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Atsakomybės apribojimas.

Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik
autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios
informacijos naudojimą.
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„VILLAMONTESCA“ STUDIJŲ CENTRAS
VEIKLA

Projektas MOMA apibendrina požiūrį, pateikdamas seminarų, kuriuose žinomi pedagogai

numatė didaktinių kelių rezultatų hipotezes, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamas institucinėse

švietimo sistemose esančias grupes, įžvalgas.

Projektu MOMA prisidedama prie žinomų pedagogų, tokių kaip Freire, tikslų diegimo

nacionaliniuose Europos kontekstuose ir tikslios didaktinės programos įvairioms institucinėms

švietimo sistemoms Europoje ir Italijoje kūrimo. Pats projektas MOMA ir jo praktinis vadovėlis,

kurį parengė Fabrizio Boldrini, pateikia novatorišką suaugusiųjų švietimo patirtį, atitinkančią

CPIA (Regioninių suaugusiųjų mokymo centrų) poreikį gauti didaktinių paskatų kurti mokymo

programas atsižvelgiant į konkrečią ir tuo pačiu specifinę tikslinę grupę – suaugusiuosius.

PROJEKTO VYKDYTOJAS

Studijų ir mokymo centras „Villamontesca“ http://www.momaproject.eu/

VEIKLOS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos finansuojamas projektas MOMA, kuriam vadovavo Umbrijos centras

„Villamontesca“, remiasi viena pirmųjų suaugusiųjų švietimo patirčių, kurią, pakviesta į Città di

Castello rengti Villamontesca mokyklos mokytojus, pradėjo Maria Montessori. Nors Montessori,

skirtingai nei Paulo Freire'as ir italai Antonio Gramsci ar Ettore Gelpi, nesukūrė savo teorinio-

http://www.momaproject.eu/
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praktinio švietimo modelio darbui su suaugusiais, ji inicijavo keletą pirmųjų suaugusiųjų švietimo

kursų apie ekonomiką ir namų ūkio ekonomiką.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Šis metodas buvo išbandytas anglų kalbos kursuose, skirtuose penkiolikai suaugusiųjų (NEET - ne

švietimo, ne užimtumo, ne mokymo sistemose), gyvenančių vargingoje socialinėje aplinkoje ir

patiriančių socialinę izoliaciją. Daugumos jų išsilavinimas labai žemas ir kursai suteikė galimybę

ne tik pramokti anglų kalbos, bet ir pasitarnavo kaip būdas įgyti socialinių ir profesinių įgūdžių,

įskaitant įtraukimą ar reintegraciją į darbo rinką, nors dauguma dalyvių pradžioje netikėjo, kad

ateitis suteiks jiems galimybių, ir į darbo rinką žiūrėjo labai neigiamai.

ĮGYVENDINTA VEIKLA

Didaktinio vieneto, susieto su matematika ir emocijomis, pavyzdys. Montessori sukūrė programą,

skirtą mokyti matematikos naudojant struktūrizuotą medžiagą, padedančią ugdyti matematinį

suvokimą pritaikant materializuotas abstrakcijas.

Tačiau, remdamasi asmenine patirtimi, ji gerai žinojo, ką galima apibrėžti kaip „matematines

baimes“, ypač būdingas tiems, kurie nebuvo susidūrę su matematika ankstyvame amžiuje (3–

6m.). Suaugusiems galima padėti susidoroti su tokiomis baimėmis, ugdant matematikos įgūdžius,

padedančius spręsti kasdienes, profesines ir namų ūkio problemas.

Pratimas ir mokymosi patirtis: vizualinis mokymasis kasdieninei apskaitai ir matematikai.
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Užsiėmimas supažindina su ekonominės ir finansinės matematikos sąvokomis, su kuriomis

susiduria finansinių ir socialinių problemų patiriantys suaugusieji. Užsiėmimas suteikia

besimokantiesiems būtinų įgūdžių, reikalingų bendraujant su bankais ir kitomis viešosiomis

organizacijomis. „Matematinių baimių“ turintiems asmenims būna sunku skaityti ir suprasti

apskaitos dokumentus, dar sunkiau apginti savo teises arba paprašyti bet kokių sutarties sąlygų

pakeitimų ir patobulinimų.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1 etapas

Mokytojas pasirenka dokumentą, susijusį su asmenine apskaita - sąskaitos arba paskolos išrašą ir

paaiškina, kaip dokumentą perskaityti, padeda besimokantiesiems suprasti skaičius ir teisingai

apskaičiuoti reikiamus duomenis.

