
      
 

Dėstytojo Margarita Teresevičienė 
Dalyko „Mokymasis darbo vietoje“ mokymosi planas 

 

Dalyko „Mokymasis darbo aplinkoje“ 

mokymosi planas (mokantis savarankiškai) 

 

Dėstytojo informacija: 

Dėstytojas/ konsultantas – Margarita Teresevičienė 

 

Dalykas „Mokymaisis darbo aplinkoje“ yra 20 akademinių valandų apimties ir trunka 5 savaites. 

 

Dalyko mokymosi rezultatai: 

 Charakterizuoti savaiminį(savarankišką) mokymąsi darbo vietoje.  

 Palyginti patirtinio mokymosi modelius įvertinant jų pritaikomumą darbo vietoje. 

 Apibūdinti motyvacinius veiksnius mokymuisi darbo vietoje.  

 Argumentuoti mokymosi stilių ir strategijų įvairovę, mokantis darbo vietoje.  

 Pritaikyti mokymosi stilių darbo problemų sprendimui. 

 Įvertinti technologijomis grindžiamo mokymosi iššūkius darbo vietoje. 

 

Mokymosi temos ir atsiskaitymai: 

 

Tema Mokymosi 

savaitė 

Kontaktinės 

valandos 

Užduotys savarankiškam 

mokymuisi 

1. tema Mokymasis darbo 

vietoje. 
Trumpai aptariami suaugusijųjų 

mokymosi ypatumai, pradedant 

nuo visuminės smegenų veiklos 

mokantis bei pagrindinių 

suaugusiųjų mokymosi principų. 

Pristatoma mokymosi darbo 

vietoje įvairovė ir reflektuojamos 

mokymosi darbo vietoje 

kompetencijos. 

1 Sutartu su 

dėstytoju metu 

(ne daugiau 2 

akad. val.). 

Diskusija kaip suaugusiųjų 

mokymosi principai susiję 

su mokymusi darbo vietoje. 

2. tema Savaiminis 

(savarankiškas) mokymasis. 
Pristatoma darbo aplinkos 

įvairovė bei darbuotojų 

savaiminio (savarankiško) 

mokymosi metodai ir idėjos. 

2  Aptarti mokymosi 

galimybes bei iššūkius savo 

organizacijose. 
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3. tema Patirtinis mokymasis. 

Aptariami mokymosi  teoriniai 

patirtinio mokymosi žingsniai, 

darbo vietoje metodai, taip pat 

mokymosi veiklas, kai mokomasi 

praktikos metu, turint mentorių. 

3  Identifikuoti metodus, kurie 

taikomi artimiausioje darbo 

aplinkoje. 

4 tema Mokymosi  stiliai ir 

strategijos. 

Pristatomi  suaugusiųjų 

mokymosi stiliai ir strategijos, 

atsižvelgiama į amžiaus tarpsnių 

ypatumus. 

4  Pateikiamos dvi užduotys, 

kuriose prašoma nusistatyti 

savo motyvaciją mokytis 

darbo vietoje ir  apibūdinti 

savo mokymosi stilių ir 

taikomas strategijas. 

5 tema Mokymasis 

internetinėje aplinkoje.  
Gilinamasi į socialinę tinklaveiką 

darbo vietoje, dalyvavimą  

profesiniuose  tinkluose ir 

tobulėjimo galimybes. 

5  Prašoma parengti savo 

organizacijai 

technologijomis 

grindžiamo mokymosi 

planą.   

Baigiamasis atsiskaitymas   Vertinama už atliktas 

užduotis ir veiklas, kurios 

visos turi būti atliktos. 

 

Vertinimo strategija 

Užduotys Svoris Bendras svoris 

Baigiamasis atsiskaitymas – visų 

užduočių atlikimas.  

1-a; 2-a; 3-ia savaitės po 10%. 

3x10 % 30 % 

4-a, 5-a savaitės po 35 % 2x35 % 70 % 

Viso:                                                 100 % 

 


