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ĮVADAS
Švietimo informacinių technologijų centras, vykdydamas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos programą „Švietimas informacinei visuomenei“ kasmet centralizuotai
įsigyja ir perduoda mokykloms kompiuterines mokymo priemones (toliau – KMP), platinamas
kompaktin÷se plokštel÷se ir internete. Mokyklų aprūpinimas KMP vyksta remiantis Mokyklų
aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir mokymo priemon÷mis tvarkos aprašu,
patvirtintu 2008 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu
Nr. ISAK–1199. Tačiau KMP veiksmingumo ir efektyvumo analiz÷ buvo atlikta tik vieną kartą,
2003 metais (adresas internete http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194).
Matematikos ir informatikos institutas, remdamasis Švietimo informacinių technologijų
centro užsakymu, atliko mokslinį tyrimą „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analiz÷“.
Šio tyrimo išvadomis ir pateiktomis rekomendacijomis siūloma vadovautis, planuojant
elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų pl÷trą, mokyklų aprūpinimą KMP, jų lokalizavimą ir
sklaidą.
Pagrindiniai šio tyrimo tikslai – nustatyti svarbiausius veiksnius ir priežastis, lemiančias
kompiuterinių mokymo priemonių naudojimo Lietuvos mokyklose veiksmingumą, išanalizuoti
mokyklų (mokytojų ir mokinių) KMP poreikį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti pagrindinius veiksnius ir priežastis, nulemiančias KMP diegimo į ugdymo
procesą veiksmingumą.
2. Ištirti, kaip bendrąjį lavinimą teikiančiose mokyklose diegiamos ir taikomos šios KMP:
- KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
o „Grožio salonas 2“
o „Dešimtukas“
o „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
o „Matematika 10 su Dinamine geometrija“
- Mokymosi svetain÷s:
o „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“
o „Įdomioji Lietuvos istorija“ (1 dalis. Valstybingumo istorija; 2 dalis. Meno
istorija; 3 dalis. Visuomen÷s istorija)
o ARS (1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno epochos ir stiliai; ARS 3. Lietuvių
liaudies menas)
o „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
o „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“
- Mokyklų pasirinktos KMP (atviras anketos klausimas)
3. Išanalizuoti bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (mokytojų ir moksleivių) KMP
poreikį.
4. Suformuluoti bendrus siūlymus ir rekomendacijas toliau centralizuotai aprūpinti
mokyklas KMP.
Ataskaitoje vartojamos pagrindin÷s sąvokos ir jų apibr÷žtys
Skaitmenin÷ mokymo(-si) išteklių ir paslaugų biblioteka (angl. Digital Library of
Educational Resources and Services) – kompleksin÷ informacin÷ sistema, skirta mokymosi
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objektams kaupti ir paslaugoms teikti. Sistemą sudaro technin÷ ir programin÷ įranga bei
parengtas personalas. Būtent toks yra UNESCO požiūris į skaitmenines švietimo bibliotekas1.
Mokymosi objektas (angl. Learning Object, tekste vartojama santrauka MO) – mokymui(-si)
naudotinas skaitmeninis išteklius, kurio pagrindin÷ savyb÷ – daugkartinis panaudojamumas, t. y.,
galimyb÷ taikyti iš naujo kituose mokymo(-si) kontekstuose. Mokymosi objektai visų pirma
pasižymi tuo, kad jie yra aprašomi (sudaromi jų metaduomenys), saugomi ir tvarkomi naudojant
tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir specifikacijas. Mokslin÷je literatūroje taip pat
naudojama kiek platesn÷ (skaitmeninio) mokymosi ištekliaus sąvoka – ištekliams n÷ra taikomi
daugkartinio panaudojamumo bei atitikimo standartams reikalavimai.
Mokymosi komponentas (angl. Learning
dekontekstualizuota pedagoginiu požiūriu.

Asset)

–

mokymosi

objekto

dalis,

Mokymosi vienetas (angl. Learning Unit) – mokymosi objektų junginys, apimantis
mokymo(-si) veiklų (angl. Learning Activities) koordinavimą, užduotis ir pan.
Mokymosi objektų saugykla (angl. Learning Object Repository) – tikslingai parengta
sistema, kurią sudaro mokymosi objektai, jų metaduomenys ir valdymo priemon÷s.
LOM (angl. Learning Object Metadata) – tarptautinis mokymosi objektų metaduomenų
standartas.
Daugkartinis panaudojamumas (angl. Reusability) – galimyb÷ mokymosi objektams
funkcionuoti vienu metu keliose virtualiosiose mokymosi aplinkose ar edukaciniuose
kontekstuose; daugkartinį panaudojamumą įtakoja techniniai, pedagoginiai ir socialiniai
veiksniai.
Sąveikumas (suderinamumas, sąveikos geba, angl. Interoperability) – funkcinių vienetų
tarpusavio ryšiai, kai iš naudotojo nereikalaujama žinių apie specifines šių vienetų
charakteristikas2.
Kompiuterin÷s mokymo priemon÷s (KMP, anksčiau Lietuvoje buvo naudojama mokomųjų
kompiuterinių priemonių (MKP) sąvoka) – moderniomis technologijomis sukurtos elektronin÷s
ugdymo priemon÷s, naudojamos ugdyme mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, skatina mokinių
motyvaciją mokytis, ugdo jų bendrąsias kompetencijas ir individualizuoja mokymąsi3. Ši
pedagogin÷ sąvoka – „moderniomis technologijomis sukurtos elektronin÷s ugdymo priemon÷s“ –
technologijos mokslų požiūriu yra labai plati, neaiški, prieštaringa ir tod÷l nenaudotina
moksliniuose tyrimuose. KMP sąvoka apima praktiškai visas (el. mokymosi) technologijos
moksluose naudojamas labai skirtingas sąvokas, tokias kaip skaitmeniniai mokymosi ištekliai
(angl. Learning Resources), mokymosi objektai, mokymosi veiklos (angl. Learning Activities),
išteklių saugyklos, virtualiosios mokymosi aplinkos (angl. Virtual Learning Environments –
VMA) ir kt. Net ištisas elektroninio mokymosi išteklių ir paslaugų sistemas – skaitmenines
mokymo(-si) išteklių ir paslaugų bibliotekas – galima tam tikra prasme vadinti „moderniomis
technologijomis sukurtomis elektronin÷mis ugdymo priemon÷mis“, t. y. KMP.
Nagrin÷jant informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) poveikį mokymui(-si) turime
labai aiškiai suvokti, kurias konkrečiai technologijas turime omeny, nes nuo to priklausys visi
tyrimo rezultatai. Juk kompiuteriai, mobilieji telefonai, skaitmenin÷s kameros, internetas,
1

Digital Libraries in Education. Analytical Survey. UNESCO Institute for Information Technologies in Education.
Moscow 2003. http://www.iite.ru/img/upload/Digital_Libraris.pdf
2
Roadmap to interoperability for Education in Europe. EUN, LIFE report consultation copy. December 2006.
3
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1199 „D÷l
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 2 „D÷l mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų
vadov÷liais ir mokymo priemon÷mis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
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intranetas, skaitmeniniai mokymosi ištekliai, mokymosi veiklos, saugyklos, VMA, semantinio
žiniatinklio technologijos (tokios kaip tinklaraščiai (angl. Weblogs), vikiai (angl. Wiki), el.
aplankai (angl. e-Portfolio)) ir kt. – visa tai yra IKT. Bet tai yra labai skirtingos technologijos ir
jų galimas poveikis ugdymui taip pat yra labai skirtingas. Visos šios (ir kitos) technologijos
sudaro el. mokymosi sistemas (skaitmenines bibliotekas), nuo kurių architektūros, lankstumo,
pritaikomumo, sudedamųjų dalių suderinamumo (sąveikumo) ir kokyb÷s priklauso mokymo(-si)
prieinamumas ir kokyb÷, mokymo(-si) individualizavimas, besimokančiųjų motyvacija ir
būsimos kompetencijos.
Reikia taip pat tur÷ti omeny, kad visos el. mokymosi sistemų sudedamosios dalys yra
tampriai susijusios tarpusavyje, tod÷l galima pagrįstai abejoti tų tyrimų, kurių metu buvo
nagrin÷jamos tik atskirų technologijų (sistemų sudedamųjų dalių) poveikis ugdymui, rezultatų
validumu. Taip pat reikia tur÷ti omeny, kad technologijos yra labai greitai besivystanti sritis, ir
mokslininkai turi labai aiškiai atskirti nusistov÷jusias technologijas nuo besikuriančiųjų,
vadinamųjų ateities technologijų (angl. Emerging Technologies), kurių poveikio ugdymui
apskritai neįmanoma išnagrin÷ti edukologijos mokslo metodais. Europoje yra labai aiškiai
suvokiama, kad el. mokymosi technologijų poveikio ugdymui tyrimai priklauso tarpdisciplininei
mokslo krypčiai, šių tyrimų metu būtina taikyti ir informatikos inžinerijos, ir edukologijos
mokslo tyrimo metodus.
IKT, t. y. el. mokymosi sistemos (bibliotekos) ir jų sudedamosios dalys yra technologijos
mokslų srities informatikos inžinerijos mokslo krypties nagrin÷jimo objektas. Technologijos
(informatikos inžinerijos) mokslin÷je literatūroje kompiuterinių mokymo priemonių (KMP)
sąvoka n÷ra naudojama. Akivaizdu, kad pagal šio tyrimo užduotį turi būti nagrin÷jami tik
skaitmeniniai mokymo(-si) ištekliai, tod÷l šio tyrimo r÷muose KMP ir skaitmeninių mokymo(-si)
išteklių sąvokas naudosime kaip sinonimus. Tačiau d÷l anksčiau min÷to el. mokymosi išteklių
priklausomumo nuo kitų bibliotekos dalių šio tyrimo objektas ir išvados turi būti kiek platesn÷s,
apimančios visos bibliotekos sudedamąsias dalis.
Tyrime nagrin÷jami ištekliai (KMP) n÷ra mokymosi objektai, nes iš vienos pus÷s,
kompaktinius diskus ar didel÷s apimties tinklalapius sunku panaudoti iš naujo kituose mokymosi
kontekstuose, tam juos reik÷tų tinkamai išskaidyti, atskirai aprašyti ir pad÷ti į saugyklas, o iš
kitos pus÷s, šie ištekliai n÷ra aprašyti, saugomi ir tvarkomi naudojant tarptautinius standartus ir
specifikacijas. Atskiras šių išteklių dalis sud÷tinga panaudoti kitiems ištekliams ar mokymosi
veikloms kurti, jų neįmanoma įkelti ir naudoti virtualiosiose mokymosi aplinkose.
Ataskaitoje vartojamos santrumpos
IKT – informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos
IT – informacin÷s technologijos
ITC – Švietimo informacinių technologijų centras
KMP – kompiuterin÷s mokymo priemon÷s
MII – Matematikos ir informatikos institutas
MKP – mokomosios kompiuterin÷s priemon÷s
ŠPC – Švietimo pl÷tot÷s centras
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
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1. TYRIMO METODOLOGIJA IR IMTIS
1.1. Naudotų tyrimo metodų apžvalga ir pagrindimas
Šio mokslinio tyrimo uždaviniams spręsti buvo:
1. Atlikta bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių) –
mokytojų ir mokinių – anketin÷ apklausa. Apklausos rezultatais buvo remiamasi nagrin÷jant 2ąjį (Ištirti konkrečių KMP diegimą ir taikymą bendrąjį lavinimą teikiančiose mokyklose) ir 3-ąjį
(Išanalizuoti bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (mokytojų ir moksleivių) KMP poreikį)
tyrimo uždavinius. Šios apklausos rezultatai buvo naudojami ir nagrin÷jant kitus (1-ąjį ir 4-ąjį)
tyrimo uždavinius.
Šio tyrimo populiacija sudaryta remiantis tam tikra metodika: sudaryti sluoksniai pagal
gimnazijas, vidurines ir pagrindines, miesto ir kaimo mokyklas, iš kurių atsitiktinai proporcingai
atrinkta 130 bendrojo lavinimo mokyklų. Tada iš šių mokyklų proporcingai sluoksniams
atrinktos 32 mokyklos, kuriose buvo apklausti mokiniai.
Buvo parengti klausimynai, surinkti duomenys, atlikta jų kiekybin÷ ir kokybin÷ analiz÷.
Baigiant tyrimą parengta ši mokslin÷ ataskaita.
2. 1-ajam (Išanalizuoti pagrindinius faktorius ir priežastis, nulemiančias KMP diegimo į
ugdymo procesą veiksmingumą) ir 4-ajam (Suformuluoti bendrus siūlymus ir rekomendacijas
tolimesniam centralizuotam mokyklų aprūpinimui KMP) tyrimo uždaviniams įvykdyti buvo
naudojami ir mokslin÷s literatūros analiz÷s bei lyginamosios analiz÷s metodai. Lyginamajai
analizei buvo panaudoti pastaraisiais metais Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų
atliktų mokslinių tyrimų šia tema rezultatai:
o Matematikos ir informatikos institutas. Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos
pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje (situacijos analiz÷ ir pl÷tros
perspektyvos). Mokslinio tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas 2006 m. pagal Švietimo
pl÷tot÷s centro užsakymą4.
o Matematikos ir informatikos institutas. IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m.
strategijos priemonių įgyvendinimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas
2007 m. pagal Švietimo informacinių technologijų centro užsakymą5.
o Matematikos ir informatikos institutas. Projekto „IKT diegimo profesiniame mokyme
profesijos mokytojų rengimo programa“ įtaka profesinio mokymo kaitai šalies
profesin÷se mokyklose. Mokslinio tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas 2008 m. pagal
Švietimo informacinių technologijų centro užsakymą6.
o Matematikos ir informatikos institutas. Tolesnio IKT diegimo profesiniame mokyme
perspektyvinių krypčių tyrimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas 2008 m.
pagal Švietimo informacinių technologijų centro užsakymą7.
o Matematikos ir informatikos institutas. Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties
analiz÷. Mokslinio tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas 2008 m. pagal Švietimo
informacinių technologijų centro užsakymą8.
4