2 etapas

Mokytojas:

- pasirenka svarbiausias sąvokas ir parašo santrauką, kurioje nurodo, kaip skaičiuoti ir paaiškina

sąvokas;

- parenka skirtingą spalvą kiekvienai sąvokai ir parašo trumpą tekstą sąvokas atitinkančiomis

spalvomis (pavyzdžiui, jei sąvokai „palūkanų norma“ pasirinkta geltona spalva, tekstas bus

parašytas geltonomis raidėmis);

- paskiria vieną sąvoką mokiniui ar grupei. Besimokantieji turi įsigilinti į turinį ir sugebėti jį

paaiškinti, patys tapdami mokytojais grupėje.

3 etapas

Spalvoti tekstai apie ekonomines ir finansines sąvokomis, yra perrašomi ant lentos tokia pačia

seka kaip ir banko išrašas. Šitaip banko išrašas paverčiamas didele spalvota vaizdine medžiaga.

Mokytojas gali skaityti tekstą, kurti naujas užduotis, pakartoti ciklą. Jei bendros ar panašios

sąvokos bus iš naujo pavartotos skirtinguose banko dokumentuose, mokytojas parinks temas

naudodamas tas pačias spalvas.

Pastabos

Montessori metodas, skatinantis kūrybiškumą naudojant vizualinius aspektus ir juslinius

pratimus, apima įvairias pojūčių grupes: regėjimo, lytėjimo, slėgio jutimo, šilumos jutimo,

klausos, uoslės, skonio, ir stereognostinius (kelių pojūčių interpretacija) pojūčius. Montessori

vizualinėmis pratybomis siekiama išmokti pamatyti panašių ir nepanašių objektų skirtumus.

(Pavyzdžiui, atlikdamas stereognostinius pratimus, vaikas išmoksta identifikuoti daiktus pagal
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savo pojūčius. Kai ranka pasiekia objektą, lietimas pasipildo judesio įspūdžiu, kuris priskiriamas

ypatingam šeštajam pojūčiui, vadinamam raumenų pojūčiu).

IŠTEKLIAI

Finansavo Europos Sąjunga ir projekto partneriai.

KAIP SAVIVALDYBĖ RĖMĖ IR SKATINO VEIKLĄ

Nebuvo tiesioginio bendradarbiavimo su vietovių, kuriose vyko projektas, savivaldybėmis. Indėlis

savivaldybėse buvo susijęs su suinteresuotųjų šalių prisidėjimu prie projekto ir jo idėjų sklaidos.

NAUDA SAVIVALDYBĖMS

Savivaldybės vertina mokymosi modelius, kurie plačiau atveria asmenybės sampratą. Siūlomas

individo kaip visumos modelis, pagrįstas penkiais principais, kurie apima: evoliucinę žmogaus

prigimtį; dispozicinius (asmenybės) bruožus; būdingus prisitaikymus; asmenines gyvenimo

istorijas bei kultūrinį/socialinį kontekstą. Mokymosi stiliai klasifikuojami į dispozicinių

(asmenybės) bruožų ir būdingų adaptacijų kategorijas, atspindinčias individų skirtumus, nors yra

grupių, kuriose šie stiliai yra panašūs.

Mokymosi stiliaus modelių šalininkai tvirtina, kad mokomasi skirtingais būdais. Atsižvelgiant į

tokią prielaidą, suaugusiųjų švietime, anot jų, negalima laikyti savaime suprantamu dalyku, kad

visi mokosi vienodai, o reikėtų atsižvelgti į konkrečią mokymosi situaciją. Kai kurie besimokantys

suaugusieji turi būti įtraukti į nestatinę veiklą, kad gautų tinkamą mokymosi paskatą. Kinestetinio

mokymosi būdu dalyvis užsiima fizine veikla: mokosi veikdamas, tyrinėdamas, atrasdamas.

