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Dalyko „Kaip efektyviau mokytis savarankiškai“ 

mokymosi planas (mokantis grupėje) 
 

Dėstytojo informacija: 
Dėstytojas/ konsultantas – Elena Trepulė,  
 
Dalyko mokymosi rezultatai: 
― nustatyti savo mokymosi prioritetus, 
― sudaryti mokymosi planą, 
― efektyviai organizuoti ir sisteminti informaciją, 
― taikyti savo mokymosi stiliaus privalumus. 

 
Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 
Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks internete adresu: https://ac.vdu.lt/ktp-m4  
 

Tema Mokymosi 
savaitė 

Kontaktinės 
valandos 

Atsiskaitymai 

1. Kaip mokytis 

1 

Data, valanda 
2017 – 05 – 22   
19:00 – 19:45 arba 
10:00 – 10:45 

- 

2. Mokymosi stilius 

2 

2017 – 05 - 24 
19.00 – 19:45 arba 
10:00 – 10:45 

Į forumą „Mokymosi stilius“ parašyti 
savo dominuojantį/čius mokymosi 
stilius, nurodant, kaip tai įtakoja jūsų 
mokymąsi. 

3. Kaip greičiau skaityti 

3 

2017 – 05 - 29 
19.00 – 19:45 arba 
10:00 – 10:45 

Į forumą „Greitas skaitymas“ parašyti, 
kaip taikant greito skaitymo technikas 
per savaitę pasikeitė jūsų skaitymo 
greitis (ŽPM). 

4. Kaip mokosi 
smegenys 4 

2017 – 06 – 05 
19.00 – 19:45 arba 
10:00 – 10:45 

Atlikti patikros testą 
 (iki 2017-06-12) 

Baigiamasis 
atsiskaitymas 

5 

2016 – 06 – 12 
19.00 – 19:45 arba 
10:00 – 10:45 
 
 

Pristatyti projektą video konferencijos 
būdu. Remiantis savo turėta patirtimi 
ir šiame dalyke sužinota informacija, 
grupėse po tris parengti Mokymosi 
gidą „10 patarimų, kaip efektyviau 
mokytis“. 
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Vertinimo strategija 

Užduotys Svoris Bendras svoris 

2 praktinės užduotys 10 % kiekviena 20 % 
Komandinis darbas 30 % viena dalis 30 % 
Patikros testas 50 % 50 % 

Viso: 100 % 
 

Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 

Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų svoris 
Užduoties 

svoris 
2 praktinės užduotys. 
Pasisakymas temos forume.  

- Pateiktas konstruktyvus 
pasisakymas nurodyta tema 

10 20 % 

Komandinis darbas 
 

- Mokymosi gidas 
pristatomas video 
konferencijos metu 

- Gidas yra logiškas ir 
paremtas tiek patirtimi, tiek 
teorija 

5 
 

5 
30% 

Patikros testas Teisingai atsakoma 70%  10 50% 
 


