvenimą. 



Bendradarbiavimas

Join/Follow us:

https://www.youtube.com/@safeprojects7845/videos

https://www.tiktok.com/@s.a.f.e.projects

https://www.facebook.com/safeprojects

https://safeprojects.eu/en/home-2/

https://www.projectsforyou.eu/en/home-2/

https://safeprojects.eu/en/home-2/
https://www.projectsforyou.eu/en/home-2/


Ačiū už dėmesį

Klausimai, pastebėjimai, pasiūlymai


	Slide 1
	Slide 2:      S.A.F.E.Projects Mokslinių-praktinių tyrimų institucija  Nyderlandų Karalystė   
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: Tvarus profesinis rengimas
	Slide 6: Viskas prasideda nuo vieno žmogaus
	Slide 7: Darniausia Nyderlandų Karalystės profesinio rengimo institucija
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11: Projektinis mokymas
	Slide 12
	Slide 13: Projektinis mokymasis 
	Slide 14: Projektinio darbo vertinimas
	Slide 15: Projektinio mokymosi pranašumai
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27: Bendradarbiavimas
	Slide 28
	Slide 29: Mikro-mokymasis
	Slide 30: Mikro-mokymosi metodas  
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33: Mikro-mokymasis
	Slide 34: Mikro-mokymasis
	Slide 35: Mikro-mokymosi metodika 
	Slide 36: Mikro-mokymosi požymiai ir struktūrinės savybės 
	Slide 37
	Slide 38: Mikro-mokymosi turinio savybės 
	Slide 39:  MIKRO-MOKYMOSI PRINCIPAI  
	Slide 40:  MIKRO-MOKYMOSI TRUKMĖ 
	Slide 41:   MIKRO-MOKYMOSI METODAI   
	Slide 42:   MIKRO-MOKYMOSI METODAI   
	Slide 43:    MIKRO-MOKYMAS(IS): DVŠ PAVYZDŽIAI    
	Slide 44:    Projektinio mokymosi modelių, apimančių tvaraus vystymosi temą pavyzdžiai   
	Slide 45:   Mikro-mokymosi kursai, orientuoti į ŠTV     
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48:   Apibendrinimas  
	Slide 49: Bendradarbiavimas  Join/Follow us:  
	Slide 50:     