http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf
http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
6
http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/1pmtyrimoataskaita2008.pdf
7
http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/2pmtyrimoataskaita2008.pdf
5
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Lyginamajai analizei taip pat buvo panaudoti Vilniaus pedagoginio universiteto mokslininkų
2003 m. Švietimo informacinių technologijų centro užsakymu atlikto mokomųjų kompiuterinių
priemonių naudojimo ir diegimo tyrimo rezultatai9.
Anketin÷ apklausa yra viena šio tyrimo priemonių. Apklausa buvo vykdoma gimnazijose,
vidurin÷se ir pagrindin÷se mokyklose. Jos metu nebuvo apklausiamos nei pradin÷s, nei
specialiosios, nei profesin÷s mokyklos (pradinių klasių mokytojai, specialiojo ugdymo
pedagogai, profesinių mokyklų bendrųjų dalykų mokytojai).
Tačiau pagal tyrimo užduotį tur÷jome nagrin÷ti visų KMP veiksmingumą bei 10 KMP
diegimą ir taikymą bendrąjį lavinimą teikiančiose mokyklose, išanalizuoti šių mokyklų poreikį
KMP, o taip pat suformuluoti bendrus siūlymus ir rekomendacijas toliau centralizuotai aprūpinti
(visas) mokyklas KMP.
Tod÷l buvo nuspręsta iš dalies pasinaudoti MII mokslininkų jau įvykdytų mokslinių tyrimų
ataskaitų medžiaga, išvadomis ir rekomendacijomis.

1.2. Imties planas, mokytojų ir mokinių dalyvavimas apklausoje, įverčių
skaičiavimas
Tyrimo populiacija – Lietuvos gimnazijos, vidurin÷s mokyklos ir daugiau kaip 30 mokinių
turinčios pagrindin÷s mokyklos. Jų yra N=1014.
Mokyklų imties dydžio pasirinkimas. Laikykime, kad turime n dydžio lygių išrinkimo
tikimybių negrąžintinę imtį. Kadangi dažniausiai teks vertinti tam tikrą atsakymą į klausimą
pasirinkusių mokyklų atstovų dalį p0 , neartimą 0, norint, kad šios dalies įverčio p̂ absoliutin÷
paklaida su tikimybe 1 − α neviršytų pasirinkto mažo teigiamo skaičiaus d:

P( pˆ − p0 < b ) < 1 − α ,
reikia nagrin÷ti imtį, kurios dydis ne mažesnis kaip

n0 =

p(1 − p) zα2

2

b2

,

čia zα – standartinio normaliojo skirstinio 1- α
2

2

lygio kvantilis.

Pasirinkę α = 0,05 ir absoliutinę paklaidą b = 0,08 gauname: zα = 1,96 ir reikalingas imties
2

dydis

(

)

1 1− 1 ⋅ 4
10000
2
n0 ≤ 2
=
≈ 156.
64
64
10000
Tod÷l pasirinksime imties dydį lygų n = 150.
Mokyklų imties plano pasirinkimas. Tyrimui naudojama paprastoji atsitiktin÷ sluoksnin÷
imtis. Populiaciją skaidome į sluoksnius pagal mokyklos tipą – gimnazijos, vidurin÷s ir

8
9

http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
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pagrindin÷s mokyklos, ir pagal mokyklos buvimo vietą – didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas,
Klaip÷da, Šiauliai, Panev÷žys, Alytus), rajonų ir savivaldybių mokyklos.
1 lentel÷. N = 1014 dydžio mokyklų populiacijos suskaidymas į sluoksnius
Miestų

Rajonų

Savivaldybių

Iš viso

Gimnazijos

49

105

11

165

Pagrindin÷s
mokyklos

57

396

37

490

Vidurin÷s mokyklos 132

205

22

359

Iš viso

706

70

1014

238

100 elementų imties dydis paskirstytas į sluoksnius apytiksliai proporcingai sluoksnio
dydžiui (2 lentel÷).
2 lentel÷. Sluoksnių proporcijos
Miestų

Rajonų

Savivaldybių

Iš viso

Gimnazijos

6

7

3

26

Pagrindin÷s
mokyklos

11

54

5

70

Vidurin÷s mokyklos 21

29

4

54

Iš viso

100

12

140

38

Duomenis pateikusių mokytojų atstovaujamos ir imčiai priklausančios mokyklos pasiskirst÷
kaip parodyta 3 lentel÷je.
3 lentel÷. Duomenis pateikusių mokyklų proporcingas pasiskirstymas
Miestų

Rajonų

Savivaldybių

Iš viso

Gimnazijos

5

17

3

25

Pagrindin÷s
mokyklos

8

42

4

54

Vidurin÷s mokyklos 20

27

4

51

Iš viso

86

11

130

33

Įverčių skaičiavimas. Pažym÷kime mokyklų h-ojo sluoksnio dydį Nh, h=1,...,6. Apibr÷žkime
populiacijoje kintamąjį y su reikšm÷mis yhk = 1 , jei h-ojo sluoksnio elementas k pasirinko
atsakymą d, ir yhk = 0 priešingu atveju, k=1,…,Nh, h=1,...,6.
Tam tikrą atsakymą d į apklausos klausimą pasirinkusiųjų dalį žym÷kime

pd =

1
N

6

Nh

∑∑ y

hk

.

h =1 k =1

10
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)
Į apklausą atsakiusių į mokytojų imties i (ats
dydį žym÷kime nh(ats), imties plano svoriai
h

wh = N h / nh( ats ) , h=1,...,6. Dalį pd vertiname įvertiniu:

pˆ d =

1
N

6

∑ ∑w y
h

hk

.

h =1 k∈ih( ats )

Dalies įverčio tikslumui vertinti naudojamas dispersijos įvertinys:

ˆ pˆ d = 1
D
N2

 nh( ats )  sˆh2
1 −

,
∑
N h  nh( ats )
h =1 
H


1
 yhk − ( ats )
sˆ = ( ats )
∑

nh − 1 k∈i(hats ) 
nh
2
h

1

2


yhj  ,
∑
j∈i h


variacijos koeficiento įvertinys

ˆ pˆ
D
d
,
pˆ d

cv̂ ( pˆ d ) =

95% pasikliautinojo intervalo įvertinys
( pˆ d( a ) , pˆ d( v ) ) = ( pˆ d (1 − 1,96cvˆ( pˆ d )), pˆ d (1 + 1,96cvˆ( pˆ d ))) .
Visų mokyklų (neskaidant 5 grupes pagal tipus) aib÷je įverčių paklaidų lentel÷ (4 lent.).
4 lentel÷. Įverčių paklaidos

( pˆ

, pˆ d( v ) ) *100%

p̂d *100%

cvˆ( pˆ d )

9

0,26

(4,3; 13,3)

18

0,16

(11,8; 24,8)

30

0,12

(23,1; 37,7)

41

0,10

(33,0; 48,6)

52

0,08

(43,5; 60,4)

59

0,07

(50,4; 66,6)

72

0,05

(64,6; 79,7)