Skirtingi autoriai bendrai įvardina keturis mokymosi stilius: vizualinis, klausos, skaitymo/rašymo

ir kinestetinis. Tyrimai parodė, kad mokantis kinestetiniu būdu visi dalyviai pasiekia geresnių

rezultatų.

Mokymosi stiliai ir pedagogika vyresniems nei šešiolikos metų (pagal “A systematic and critical

study. London: Learning and Skills Research Center). Studentai, kuriems būdingas kinestinio

mokymosi stilius, nori mokytis per tiesioginę patirtį, įgyjamą veikiant, o ne skaitant ar klausantis.

Bus paprasčiau suprasti Montessori išreikštą tyrinėjimo idėją, jei atsižvelgsime į Benjamino

Bloomo taksonomiją, kur mokymasis klasifikuojamas pagal tris lygius: pažinimo (protiniai
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gebėjimai- žinios); afektyvus (sentimentai ir emocijos - požiūris); psichomotorinis (rankų ar

fiziniai įgūdžiai- įgūdžiai). Šios trys sritys mokymosi procese papildo ir sustiprina viena kitą.

Psichomotorinė sfera apima fizinį veiksmą.

Kiti mokymosi aspektai:

- suvokimas: jutimo stimulų naudojimas motorinei veiklai;

- pasirengimas veikti: apima, pavyzdžiui, psichinį, fizinį ir emocinį budrumą, pasiruošimą veikti

pagal instrukcijas;

- nukreipiamoji reakcija: sudėtingų įgūdžių mokymasis simuliacijos, bandymų ir klaidų būdu,

vadovaujantis instrukcijomis;

- mechaniškumas: išmoktos reakcijos tampa įprastomis, judesiai atliekami užtikrintai ir

kompetentingai;

- sudėtinga reakcija: sudėtingų motorinių schemų vykdymas;

- prisitaikymas: judesiai gali būti modifikuoti arba prisitaikyti prie konkrečių situacijų;

- perkėlimas: sukurti naujus motorinius modelius, prisitaikant prie situacijos.

Dešimtojo dešimtmečio viduryje Lorin Anderson ir David Krathwohl, peržiūrėję kognityvinę sferą,

padarė keletą pakeitimų, pavyzdžiui: šešių kategorijų pavadinimus iš daiktavardinės formos

pakeitė į veiksmažodinę, pertvarkė kategorijas bei sukūrė procesų ir žinių lygių tinklelį.

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO KLIŪTYS
Instituciniu lygmeniu sunku rasti tinkamų žmonių, kurie vadovautų ir koordinuotų Tinklo

vykdomas veiklas. Vietos valdžiai yra sunku suvokti, kodėl ji turėtų dalyvauti Tinkle, prisidėti prie

jo vykdomų veiklų ir kokia jai būtų nauda iš tokio Tinklo veiklos.

SĄLYGOS GEROS PRAKTIKOS TVARUMUI ir PLĖTRAI
Mokymasis turėtų būti vertinamas ne kaip abstrakčių ir nesusietų su realia situacija vieno

asmens žinių perdavimas kitam, bet kaip socialinis procesas, kuriame žinios kuriamos

bendradarbiaujant. Projekto idėja buvo įteisinti periferijos dalyvavimą, t.y., aprašyti, kaip patyrę

darbuotojai, „veteranai“, perteikia savo įgūdžius ir žinias naujokams; įvesti pameistrystę į

bendruomenės kultūrą, kad pradedantysis galėtų tapti ekspertu. Šis mokymosi būdas leidžia

asmeniui įgyti žinių bendradarbiaujant, vizualizuojant ir imituojant veiklą. Tokia socialinė patirtis

