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9-10 klasėse: teorinis modeliavimas
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Ugdymo praktikams kyla daug klausimų apie
socialinės veiklos filosofinį ir pedagoginį
pagrindimą, organizavimą, metodologiją ir pan. Šie
sunkumai kyla ir dėl menko socialinės pilietinės
veiklos bendrojo ugdymo mokyklose teorinio
pagrįstumo ir modelių trūkumo.
• Klausimas: kaip modeliuoti socialinę veiklą 910 klasėse?

Socialinė veikla mokykloje
Remiantis LR švietimo dokumentais ir
metodologinės literatūros analize socialinės
veiklos
tikslas
–
skatinti
mokinio
pilietiškumą, ugdyti savimonę, įgalinti
aktyviai veiklai.

• Tikslas. Suformuluoti transformatyvaus
mokymosi pritaikymo teorinį modelį
socialinėje praktikoje 9-10 klasėse bendrojo
ugdymo mokyklose.
• Tyrimo metodologija. Analitinis mokslinės
literatūros, metodologinių dokumentų ir
rekomendacijų tyrimas ir teorinio modelio
formavimas.

Kas yra transformatyvus
mokymasis (toliau – TM, angl.
- transformative learning?)
• TM pradininku laikomas Jack Mezirow (1991,
2000, 2013). Tai konstruktyvistinė mokymosi
paradigma, apibūdinanti mokymą(si) kaip
procesą, apimantį besimokančiojo mąstymo,
jausmų, suvokimo bei elgesio kokybinius
pokyčius.
„Visas mokymasis yra pokyčiai (angl. change), bet ne visi
pokyčiai yra transformacija (angl. transformation). TM
yra tada, kai vyksta „persiorganizavimas“ žmogaus
mąstyme ir elgesyje“ (Mezirow, 1991).

10 TM fazių (pagal Mezirow)
• Dezorientuojanti, iš pusiausvyros išmušanti dilema
• Savęs tyrimas (dažnai lydimas, gėdos, kaltės, baimės ar pykčio
jausmo)
• Kritinis nuostatų ir prielaidų vertinimas
• Atotrūkio atpažinimas (transformacijos proceso poreikis)
• Galimybių naujoms veikloms, vaidmenims, santykiams tyrimas
• Veiklų planavimas
• Žinių ir gebėjimų paieška siekiant įgyvendinti planuojamus
veiksmus
• Laikinas naujų vaidmenų išmėginimas
• Pasitikėjimo savimi ir kompetencijų kūrimas naujuose vaidmenyse
bei santykiuose
• Gyvenimu grįstos, naujos perspektyvos reintegravimas

Siejant TM su socialine veikla BUM yra
svarbi nuostata, kad socialinė veikla yra
mokinio mokymosi (ugdymosi) proceso
dalis, o ne tik „gerų darbų darymas“.
TM (kaip filosofija ir pedagogika) ir socialinė veikla
(kaip ugdymo turinio dalis) turi esminius sąryšius, nes
1. Yra orientuota į individą bendruomenėje ir kontekstą,
2. Akcentuoja socialines kompetencijas ir įgūdžius
labiau nei žinias,
3. Lanksti ugdymo organizavimo forma
(rekomenduojama, kad tai vyktų už mokyklos ribų ir
neturėtų tradicinės pamokos struktūros).

TM panaudojimas
socialinėje veikloje
5 TM žingsniai ir socialinės veiklos situacijos
1. Nuostatų identifikavimas
2. Prielaidų, nuostatų (angl. - assumptions)
analizė
3. Realių prielaidų kvestionavimas ir
pasirinkimas
4. Elgesio alternatyvų vystymas
5. Refleksija

• Transformatyvų mokymąsi yra tikslinga taikyti
socialinėje veikloje dėl jo kontekstualumo,
orientacijos į patyrimą ir refleksiją bei
palankios ugdymo procese taikyti 10 fazių ir 5
žingsnių struktūros (kognityviniams,
emociniams ir praktiniams gebėjimams ugdyti)
(plg. J. Mezirow teorinį modelį).
• Socialinis susidūrimas pačioje socialinėje
veikloje naudojant transformatyvų mokymąsi
socialinėje praktikoje būtų lūžio taškas nuo
kurio prasidėtų mokymosi procesas.

TM klausimas – ką aš galiu
padaryti?
(Dirkx, J.M., Mezirow, J., Cranton, P. (2006).
4) Naujas
žinojimas ir plano
įgyvendinimas
3) Galimybių
tyrimas ir
planas
2) Tyrimas ir
kritinis
nuomonių
vertinimas

1) Išmušanti
iš
pusiausvyros
dilema

Ačiū už dėmesį!
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