80

0,04

(73,2; 85,5)

(a)
d

Mokinių tyrimo imtis. Iš anksčiau išrinktos mokyklų imties išrinkta 32 mokyklų paprastoji
atsitiktin÷ sluoksnin÷ imtis.
Kiekvienoje į imtį patekusioje mokykloje renkama sistemin÷ 6 mokinių imtis 7-osiose
klas÷se, 8-osiose klas÷se, ... 11-osiose klas÷se. Tai daroma taip. Sujungus paralelinių klasių
mokinių sąrašus, gaunamas K elementų sąrašas. Nustatomas ÷mimo žingsnis h=[K/6].
Atsitiktinai su lygiomis tikimyb÷mis iš pirmųjų h sąrašo elementų išrenkamas vienas ir
pažymimas h0. Į imtį įtraukiami sąrašo elementai su eil÷s numeriais h0, h0+h, h0+2h, h0+3h,
h0+4h, h0+5h. Taip pat išrenkama imtis iš visų paralelinių klasių grupių.
Į apklausą atsak÷ 26 mokyklų mokiniai. Mokyklų ir mokinių atsakymai į apklausą pasiskirst÷
kaip parodyta 5 lentel÷je.
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5 lentel÷. Mokyklų ir mokinių atsakymų skaičiaus pasiskirstymas
Miestų
Mokyklų

Mokinių

Rajonų

Savivaldybių

Iš viso

Mokyklų Mokinių

Mokyklų Mokinių

Mokyklų

Mokinių

Gimnazijos

0

0 1

26 2

60

3

86

Pagrindin÷s
mokyklos

0

0 9

195 2

51

11

246

Vidurin÷s
mokyklos

3

75 8

235

1

31

12

341

Iš viso

3

75 18

456

5

142

26

673

Vertinant atsakymo variantą pasirinkusių moksleivių dalį skaičiuojama, kokią dalį jie sudaro
visoje apklausoje dalyvavusių moksleivių aib÷je ar pasirinktoje grup÷je.

1.3. Tyrimo dalyvių apžvalga
Tyrimo apklausoje tur÷jo dalyvauti 150 bendrojo lavinimo mokyklų, iš jų – 26 gimnazijos,
54 vidurin÷s mokyklos ir 70 pagrindinių mokyklų. Iš šių mokyklų buvo atrinktos 35 mokyklos,
kurių po 5 mokinius iš kiekvienos klas÷s (7, 8, 9, 10 ir 11 klasių) tur÷jo užpildyti jiems skirtas
anketas.
Apklausoje sutiko dalyvauti 130 mokyklų. Užpildytas anketas pateik÷ visos atrinktos
gimnazijos. Tyrime atsisak÷ dalyvauti 5 vidurin÷s mokyklos ir 15 pagrindinių mokyklų. Iš viso
buvo apklausti 675 mokiniai.

1.4. Tiriamųjų kompiuterinių mokymo priemonių apžvalga
KMP „Grožio salonas 2“ (kompaktiniame diske) skirta pad÷ti technologijų mokytojui kuo
įdomiau ir patraukliau organizuoti ugdomąją veiklą technologijų pamokose bei papildomo
ugdymo užsi÷mimuose. Naudojantis šia programa galima pl÷toti ne tik vertybines moksleivių
nuostatas, bendruosius geb÷jimus, bet ir pad÷ti ugdyti bendruosius technologinius keturių veiklos
sričių – projektavimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo, medžiagų pažinimo, technologinių
procesų, jų rezultatų pateikimo ir vertinimo – geb÷jimus.
Šią programą rekomenduotina naudoti įvairaus amžiaus ir įvairių klasių moksleiviams. Ji
suteikia daug galimybių mokinių savarankiškai veiklai, pasirenkama veikla susijusi su kasdienio
gyvenimo pažinimu ir jo suvokimu. Mokytojas dalyvauja tik kaip konsultantas ir patar÷jas.
Programa sudaro 4 pagrindiniai skyriai: 1) duomenys – tai skyrius, kuriame galima nurodyti
savo asmeninius ar pageidaujamus duomenis; 2) grožio studija – šis skyrius skirtas įvairiems
stiliams kurti, pasitelkus įvairias spalvas atitinkamam makiažui sukurti; 3) stilių galerija – čia
galima laikyti savo sukurtus stilius; 4) pirkinių sąrašas – čia pateikiamos kosmetin÷s priemon÷s,
kurios buvo naudotos grožio studijoje.
Kompiuterin÷s programos valdymas labai paprasta, nereikalaujantis ypatingų informacinių
technologijų geb÷jimų. Perprasti ir pritaikyti sau visus programoje pateikiamus grožio
subtilumus ir niuansus yra nesud÷tinga įvairių geb÷jimų ir poreikių vaikams.
Medžiaga pateikiama interaktyviai su vaizdine medžiaga, filmuotais intarpais.
Rekomenduojami reikalavimai sistemai:
12
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-

Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP;

-

133 MHz;

-

32 MB RAM;

-

ekrano skiriamoji geba 800×600, 16 bitų (High Color) spalvų gylis;

-

su „DirectX“ suderinama garso įranga;

-

4-x CD ROM ar DVD-ROM diskas;

-

530 MB laisvos vietos standžiajame diske;

-

klaviatūra ir pel÷;

-

spalvotai spausdinantis spausdintuvas10.

KMP „Dešimtukas“ (kompaktiniame diske) skirta I klas÷s mokinių praktiniams matematikos
įgūdžiams formuoti ir įtvirtinti. Jis parengta pagal Bendrąsias programas ir išsilavinimo
standartus. Šiame kompiuteriniame žaidime integruojama ir susiejama, kas privaloma pagal
švietimo programą su tuo, kas įveikiam pradinukams. MKP „Dešimtukas“ apima šias temas:
-

veiksmai (sud÷tis, atimtis) su skaičiais iki 5, 10, 20, 100 („Pataikyk į krepšį“, „Šaudykla“,
„Autodromas“);

-

skaičių lyginimas;

-

objektų skirstymas pagal požymius;

-

skaičių sandara;

-

geometrin÷s figūros ir jų elementai („Žaidimų aikštel÷“);

-

matai ir matavimai („J÷gos matuoklis“);

-

nurodyto ilgio atkarpų braižymas;

-

pinigų ir laiko skaičiavimas, rezultatų užrašymas („Kioskas“, „Laikrodžio bokštas“);

-

diagramos („Žirgų lenktyn÷s“).

Siekiant sudominti vaikus, šios temos nagrin÷jamos žaidimuose-atrakcionuose, taip pat yra ir
žinių tikrinimo (prilyginamo kontroliniam darbui, testui) užduočių. Kiekvienas žaidimas trijų
sud÷tingumo lygių. Tod÷l jis tinka ir mažiau, ir daugiau žinių turinčiam mokiniui. Vaikas gali
dirbti pagal savo galimybes, individualiu tempu. Žaidimo rezultatus galima įrašyti (tai daroma
automatiškai) ir v÷liau žaisti toliau.
Naudojant šį mokomąjį žaidimą, mokytojui suteikiama galimyb÷ diferencijuoti ir
individualizuoti darbą. Be to, mokinys, ir mokytojas greitai gali gauti grįžtamąją informaciją.
Žaisdami žaidimus „Pataikyk į krepšį“ ir „Šaudykla“, vaikai gali dirbti ne tik individualiai, bet ir
dviese. Kai kurios temos integruojamos su kitais mokomaisiais dalykais: lietuvių kalba, pasaulio
pažinimu, daile.
Minimalūs reikalavimai kompiuteriui:
Windows 98-XP, Pentium II, 128 MB RAM, CD diskų įtaisas, garso posistem÷11.

10
11

Akelot÷, GetFit Technologies Ltd., 2006.
Leidykla „Šviesa“, Diana Čedavičien÷, 2006
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KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse“ (kompaktiniame diske), kaip
didaktikos priemon÷, yra universali, nes gali būti naudojama ir pagrindinio, ir vidurinio ugdymo
programose (temų apie erdvinius kūnus yra V–XII klasių vadov÷liuose).
Programa buvo kuriama norint sustiprinti vidinę mokinių motyvaciją, pad÷ti mokytojui
diferencijuoti ugdymo procesą. Moksleiviai yra skirtingo mąstymo lygio, ne visų vienodai
išlavintas geb÷jimas matyti erdvinius vaizdus. Kai kada negeb÷jimą matyti lemia įgimtos
savyb÷s (tam tikros objektyvios priežastys). Ši programa sukuria mokiniui idealias sąlygas
lavinti geb÷jimus. Namuose, savo kompiuteryje, tur÷damas programą, jis gali treniruotis braižyti
vaizdus, eksperimentuoti, reikiamą medžiagą atsispausdinti.
Mokytojui programa padeda diferencijuoti darbą, skirti individualias užduotis. L÷čiau
mąstantiems mokytojas gali parinkti paprastesnius br÷žinius, duoti mokiniui daugiau laiko, kad
jis gal÷tų pakartoti tam tikrus veiksmus. Gabesniems galima kelti probleminius klausimus.
Programos „Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse“ privalumas yra jos
paprastumas ir patrauklumas. Žemesniųjų klasių moksleiviams jos naudojimas iš pradžių gal÷tų
būti tarsi žaidimas. „Žaisdami“ kompiuteriu vaikai mokytųsi. Vyresniems, jau turintiems įgūdžių
ir patirties dirbti kompiuteriu, programa pademonstruotų matematikos, informatikos, braižybos
dalykinį sąryšį, ugdytų supratimą, kad ugdymo procesas yra bendras asmenyb÷s intelekto galių
lavinimas.
Programa parašyta ir sukompiliuota naudojantis „Microsof Visual C++ 6.0“. Žinynas
parašytas ir sukompiliuotas naudojantis „Microsoft Html Help WorkShop“.
Techniniai reikalavimai:
-

operacin÷ sistema: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows NT;

-

procesoriaus sparta: rekomenduojama ne mažesn÷ nei 700 MHz;

-

operatyviosios atminties kiekis: rekomenduojamas ne mažesnis nei 64 MB.