žmonėms tampa autentiška patirtimi: kai dalyviai atsiduria realaus gyvenimo situacijose, jie
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būna tiesiog priversti mokytis. Daugelis konkrečių situacinio mokymosi patirčių turi ypatingą

atgarsį suaugusiųjų dalyvių mokymesi. Kai kurie mokslininkai atskleidžia, kaip suaugę

besimokantieji atranda, modeliuoja ir išreiškia savo žinias praktiškai mokydamiesi

bendruomenėse. Mokymąsi bendruomenėje jie apibrėžia kaip vietą, kurioje žmonės,

priklausydami tam tikrai socialinei aplinkai, mokosi iš savo realios, būtent toje aplinkoje

susiformavusios praktikos, arba kaip procesą, kai naujos kartos tampa praktikuojančia

bendruomenės dalimi, o senjorai ir toliau mokosi. Šio tipo mokymasis išryškina socialaus asmens,

mąstančio subjekto, kuriam socialinis pasaulis yra tapatybės kūrimo šaltinis, vaidmenį. Toks

asmuo nėra tik pažini būtybė, jis yra esybė, turinti kūną, širdį, smegenis, santykius ir siekius,

visus žmogaus patirties aspektus, susijusius su prasmės paieška.

Reikėtų pabrėžti, kad praktinio mokymosi bendruomenė gali prisitaikyti prie “Network 2.0”

tinklo programų, tokių kaip forumai, momentiniai pranešimai, vaizdo konferencijos, kurios sukėlė

tikrą bendradarbiavimo bangą. Naujais bendravimo ir bendradarbiavimo būdais bendruomenės

nariai gali kurti, publikuoti, keistis, dalintis informacija ir žiniomis. „Network 2.0“ technologija

gali būti naudojama ne tik nukreipiant ir konsultuojant, bet ir kuriant bei dalinantis. „Network

2.0“ tinklas yra visiškai prieinamas ir atviras bendruomenėms, jo vartotojai gali dalyvauti ir

bendradarbiauti siekdami bendrų tikslų. Kiekvienas gali dalyvauti šiame procese, prisijungdamas

prie interneto. Ne tik socialinės platformos, bet ir „Network 2.0“ palengvina bendradarbiavimą

internete per naujos kartos telematinį tinklą ir naujausios kartos socialinę programinę įrangą,

tokią kaip „Wikis“, „Blog“, „Really Simple Syndication“ (RSS) srautai, vaizdo transliacijos,

„Ajax“ naršyklės, momentiniai pranešimai ir kita programinė įranga, skirta socialiniams tinklams.

Vienas iš pagrindinių tikslų, taikant tinklo „Network 2.0“ paslaugas praktinio mokymosi

bendruomenėse, yra pagerinti interaktyvų bendradarbiavimą: tinklo dalyviai yra bendradarbiai ir

bendraautoriai, jie gali skaityti ir rašyti internete ir taip tapti informacijos (žinių) bei paslaugų

vartotojais ir kūrėjais. Taip mokymosi procesas tampa gyvas, dinamiškas ir aktyvus.

REKOMENDACIJOS GEROSIOS PRAKTIKOS PERDAVIMUI
MOMA eksperimento rezultatai rodo mokymo metodo, atnaujinančio Montessori metodą

suaugusiųjų švietimo naudai, pagrįstumą. Net jei pasiektų rezultatų analizė reikalauja tolesnių

vertinimų ir tyrinėjimų, jau galime daryti išvadą, kad Montessori metodo taikymas suaugusiam

žmogui turi tvirtą atspirties tašką dėl kelių suaugusiųjų švietimui palankių elementų: lankstumo
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nustatant taisykles ir organizuojant laiką; mokymosi stiliaus suasmeninimo, suteikiant galimybę

pasirinkti tinkamą mokymosi metodą; mokymosi strategijų pagrindimo socialinėmis

kompetencijomis.

Apskritai galima teigti, kad MOMA metodas yra kompetencija grindžiama mokymosi strategija, o

svarbiausia tokio mokymosi ypatybė yra ta, kad jis remiasi veikiau mokymosi priemonėmis, nei

laiku. Kompetencijomis pagrįstas ugdymas ypač tinka besimokantiems suaugusiems, nes leidžia

jiems mokytis savo tempu ir stiliumi, atitinka nepriklausomumo idėją, kuri yra Montessori

strategijos dalis. MOMA projekte suaugusiųjų bendravimo įgūdžių tobulėjimo, kurio reikalauja ir

šiuolaikinė darbo rinka, pažanga buvo atskleista per dalyvių kalbėjimą anglų kalba. Italijoje

atliktas eksperimentas parodo, kaip kompetencija grindžiamas ugdymas gali pagerinti mokymosi

rezultatų kokybę ir darną.
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