Naudotojas gali pasirinkti erdvinį kūną pagal jo rūšį (prizm÷, piramid÷, sukinys) ir pagal tipą:
prizm÷s (pasvirosios, stačiosios, stačiakamp÷s), piramid÷s (netaisyklingosios, taisyklingosios,
nupjautin÷s), sukiniai (ritiniai, kūgiai, nupjautiniai kūgiai, rutuliai, rutulio nuopjovos, rutulio
išpjovos). Apskaičiuojamas kiekvieno kūno paviršiaus plotas, tūris, aukštinių ilgiai. Naudotojas,
keisdamas pjūvio plokštumos pad÷tį, gali atlikti įvairius kūnų pjūvius, kūno sukimą pagal x, y, z
ašis, gali nubr÷žti aukštines į įvairias kūno briaunas ir plokštumas, atlikti kūnų deformacijas –
t. y. matmenų keitimus, nepakeisdamas paties kūno tipo. Yra galimyb÷ sudaryti erdvinių kūnų
išklotines. Kūną su visais jo atributais (aukštin÷mis, pjūviais, išklotine) galima įrašyti ir
išspausdinti praktiniams darbams. Kompaktiniame diske pateikiama 30 kūnų. Paieška vykdoma
pagal turinio elementus ir pagrindines sąvokas. Erdviniame kūne galima žym÷ti taškus, juos
jungti atkarpomis su kitais taškais. Tarp bet kurių dviejų atkarpų galima pažym÷ti kampą.
Programa automatiškai parodo to kampo dydį laipsniais.
Programos „Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse“ autorius yra Vilniaus lic÷jaus
mokytojas Benas Budvytis12.

KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ (kompaktiniame diske), yra KMP
„Matematika 9 su Dinamine geometrija“ tęsinys. Ji parengta pagal vadov÷lio „Matematika 10“13
2, 3, 4, 6, 7 skyrius. Kompiuterin÷je priemon÷je panaudota „Dinamin÷ geometrija“ (sulietuvinta
12
13

Leidykla „Šviesa“, 2006.
TEV, Vilnius, 2001
14

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

programos Geometer‘s Sketchpad versija), kurią turi visos mokyklos, labiausiai tinka dvimat÷ms
figūroms vaizduoti bei jų savyb÷ms nagrin÷ti.
KMP struktūrą:
- turinys;
-

dinaminiai br÷žiniai, vizualizuojantys vadov÷lio „Matematika 10“ 2, 3, 4, 6, 7 skyrių
teorinę medžiagą;

-

užduotys, susijusios su teoriją vizualizuojančiais dinaminiais br÷žiniais. Jos skirtos
moksleivių savarankiškam darbui;

-

dinaminiai br÷žiniai, vizualizuojantys vadov÷lio„Matematika 10“ uždavinius;

-

paaiškinimai, kas vaizduojama dinaminiuose br÷žiniuose;

-

teoriniai intarpai, susiję su teoriją vizualizuojančiais dinaminiais br÷žiniais.

Teoriniai dinaminiai br÷žiniai su aprašymais, užduotys su dinaminiais br÷žiniais bei teoriniai
intarpai su statiniais br÷žiniais yra pateikti interaktyvioje aplinkoje. Darbą galima prad÷ti nuo bet
kurio skyriaus, lengvai pereiti iš vieno skyriaus į kitą, tyrin÷ti br÷žinius be aprašymų,
išsispausdinti bet kokią medžiagos dalį (A4 formato lapuose).
Techniniai reikalavimai:
-

operacin÷ sistema: MS Windows 98, 2000, XP ir naujesn÷s versijos;

-

kompiuteryje turi būti kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys;

-

diske, kur diegiama MKP, turi būti apie 150 MB laisvos vietos.

Šios MKP gali būti naudojamos pamokų metu kaip pagalbin÷s priemon÷s, taip pat mokiniai
gali tyrin÷ti br÷žinius savarankiškai po pamokų. Tai yra gera pagalbinink÷ susipažįstant su
teorine medžiaga bei sprendžiant uždavinius. Galima jomis naudotis dirbant individualiai, ir
kolektyviai. Be abejo, šių priemonių panaudojimo galimyb÷s labai priklauso nuo turimos
kompiuterin÷s įrangos. Labai patogu, jei mokytojas turi kompiuterį, prijungtą prie projekcinio
ekrano, kuriame pamokų metu gali demonstruoti ir aiškinti pasirinktą temą. Taip pat, turint
galimybes, pamokas galima vesti ir kompiuterių klas÷je. Tuomet mokiniai, vadovaujant
mokytojui, bet savarankiškai gali tyrin÷ti, atradin÷ti ir daryti išvadas. Kaip rodo praktika, jiems
tai patinka labiau, nes patys savo rankomis gali keisti, pavyzdžiui, funkcijų koeficientus ir
steb÷ti, kaip tada elgiasi pati funkcija. Tuomet jie tampa tyrin÷tojais, o ne tik klausytojais.

Mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ yra
kompiuterin÷ mokymo priemon÷ prieinama internetu14. Ją sudaro septynios teorin÷s dalys,
pamatinių uždavinių sprendimo pavyzdžiai, įvairios mokomosios užduotys, 10 testų, žinynas.
Priemonę sudaro vadov÷lio15 septynių skyrių teorin÷s dalies elektronin÷ versija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
15

Algebriniai reiškiniai.
Tapatieji reiškinių pertvarkiai.
Aib÷s.
Lygtys ir nelygyb÷s bei jų sistemos su vienu nežinomuoju.
Lygtys ir nelygyb÷s bei jų sistemos su dviem nežinomaisiais.
Dviejų dydžių sąryšiai (koreliacin÷ ir funkcin÷ priklausomyb÷).
Funkcijos.

Adresas internete http://mkp.emokykla.lt/matematika11/
Vadov÷lis „Matematika 11“, Šviesa, 2005
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Tai gali būti gera papildoma mokymosi priemon÷, suaktyvinant i mokinių dom÷jimąsi
matematika, padedanti ją geriau suprasti, o mokytojams palengvinanti darbą per pamoką,
padaranti jį malonesnį ir įvairesnį.

Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“: Valstybingumo istorija (1 d.); Meno
istorija (2 d.); Visuomen÷s istorija (3 d.)“ yra šiuolaikin÷mis kompiuterin÷mis technologijomis
sukurtas kompiuterin÷s grafikos kupinas animuotas pasakojimas apie Lietuvos valstyb÷s politinį
gyvenimą 16
Programa skirta įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Lietuvos žmon÷ms. Pristatoma Lietuvos
valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Nušviečiamas valstyb÷s susidarymo
procesas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s ir Lietuvos Abiejų Tautų Respublikoje
valstybingumo raida. 30 animuotų siužetų, 7 video siužetai-konferencijos Lietuvos
valstybingumo klausimais.

Mokymosi svetain÷ „ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno epochos ir stiliai; ARS 3.
Lietuvių liaudies menas.“ 17
„ARS“ – tai virtuali dail÷s pažinimo programa, skirta vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviams. Ji apima dail÷s teorijos „pražiamokslį“: supažindinama su vizualiųjų menų ir jų
raiškos, kūrybinių priemonių bei metodų įvairove, tai yra dail÷s rūšimis, šakomis, žanrais, jų
sąveika.
Tai teorin÷s ir istorin÷s žinios gausiai iliustruotos žymiausiais pasaulio ir Lietuvos kūr÷jų
darbais. Medžiaga pateikiama taip, kad moksleivis gal÷tų perskaityti teoriją ir žinias papildyti bei
įtvirtinti steb÷damas meno kūrinius. Žinių įtvirtinimą galima pasitikrinti atliekant testus.
„ARS“ I dalis „Dail÷s rūšys ir žanrai" yra skirta bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.
Programoje pateikiama gausiai iliustruota teorin÷ medžiaga, klausimai savikontrolei, kontrolinių
testų pavyzdžiai, literatūros sąrašas, interneteka (2000).
„ARS“ II dalis „Meno laikotarpiai“ – tai virtuali dail÷s pažinimo programa, skirta vidurinių
bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams. Programa supažindina su vizualiųjų menų ir jų
raiškos, kūrybinių priemonių bei metodų įvairove, t.y. meno stiliais ir kryptimis. Ji apima šiuos
meno istorijos laikotarpius, stilius ir kryptis:
Antikinį meną – Kretos.
Senov÷s graikų.
Senov÷s rom÷nų.
Ankstyvosios krikščionyb÷s ir Bizantijos meną.
Šiuos viduramžių stilius: romaniką, gotiką; Renesanso periodizaciją ir šiaur÷s renesansą;
Baroko stilių ir šio stiliaus nacionalines mokyklas; Rokoko stilių.
Pristato 19 a. meno stilius ir kryptis: klasicizmą, romantizmą, realizmą, impresionizmą,
postimpresionizmą, secesiją ir simbolizmą.
Šias 20 a. I pus÷s meno kryptis: abstrakcionizmą, dadą, ekspresionizmą, fovizmą, futurizmą,
kubizmą, metafizinę tapybą ir siurrealizmą.
Apžvelgia 20 a. II pus÷s meną: abstraktų ekspresionizmą, fluxus, fotorealizmą, hepeningą,
instaliaciją, kinetinis meną, konceptualicmą, kūno meną, minimalizmą, objektų dailę, opdailę,

16
17

Adresas internete http://mkp.emokykla.lt/idomioji/
Adresas internete http://mkp.emokykla.lt/ars/
16

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

performansą, popdailę, iš popdail÷s išsivysčiusias šakas, proceso meną, ready-made, videodailę,
žem÷s meną.
Dailininkų skyriuje pateikiamos 206 dailininkų biografijos ir dailininkų paveikslų galerijos.
Supažindinama su žymiausiais įvairių meno stilių bei epochų dailininkais: nuo viduramžių iki
21 a.
Medžiaga pateikiama taip, kad moksleivis gal÷tų perskaityti teoriją ir žinias papildyti bei
įtvirtinti steb÷damas meno kūrinius. Kiekvienoje temoje pateikiamas skyrius žinių
pasitikrinimui.
Moksleivių savikontrolei skirti testai ir galvosūkiai. Meno terminų patikslinimui bei
įtvirtinimui skirtas žodynas. Internetekoje randame mokymo priemon÷je panaudotų iliustracijų
internetinius adresus. Žingeidūs moksleiviai ir mokytojai gali naudotis gausiais muziejų bei
meno portalų adresais.
„ARS“ III dalis „Lietuvių liaudies menas” tęsia „ARS” programų ciklą ir supažindina su
įvairiomis lietuvių liaudies meno sritimis. Joje nagrin÷jamos šios temos:
Architektūra (gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, bažnyčios, varpin÷s, koplyčios).
Memorialin÷ architektūra (krikštai, koplyt÷l÷s, kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai).
Vaizduojamoji dail÷.
Taikomoji dail÷.
Liaudies meno simbolika ir ornamentai.
Liaudies meno ikonografija.

Mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
Svetain÷je pateikiamas sisteminis lietuvių kalbos bendrin÷s tarties kursas, pratimais
parodoma, kaip tarti bendrin÷s kalbos garsus. Šios KMP vartotojas gali rūpimą tekstą ne tik
išklausyti, bet ir sustabdyti, jį kartoti paskui diktorių, sukirčiuotą raidinį tekstą matyti
monitoriuje.
Mokymosi svetain÷ skirta bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms, individualiam ir
grupiniam darbui. Taisyklingos tarties gal÷s mokytis ir kiti asmenys, ypač žurnalistai, aktoriai,
pedagogai, teisininkai – visi, kurie privalo taisyklingai kalb÷ti viešumoje.

Mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ 18
Tai populiariai parašyta, gausiai iliustruota enciklopedija, skirta visai šeimai, jos adresatas ir
jaunimas, kuris domisi istorija, kultūra, mokslu, gamta, ir t÷vų bei senelių kartos žmon÷s,
plečiantys savo akiratį, norintys žinoti daugiau apie savo šalį, jos gamtą ir kita. Tai pirmasis
elektroninis enciklopedijos žanro leidinys Lietuvai ir apie Lietuvą.
Tai mokymo ir mokymosi priemon÷, atitinkanti Išsilavinimo standartų reikalavimus. Ji pad÷s
mokiniui įgyti daugiau biologijos ir geografijos žinių bei geb÷jimų, išsamiau supažindins su
Lietuvos klimatu, žem÷s gelmių ir gamtos turtais 19.

18
19

Adresas internete http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/
Šviesa, 2005
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2. ELEKTRONINIŲ MOKYMOSI IŠTEKLIŲ IR PASLAUGŲ
PLöTROS EUROPOJE IR LIETUVOJE ANALIZö
2.1. Elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų pl÷tros Europoje analiz÷
Matematikos ir informatikos instituto mokslininkai, Švietimo informacinių technologijų
centro užsakymu 2008 m. rugpjūčio–spalio m÷nesiais vykdydami mokslinį tyrimą „Įvairių šalių
IKT diegimo švietime patirties analiz÷“, suformulavo keletą pagrindinių išvadų ir rekomendacijų
el. mokymo(-si) išteklių ir paslaugų pl÷trai.
1. Elektroninių ugdymo išteklių ir paslaugų sistemos – tai skaitmenin÷s bibliotekos. Jos gali
būti įvairiai organizuojamos. Europos šalyse skaitmenin÷s bibliotekos dažniausiai yra švietimo
portalų dalis. Jų diegimo metodai ir naudojamos technologijos įvairiose šalyse skiriasi: vienos
šalys labai daug d÷mesio skiria mokymosi objektų saugykloms ir jų paslaugoms diegti, kitos –
virtualiosioms mokymosi aplinkoms.
2. Apžvelgę daugelį Europos šalių elektroninio mokymosi turinio ir paslaugų sistemų galime
pasteb÷ti kai kuriuos esminius bendrumus:
2.1. Vyrauja interaktyvūs įvairialyp÷s terp÷s mokymo(-si) ištekliai, jie susaistyti su
bendrosiomis mokymo programomis ir mokytojų išteklių mainų iniciatyvomis.
2.2. Kreipiamas d÷mesys mokymo(-si) išteklių paieškos sąsajai – ji turi būti paprasta ir
patogi, dažniausiai – centralizuota.
2.3. Siekiama mokymosi objektų bei virtualiųjų mokymosi aplinkų suderinamumo
(sąveikumo).
2.4. Skatinami susitarimai tarp mokyklų, leid÷jų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų teik÷jų d÷l
metaduomenų ir turinio saugojimo ir tvarkymo standartų.
2.5. Ieškoma galimybių tobulinti mokymosi turinį internete, komponuoti naujus mokymosi
objektus ir veiklas naudojant mokymosi komponentų ir mažesnių veiklų bazę.
2.6. Kuriami švietimo išteklių ir paslaugų portalai, kurie paprastai naudojami kaip žinių
baz÷s, kuriose daugkartinio panaudojamumo mokymosi komponentai (taip pat ir mokymosi
veiklos arba metodin÷ medžiaga) tvarkomi atskirai ir juos galima laisvai komponuoti į didesnius
objektus. Portalai gali būti naudojami kaip mokymosi valdymo sistemos arba virtualiosios
mokymosi aplinkos.
2.7. Siekiama aiškaus valstyb÷s, savivaldybių ir mokyklų funkcijų ir atsakomyb÷s
pasiskirstymo: už mokymosi išteklių ir virtualiųjų mokymosi aplinkų diegimą yra atsakingos
pačios mokyklos, finansavimas paprastai skiriamas per savivaldybes, o centrinių institucijų
pagrindin÷ funkcija – pagalba mokykloms el. mokymosi sistemų sudedamųjų dalių sąveikumo ir
vertinimo srityse.
3. Elektroninio mokymosi turinio projektavimas, rengimas, paslaugų numatymas, jų
administravimas ir nuolatin÷ priežiūra – nelengvi uždaviniai švietimui. Išnagrin÷jus, kaip
dauguma Europos šalių pl÷toja elektroninį mokymosi turinį ir paslaugas, buvo išskirti
pagrindiniai jų diegimo veiksniai. Tai –
3.1. Pati mokymosi objekto sąvoka. Gana svarbu, kaip šalyje susitarta, kas laikytina
mokymo(-si) objektu – nuo to priklauso visi darbai su ištekliais. Mokslin÷je literatūroje
mokymo(-si) objektas dažniausiai apibr÷žiamas kaip daugkartinio panaudojamumo mokymui(-
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si) naudotinas skaitmeninis išteklius, kuris yra aprašomas, laikomas ir tvarkomas naudojant
tarptautinius standartus20.
3.2. Mokymosi objektų dekontekstualizavimas, t. y. mokymosi turinio (objektų) atskyrimas
nuo mokymosi veiklų21.
3.3. Mokymosi objektų maksimalaus daugkartinio panaudojamumo principas – tai yra vienas
svarbiausių švietimo išteklių ir paslaugų sistemų lankstumo veiksnių22 23.
3.4. Skaitmenin÷s bibliotekos suskirstymo į mokymosi komponentus ir mokymosi vienetus
(veiklas) principas. Be to, lanksčiai bibliotekai naudojama virtualioji mokymosi aplinka turi
tur÷ti aukštą pritaikomumo lygį (reitingą)24 25.
3.5. Tinkamos virtualiosios mokymosi aplinkos parinkimas. Tam gal÷tų pad÷ti aiškiai
suformuluoti vertinimo kriterijai. Moksliniai tyrimai rodo, kad naudojamos virtualiosios
mokymosi aplinkos turi palaikyti pagrindinius turinio standartus (IMS, SCORM), jų architektūra
tur÷tų būti modulin÷, jos turi pasižym÷ti aukštu pritaikomumo lygiu26 27.
3.6. Tinkamo LOM taikymo modelio sukūrimas ir bendrųjų programų sąryšis su mokymosi
objektais. Tai yra svarbiausios sąveikumo problemos didinant ir gerinant sukurtų mokymosi
objektų naudojimą28.
3.7. Mokymosi objektų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų vertinimas. Lanksčios bibliotekos
mokymosi objektų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų techniniam vertinimui tikslinga taikyti
atitinkamai mokymosi objektų daugkartinio panaudojamumo (tarp jų – ir sąveikumo) ir
20

Dagien÷ V., Kurilovas, E. Design of Lithuanian Digital Library of Educational Resources and Services: the
Problem of Interoperability. Information Technologies and Control. Kaunas, Technologija, 2007, Vol. 36 (4),
p. 402–411.
21
Kurilovas E., Dagien÷ V. Learning Objects and Virtual Learning Environments Technical Evaluation Tools. In:
Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 08). Agia Napa, Cyprus, 6–7 November 2008,
Vol. 2, p. 24–33.
22
Kurilovas E., Kubilinskien÷ S. Interoperability Framework for Components of Digital Library of Educational
Resources and Services. Informacijos mokslai, 2008, Vol. 44, p. 88–97
23

Kurilovas E., Kubilinskien÷ S. Analysis of Lithuanian LOM Repository Strategies, Standards and Interoperability.
In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Search and Exchange of e-learning Materials (SE@M’08)
within the 3rd European Conference on Technology Enhanced Learning (EC–TEL’08). Maastricht, Netherlands, 17–
19 September, 2008, Vol. 385. http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-385/
24

Kurilovas E., Kubilinskien÷ S. Interoperability of Components of Digital Library of Educational Resources and
Services. In: Proceedings of the 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies
(WEBIST 2008). Funchal, Madeira, Portugal, 4–7 May, 2008. INSTICC Press. Selected papers, Volume 1, p. 468–
471. http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/k/Kurilovas:Eugenijus.html
25

Kurilovas E., Kubilinskien÷ S. Creation of Lithuanian Digital Library of Educational Resources and Services: the
Hypothesis, Contemporary Practice, and Future Objectives. In: Proceedings of the 1st International Workshop on
Learning Object Discovery & Exchange (LODE’07) within the 2nd European Conference on Technology Enhanced
Learning (EC–TEL07). Sissi, Crete, Greece, 17–20 September, 2007, Vol. 311, p. 11–15. http://CEUR-WS.org/Vol311
26
Kurilovas E. Virtual Learning Environments: Benefits and Potentials to Support Social Constructivist Pedagogies.
In: Proceedings of the 2nd International Conference “Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives”
(ISSEP 2006). Vilnius, Lithuania, 7–11 November, 2006. Selected papers, p. 166–175.
27

Kurilovas E. Several aspects of technical and pedagogical evaluation of virtual learning environments. Informatics
in Education, 2005, Vol. 4 (2), p. 215–252.
28
Jevsikova T., Kurilovas E. European Learning Resource Exchange: Policy and Practice. In: Proceedings of the 2nd
International Conference “Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives” (ISSEP 2006). Vilnius,
Lithuania, 7–11 November, 2006. Selected papers, p. 670–676.
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virtualiųjų mokymosi aplinkų pritaikomumo kriterijus29. Tai leistų sukurti kompleksines
mokymosi objektų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų techninio vertinimo priemones30 31.

29

Kubilinskien÷ S., Kurilovas E. Lithuanian Learning Objects Technical Evaluation Tool and its Application in
Learning Object Metadata Repository. In: “Informatics Education Contributing Across the Curriculum”:
Proceedings of the 3rd International Conference “Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspective”
(ISSEP-2008). Torun, Poland, July 1–4, 2008. Selected papers, p. 147–158.
30
Matematikos ir informatikos institutas. Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties analiz÷. Mokslinio tyrimo
ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
31
Kurilovas E. Digital Library of Educational Resources and Services: Evaluation of Components. Informacijos
mokslai, 2007, Vol. 42–43, p. 69–77.
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2.2. Elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų pl÷tros Lietuvoje analiz÷
2.2.1. Lietuvos elektronin÷s mokymosi sistemos kūrimo darbai
Lietuvos švietimo portalo kūrimas. Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. ISAK-1978 patvirtinti švietimo portalo nuostatai, įsigyta portalo programin÷
įranga32. Prad÷tas kurti švietimo portalas „eMokykla.lt“.
Švietimo portale (vartuose) „eMokykla.lt“ yra šios paslaugų grup÷s:
1) ištekliai, jų paieška;
2) švietimo portalo naujienos;
3) leidinių prenumerata;
4) forumas mokytojams;
5) mokytojų metodin÷ medžiaga;
6) virtualiosios mokymosi aplinkos („Atutor“ aplinkos pagrindu sukurta Mokyklų
tobulinimo programos VMA, taip pat VMA „Moodle“);
7) elektroninis žurnalas „Ejournal“;
8) elektroninio pašto grup÷ „allschools“;
9) IKT švietime lyderių portalas;
10) pedagogin÷s informacijos duomenų baz÷;
11) mokymosi objektų kūrimo ir bendradarbiavimo priemon÷ „LeMill“.
Portale „eMokykla.lt“ pagalbos mokytojams turinį sudaro trijų rūšių informacija:
1) informacija, kuri struktūrizuojama svetain÷s turinio valdymo priemon÷mis (38 portalo
sritys);
2) informacija, kuri integruojama iš išorinių sistemų;
3) elektronin÷s paslaugos (pvz., duomenų baz÷ „Korys“ – čia paskelbta virš 100 projektų).
Portale sukurta pagalbos mokytojams forumų svetain÷33. Yra 32 forumų grup÷s, 167 temos,
968 pranešimai. Švietimo portale pagalbos mokytojams IKT klausimais būtų apie pora
tūkstančių puslapių.
Labai svarbu kurti ir adaptuoti kompiuterines mokymo priemones (KMP) portalui. Tai
nebuvo pra÷jusios IKT diegimo strategijos prioritetinis uždavinys, tod÷l nedaug jų sukurta.
2005 metais parengtos 9 KMP, iš jų – 6 internetin÷s. 2006 metais įsigyta 10 KMP su
licencijomis visoms mokykloms: „Imagine Logo“, „Grožio salonas 2“, „Dešimtukas“, ARS–3,
„Kengūra“, „Įdomioji istorija 3“, „Etnin÷ kultūra 3“, „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos“,
„Stereometrija“, „Anglų–lietuvių kalbų žodynas Passport“. Iš jų 4 – internetin÷s.
2007 metais įsigyta 10 KMP su licencija visoms mokykloms: „Žaisk ir pažink Bibliją.
1 dalis“, „Švęskime didžiąsias metų šventes. 2 dalis“, „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“,
„Matematikos uždaviniai 7 klasei“, „Skaičių miestelis“, „Kengūros treniruočių laukas“,
32

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2006 metų veiklos ataskaita. 2007 m. vasario 19 d., Nr. 1306-MPPav-3
33
http://www.emokykla.lt/forumas
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„Žaidžiame matematiką. Tiesin÷s lygtys“, „Matematika Tau – 5E“, „Geografija 6-tai klasei“,
„Matematika 11 klasei“, „Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“. Iš jų 3 – internetin÷s.
Iš viso per tris metus švietimo portalui parengta 13 internetinių kompiuterinių mokymo
priemonių34.
2.2.2. Lietuvos elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų sistemos (bibliotekos) kūrimas
Siekdami sukurti lanksčią švietimo išteklių ir paslaugų biblioteką Lietuvos bendrajam
lavinimui ir profesiniam mokymui, Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių
mokymų skyrius kartu su Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos
skyriaus mokslininkais nuo 2005 metų įvykd÷ keletą mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros
darbų, susijusių su bibliotekos kūrimo principų, jos sudedamųjų dalių sąveikumo ir kokyb÷s
vertinimo kriterijų nagrin÷jimu.
Dabartin÷ būkl÷
(1) Vykdant projektą „IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo
programa“, remiantis VMA techninio, pedagoginio ir organizacinio vertinimo tyrimais (pvz.,
MII 2005 m. MKP ir VMA profesinio mokymo srityse diegimo tyrimu35, dr. E. Kurilovo
tyrimais36), naudoti profesinio mokymo sistemoje buvo atrinkta ir lokalizuota atviroji VMA
„Moodle“.
Jos pagrindiniai privalumai lyginant su kitomis VMA yra:
•

aiški socialiniu konstruktyvizmu paremta filosofija ir dizainas;

•

modulin÷, galima pl÷toti architektūra;

•

gausi ir gyvybinga kūr÷jų ir vartotojų bendruomen÷.

Šiuo metu lokalizuota VMA „Moodle“ 1.6.3 versija yra labai populiari ir naudojama ne tik
Lietuvos profesinio mokymo, bet ir bendrojo lavinimo sistemoje.
Tačiau naujos VMA „Moodle“ versijos yra pranašesn÷s papildomų funkcijų ir sąveikumo
užtikrinimo prasme. Tod÷l siūlytina ateinančiais metais pratęsti lokalizavimo darbus –
lokalizuoti naujausią VMA „Moodle“ versiją ir atitinkamai patikslinti nuotolinio mokymo kurso
turinį pedagogų IKT kompetencijai tobulinti.
(2) Vykdant CALIBRATE projektą37 buvo lokalizuotas MO metaduomenų standarto taikymo
modelis (LOM AP) v2.0.
(3) Vykdant CALIBRATE projektą buvo sukurta centrin÷ šalies MO metaduomenų
saugykla38 (žr. 1 pav.) ir jos valdymo sistema. Tam naudojama MySQL duomenų baz÷ (min.
v4.1.22), PHP (min. v5.1) ir „Java“ technologijos, Švietimo informacinių technologijų centro
„Apache web server“ (min. v2.2) ir „Linux“ operacin÷ sistema.
34

Matematikos ir informatikos institutas. IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategijos priemonių
įgyvendinimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
35
Matematikos ir informatikos institutas. Mokomųjų kompiuterinių priemonių ir virtualiųjų mokymosi aplinkų
profesinio mokymo srityse diegimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2005.
http://profprogr.emokykla.lt/content/view/4/5/lang,lt/
36
Kurilovas E. Several aspects of technical and pedagogical evaluation of virtual learning environments. Informatics
in Education, Vilnius, 2005, Vol. 4 (2), p. 215–252. ISSN 1648-5831
37
ES 6-osios Bendrosios programos CALIBRATE (Calibrating eLearning in Schools) projekto svetain÷.
http://calibrate.eun.org
38
http://lom.emokykla.lt
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(4) Sukurta MO metaduomenų valdymo sistemos žiniatinklin÷ draugiška sąsaja.
(5) Remiantis LOM AP v2.0 aprašyta per 1200 Lietuvos MO, jų metaduomenys pad÷ti
centrin÷je MO metaduomenų saugykloje. Daugiausiai tai yra MO, skirti bendrajam lavinimui.
Standartizuotų MO profesiniam mokymui Lietuvoje kūrimas buvo prad÷tas vykdant projektą
„IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa“, aprašant
nuotolinio mokymo kursų modulius bei atskirus MO pagal LOM standartą. Šių modulių
(mokymo(-si) ir metodin÷s IKT taikymo profesiniame mokyme medžiagos) metaduomenis
siūlytina taip pat įtraukti į centrinę MO metaduomenų saugyklą profesinio mokymo išteklių
paieškai (1 pav.).

1 pav. Mokymosi objektų metaduomenų saugyklos pagrindinis langas

(6) Nuotoliniai mokymo(-si) kursai ir kiti ištekliai suskaidyti į mažesn÷s apimties kursus ir į
mokymosi komponentus. Mažesni kursai pateikiami saugykloje taikant SCORM 2004 saugojimo
ir tvarkymo standartą, kuris leidžia naudoti MO skirtingose VMA.
(7) Centrin÷ MO metaduomenų saugykla prijungta prie Europos atviros mokymosi išteklių
mainų federacin÷s sistemos.
Naujausi patobulinimai
2008 metais jau įdiegtos papildomos MO metaduomenų saugyklos informacin÷s (atvirosios)
paslaugos (2 pav.).
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2 pav. Mokymosi objektų metaduomenų saugyklos informacin÷ dalis

Šių paslaugų socialin÷s informacijos dalyje realizuotos šios galimyb÷s (3 pav.):

3 pav. Mokymosi objektų metaduomenų saugyklos socialin÷ informacija
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Rekomendacijos skaitmeninei bibliotekai pl÷toti
Įdiegti prieinamumo standartus visoms bibliotekos sudedamosioms dalims.

o Vieningai tvarkyti mokymosi objektus ir jų saugyklas:
o Pritaikyti ir įdiegti MO saugyklų tarpusavio sąveikumo standartus (OAI–PMH) ir
užtikrinti saugyklų ir VMA sąveikumą.
o Pritaikyti ir įdiegti IMS Common Cartridge – CC (IMS Content Packaging (CP)
taikymo modelį, kurį sudaro IMS CP ir IMS Question and Test Interoperability
specifikacija bei LOM standartas) ir IMS Learning Design (LD) specifikacijas.
o Įdiegti mokymosi objektų metaduomenų priemones:
o Bendrųjų ir profesinio mokymo programų žym÷jimo ir vaizdavimo technologijas,
kurios pad÷tų rasti atitinkamus MO saugyklose ir VMA.
o Pagrindinius Lietuvos LOM taikymo modelio bendrojo lavinimo ir profesinio
mokymo valdomus žodynus (temų ir kompetencijų taksonomijas mokymo
programų žym÷jimui, profesinio mokymo sričių taksonomiją).
o Socialinio žym÷jimo funkciją (angl. tagging).
o Mokymosi objektų skaitmeninių (autorių) teisių valdymo sistemą, pagrįstą
kūrybinio bendradarbiavimo (Creative Commons) licencijomis.
o Įdiegti paslaugas ir priemones mokymosi objektams kurti ir modifikuoti:
o Mokymosi vienetus (suderintus su IMS LD) ir jų kūrimo bei daugkartinio
panaudojamumo priemones (pvz., RELOAD, LAMS, MOT+, „CopperCore“,
LAMS v2.0.3 kartu su „Moodle v1.8“).
o Lokalizuotas VMA, suderintas su IMS CC ir IMS LD specifikacijomis.
o Mokytojų ir besimokančiųjų el. aplanko (e-Portfolio) sistemas, pagrįstas IMS LIP
ir IEEE LTSC PAPI specifikacijomis.
Prad÷tus bibliotekos darbus reikia toliau pl÷toti siekiant bibliotekos lankstumo ir jos
sudedamųjų dalių sąveikumo užtikrinimo.
Lyginant su kitų šalių sistemomis egzistuojanti Lietuvos el. mokymosi išteklių ir paslaugų
sistema turi savo privalumų ir trūkumų.
2.2.3. Lietuvos elektroninių mokymosi išteklių bibliotekos privalumai
1.1. Lietuva turi patvirtintą IKT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–
2012 metų strategiją, kurios pirmasis tikslas yra kurti skaitmeninį mokymosi turinį ir pl÷sti
modernias mokymo ir mokymosi paslaugas. Pirmajam strategijos tikslui pasiekti yra numatyti 5
uždaviniai:

o kurti patogią skaitmeninę mokymosi išteklių (objektų) paieškos sistemą, kuri jungtų
bendrąsias programas su skaitmeniniais mokymosi ištekliais (objektais) ir
elektronin÷mis paslaugomis;
o rengti modernų interaktyvų mokymo ir mokymosi turinį pasitelkiant įvairias
institucijas, aktyvius mokytojus ir mokslininkus;
o sukurti atvirą ir saugią mokymo ir mokymosi erdvę, kurioje būtų sukaupta įvairių
mokomųjų dalykų mokymosi išteklių (objektų), medžiagos pagal bendrojo lavinimo ir
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profesinio mokymo programas, taip pat užduočių ir savikontrol÷s išteklių (objektų),
teikiančių galimybių konsultuotis, diskutuoti ir keistis id÷jomis;

o diegti tarptautinius skaitmeninių mokymosi išteklių (objektų) metaduomenų standartus,
skatinti tarptautin÷ bendradarbiavimą ugdymo turinio ir paslaugu kūrimo srityje;
o parengti ir patvirtinti teis÷s aktus, kurie skatintų pedagogus ir leid÷jus kurti ir skleisti
skaitmeninę mokymo ir mokymosi medžiagą.
1.2. Kuriamos Lietuvos bibliotekos architektūra yra pagrįsta mokymosi lankstumo ir
personalizavimo principais.
1.3. Yra sukurta centrin÷ mokymosi objektų metaduomenų saugykla39, pagrįsta LOM
standartu, įdiegtos jos pagrindin÷s paslaugos, tuo pačiu švietimo bendruomenei sukurta erdv÷
kurti standartizuotus mokymosi objektus, juos vertinti, komentuoti, dalintis patirtimi.
1.4. Egzistuoja turinio mokymosi objektų bei mokymosi veiklų (metodin÷s medžiagos)
saugyklos.
1.5. Mokyklose daugiausiai naudojama modulin÷ aukšto pritaikomumo lygio lokalizuota
atviroji virtuali mokymosi aplinka „Moodle“40.
1.6. Yra lokalizuota tarptautin÷ mokymosi objektų kūrimo bendradarbiaujant priemon÷
„LeMill“41, sukurtas jos žinynas bei mokymo kursas.
1.7. Vyksta LOM taikymo modelio valdomų žodynų derinimo darbai.
1.8. Esamus mokymosi objektus planuojama susieti mokymosi veiklomis (metodine
medžiaga) ir su bendrosiomis programomis.
1.9. Matematikos ir informatikos institute yra tiriamos ir kuriamos mokymosi veiklų
modeliavimo, aprašymo, vertinimo ir optimizavimo įvairiems mokymosi metodams ir būdams
technologijos. Šių tyrimų tikslai yra:

o Parengti bendrą mokymosi veiklos, kaip sud÷tingo objekto, modelį.
o Sukurti MO metaduomenų standarto taikymo modelį, kuris būtų tinkamas mokymosi
veikloms aprašyti (nagrin÷jant LOM, Dublin Core, MARC 21 ir kt.).
o Sukurti modelį kuris atspind÷tų mokymosi veiklų techninio vertinimo kriterijus (kuri
mokymosi veikla yra kokybiška). Išnagrin÷ti mokymosi veiklų vertinimo parametrus ir
svorius, praktiškai įvertinti keletą mokymosi veiklų iš MO metaduomenų saugyklos42.
o Sukurti mokymosi objektų, jų saugyklų, mokymosi veiklų optimizavimo modelius.
Optimizavimu siekiama parinkti besimokančiajam geriausią mokymosi tempą ir stilių,
priklausomai nuo jo žinių, geb÷jimų, motyvacijos ir kitų aplinkybių. Praktiškai
pademonstruoti optimizuojant kelis pavyzdžius iš MO metaduomenų saugyklos.
2.2.4. Lietuvos elektroninių mokymosi išteklių bibliotekos trūkumai
2.1. Šalies mastu stokojama aiškios bibliotekos ir saugyklų pl÷tros programos ir priimtų
techninių dokumentų.
2.2. N÷ra ir neplanuojama diegti jokių skaitmeninių teisių valdymo priemonių.
39

http://lom.emokykla.lt
http://vma.emokykla.lt/moodle/login/index.php
41
http://lemill.net/
42
www.lom.emokykla.lt
40
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2.3. N÷ra įdiegtos mokymosi objektų ženklinimo (angl. tagging) ir apskritai semantinio
žiniatinklio priemon÷s.
2.4. N÷ra ištirtos ir įdiegtos mokymosi objektų saugyklų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų
susiejimo technologijos.
2.6. El. mokymosi išteklių ir paslaugų diegimu daugiausiai rūpinasi šalies centrin÷s
institucijos, o savivaldyb÷s ir mokyklos, skirtingai nuo kitų Europos šalių, pačios praktiškai
nediegia išteklių ir paslaugų ir daugiausiai naudojasi centralizuotais sprendimais. Tai iš dalies
lemia per daug centralizuotas el. mokymosi turinio ir paslaugų finansavimo modelis43.

43

Matematikos ir informatikos institutas. Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties analiz÷. Mokslinio tyrimo
ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
27

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

3. PAGRINDINIAI VEIKSMINGO KOMPIUTERINIŲ MOKYMO
PRIEMONIŲ DIEGIMO Į UGDYMO PROCESĄ VEIKSNIAI
Išanalizavę bendruosius elektroninio mokymo(-si) išteklių ir paslaugų pl÷tros Lietuvoje
klausimus, pereisime prie siauresnio uždavinio – tur÷dami omeny bendrą situaciją, apžvelgti
pagrindinius veiksmingo KMP diegimo į ugdymo procesą veiksnius.
Šiam tikslui pasiekti panagrin÷sime gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų mokytojų
anketin÷s apklausos rezultatus.

3.1. Mokytojų anketin÷s apklausos rezultatai
3.1.1. Bendra informacija apie mokytojų apklausos dalyvius
Mokytojo (mokyklos) anketą tur÷jo užpildyti asmuo, atsakingas už informacinių technologijų
diegimą mokykloje arba asmuo, žinantis KMP taikymus mokykloje. Tam anketoje buvo skirtas
pirmas klausimas „Kas Jūsų mokykloje atsakingas už KMP naudojimą?“ (4 pav.).
Asmenų, atsakingų už KMP naudojimą, pasiskirstymas
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4 pav. Kas Jūsų mokykloje atsakingas už KMP naudojimą?

Įvykdžius apklausą paaišk÷jo, kad bendrojo lavinimo mokyklose dažniausiai už KMP
naudojimą atsakingi informatikos arba informacinių technologijų mokytojai, tik nedidel÷ dalis
apklaustųjų nurod÷, kad mokykloje yra IKT koordinatorius (apie 13 proc.). Kai kuriose
mokyklose už KMP naudojimą mokyklose yra atsakingi kiti asmenys – mokyklų vadovai
(pavaduotojai), bibliotekininkai arba kitų dalykų mokytojai.
3.1.2. Kur mokytojai naudoja kompiuterius
Remiantis bendrojo lavinimo mokytojų apklausos rezultatais:

o gimnazijų mokytojai kompiuterius mokymui(-si) dažniausiai naudoja savo klas÷je,
kabinete (75 proc.), kompiuterių klas÷je (69 proc.) ir namuose (66 proc.);
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o vidurinių mokyklų mokytojai kompiuterius mokymui(-si) dažniausiai naudoja
kompiuterių klas÷je (75 proc.), savo klas÷je, kabinete (55 proc.), ir namuose (48 proc.);
o pagrindinių mokyklų mokytojai kompiuterius mokymui(-si) dažniausiai naudoja
kompiuterių klas÷je (79 proc.), namuose (56 proc.) ir savo klas÷je, kabinete (42 proc.)
(5 pav.).
Kur dažniausiai mokytojai naudoja kompiuterius
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5 pav. Kur Jūsų mokyklos mokytojai dažniausiai naudoja kompiuterius mokymui(-si)?

Palyginimui, MII 2006 m. el. mokymosi turinio ir paslaugų tyrimo44 duomenimis, pradinių
klasių mokytojai dažniausiai naudoja kompiuterius namuose (80 proc.), kompiuterių klas÷je
(41 proc.), bibliotekoje (39 proc.) ir savo klas÷je, kabinete (32 proc.) (6 pav.).
Kompiuterine technika ir programine įranga naudojat÷s:
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6 pav. Pradinių klasių mokytojų naudojimasis kompiuterine technika ir programine įranga
44

http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf
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3.1.3. Kompiuterinių mokymo priemonių naudojimo dažnumas
Vykdomo tyrimo metu į klausimą „Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja
KMP ugdymo procese?“ dauguma mokytojų (61 proc. gimnazijų, 53 proc. vidurinių bei 51 proc.
pagrindinių mokyklų) atsak÷, kad kartą per m÷nesį.
Kartą per savaitę KMP naudoja ugdymo procese 35 proc. gimnazijų, 17 proc. vidurinių bei
31 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų.
Kasdien ir rečiau nei kartą per m÷nesį ar savaitę KMP ugdymo procese naudoja žymiai
mažiau mokytojų (7 pav.).
Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP ugdymo
procese?
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7 pav. Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP ugdymo procese?

3.1.4. Informacijos apie kompiuterines mokymo priemones gavimas ir paieška
Įvykdžius tyrimą paaišk÷jo, kad mokyklos gauna nepakankamai informacijos apie KMP.
Taip mano 67 proc. gimnazijų, 59 proc. vidurinių ir 58 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų
(8 pav.).
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Ar Jūsų mokykla pakankamai gauna informacijos apie KMP?
67%

70%

59%

58%

60%
50%
40%

41%

42%
Gimnazijos

33%

Vidurin÷s mokyklos
30%

Pagrindin÷s mokyklos

20%
10%
0%
Taip

Ne

8 pav. Ar Jūsų mokykla pakankamai gauna informacijos apie KMP?

Palyginimui, iš Vilniaus pedagoginio universiteto 2003 m. tyrimui pateiktų mokytojų
atsakymų matome, kad nemažai mokytojų (atskirais atvejais nuo 15 iki 30 proc.), kurie tur÷tų
naudotis konkrečia programa teigia, kad jų mokykloje tos KMP n÷ra arba nurodo nežiną, ar ji yra
(9 pav.). Tačiau 2003 m. tyrimas buvo vykdomas mokyklose, kurioms buvo nupirkta licencija ir
kuriose, ITC duomenimis, konkreti KMP tur÷jo būti ir ji tur÷tų būti naudojama ugdymo procese.

9 pav. Ar atitinkama KMP yra jūsų mokykloje?

MII 2008 m. atlikto tyrimo45 metu atsakydami apie KMP informaciją profesijos mokytojai ir
IKT diegimo profesiniame mokyme mokytojai-konsultantai pasib÷dojo, kad jie nepakankamai
informuojami apie IKT taikymus ir galimybes, ypač šios srities naujoves švietime (48 proc.
konsultantų ir 62 proc. mokytojų teigia, kad informacija apie KMP jų beveik nepasiekia
(10 pav.).

45

http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/1pmtyrimoataskaita2008.pdf
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70%
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60%
48%
50%
41%
40%
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Mokytojai

26%

30%
20%

11% 12%

10%
0%
Taip
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Nenurod÷

10 pav. Ar gaunate pakankamai informacijos apie KMP?

Visi šie rezultatai taip pat rodo, kad mokytojai nepakankamai gauna informacijos apie KMP.
Toliau buvo bandyta nustatyti, ar mokytojai ieško informacijos apie KMP ir kur jos ieško.
Remiantis vykdomo tyrimo rezultatais, mokytojai dažniausiai ieško informacijos apie KMP
internete (79 proc. gimnazijų, 86 proc. vidurinių ir 85 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų), ITC
svetain÷je „www.emokykla.lt“ (61 proc. gimnazijų, 81 proc. vidurinių ir 82 proc. pagrindinių
mokyklų mokytojų), gauna seminaruose (84 proc. gimnazijų, 77 proc. vidurinių ir 68 proc.
pagrindinių mokyklų mokytojų) (11 pav.).
Kur Jūsų mokyklos mokytojai dažniausiai ieško informacijos
apie KMP?
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Pagrindin÷s mokyklos
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11 pav. Kur Jūsų mokyklos mokytojai dažniausiai ieško informacijos apie KMP?
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MII 2008 m. atlikto tyrimo46 metu profesijos ir bendrųjų dalykų mokytojai taip pat nurod÷,
kad informacijos apie KMP dažniausiai ieško internete (88 proc.), seminaruose (71 proc.), o
kolegų klausia rečiausiai (51 proc.) (12 pav.).
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Neieško tokios
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12 pav. Kur profesinių mokyklų mokytojai ieško informacijos apie KMP?

MII 2006 m. atlikto tyrimo metu47 pradinių klasių mokytojai taip pat nurod÷, kad
informacijos apie KMP dažniausiai ieško internete (78 proc.), bet kolegų klausia dažniau
(68 proc.), o seminaruose dalyvauja rečiau (59 proc.) (13 pav.).

Kur ieškote informacijos apie MKP / MO?
Procentai
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13 pav. Kur pradinių klasių mokytojai ieško informacijos apie KMP?
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http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/1pmtyrimoataskaita2008.pdf
Matematikos ir informatikos institutas. IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategijos priemonių
įgyvendinimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2007. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
47
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3.1.5. Kompiuterinių mokymo priemonių įsigijimas iš moksleivio krepšelio l÷šų
Į klausimą „Ar Jūsų mokykla įsigyja KMP iš moksleivio krepšelio l÷šų?“ teigiamai atsak÷
78 proc. gimnazijų, 53 proc. vidurinių ir 69 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų (14 pav.).
Ar Jūsų mokykla įsigyja KMP iš krepšelio l÷šų?
80%
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14 pav. Ar Jūsų mokykla įsigyja KMP iš moksleivio krepšelio l÷šų?

3.1.6. Ar kompiuterinių mokymo priemonių naudojimas pagerina mokinių žinias, įgūdžius,
motyvaciją
Kaip matome 15 pav., dauguma gimnazijų, vidurinių bei pagrindinių mokyklų mokytojų
mano, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti mokinių motyvaciją bei įgūdžius, tačiau tik
dalis (pavyzdžiui, tik 40 proc. pagrindinių mokyklų) mokytojų mano, kad KMP naudojimas gali
iš esm÷s pagerinti mokinių žinias.
Ar manote, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti mokinių žinias,
įgūdžius, motyvaciją?
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15 pav. Ar manote, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti mokinių žinias, įgūdžius, motyvaciją?
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Palyginimui, profesinių mokyklų mokytojai mano, kad KMP naudojimas gali ženkliai
pagerinti visų pirma mokinių žinias, po to – įgūdžius ir motyvaciją (16 pav.)48.
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16 pav. Ar manote, kad KMP ir VMA naudojimas gali ženkliai patobulinti moksleivių žinias, įgūdžius, motyvaciją

Remiantis MII 2006 m. tyrimu, pradinių mokyklų vadovai ir mokytojai bei specialiojo
ugdymo pedagogai mano, kad KMP naudojimas gali ženkliai pagerinti visų pirma mokinių
motyvaciją (17, 18 ir 19 pav.).
Procentai

Ar manote, kad IKT (MKP / MO ir VMA) naudojimas gali ženkliai patobulinti
moksleivių žinias, įgūdžius, motyvaciją?
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Taip, žinias

2
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17 pav. Mokyklų vadovų nuomon÷: ar KMP naudojimas gali ženkliai patobulinti moksleivių žinias, įgūdžius,
motyvacija

48

Matematikos ir informatikos institutas. Projekto „IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų
rengimo programa“ įtaka profesinio mokymo kaitai šalies profesin÷se mokyklose. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2008.
http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/1pmtyrimoataskaita2008.pdf
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Procentai

Ar manote, kad IKT (MKP / MO ir VMA) naudojimas gali žymiai
patobulinti moksleivių žinias, įgūdžius, motyvaciją?
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18 pav. Pradinių klasių mokytojų nuomon÷: ar KMP naudojimas gali ženkliai patobulinti moksleivių žinias,
įgūdžius, motyvacija

Ar manote, kad IKT (MKP / MO ir VMA) naudojimas gali
žymiai patobulinti moksleivių žinias, įgūdžius,
motyvaciją?
Procentai
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3
3
3
0
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Nežinoma

Taip
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19 pav. Specialiojo ugdymo pedagogų nuomon÷: ar KMP naudojimas gali ženkliai patobulinti moksleivių žinias,
įgūdžius, motyvacija

3.1.7. Priežastys, lemiančios veiksmingą kompiuterinių mokymo priemonių naudojimą
mokykloje
Įvykdžius mokytojų apklausą paaišk÷jo priežastys, kurios turi lemiamos įtakos veiksmingam
KMP naudojimui mokykloje.
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Dauguma mokytojų kaip labai svarbias veiksmingo KMP taikymo mokyklose priežastis
nurod÷:
• pakankamą kompiuterių skaičių mokykloje;
• tinkamą mokytojo IKT kvalifikaciją;
• KMP atitikimą ugdymo programoms;
• tinkamai parengtas KMP taikymo mokymui metodikas (daugiausia mokytojų taip pat
nurod÷ šią priežastį kaip svarbią);
• puikią KMP kokybę ir pakankamą įvairovę;
• dalykų mokymo metodikų susietumą su KMP.
Kaip nesvarbias ar šiek tiek svarbias veiksmingo KMP taikymo mokyklose priežastis
mokytojai nurod÷:
• patrauklų KMP dizainą (patrauklią vartotojo sąsają);
• subalansuotą mokytojo darbo krūvį;
• aukštą KMP interaktyvumo lygį (20 pav.).

Priežastys lemiančios veiksmingą KMP naudojimą
Teigiamas mokyklos vadovų požiūris į KMP taikymą
Subalansuotas mokytojo darbo krūvis
Mokytojų mokymai (kursai), kaip naudoti KMP
Pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų d÷mesys KMP
Pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų d÷mesys KMP
Dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP
Tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui metodikos
Tinkama mokytojo IKT kvalifikacija
Aukštas KMP interaktyvumo lygis
Patrauklus KMP dizainas (patraukli vartotojo sąsaja)
Puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷
KMP atitikimas ugdymo programoms
Nuolatinis mokytojų informavimas apie KMP
Pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje
0%
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20%

Nesvarbu

Šiek tiek svarbu

40%

Svarbu

60%

80%

Labai svarbu

20 pav. Kurios priežastys turi lemiamos įtakos veiksmingam KMP naudojimui mokykloje?

Mokytojų taip pat buvo prašoma išsakyti savo nuomonę apie KMP naudojimą įtakojančių
veiksnių (teiginių) svarbą:
1. Jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo programas, tai dauguma mokytojų jas
naudotų.
2. Dabartin÷s ugdymo programos pernelyg perkrautos, tad nebelieka laiko naudoti KMP.
3. KMP menkai naudojamos, nes dalykų mokytojai neturi pakankamos kompiuterin÷s
kompetencijos.
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4. Dalykų mokytojai moka naudotis kompiuteriu, tačiau nežino, kaip efektyviai panaudoti jį
mokymui.
5. Beveik visos šiuo metu turimos KMP yra nepakankamos kokyb÷s, tod÷l geriau jų
nenaudoti.
6. Nepakanka informacijos apie KMP, tod÷l sunku jas surasti ir atrinkti tinkamas.
7. Mokytojai daugiau naudotų KMP, jeigu būtų didesnis mokyklų vadovų aktyvumas ir
skatinimas.
8. Trūksta KMP taikymo mokymui(-si) metodikų (pamokų planų, scenarijų ir kt.).
9. Trūksta mokymų (kursų) mokytojams, kaip taikyti KMP ugdymo procese.
10. Jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai dauguma mokytojų naudotų KMP.
11. Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos tur÷tų skirti daug d÷mesio KMP naudojimui
dalykuose.
Kaip matome iš 21 paveikslo, mokytojai labiausiai pritaria teiginiams, kad KMP naudojimą
įtakoja:
• pakankamas kompiuterių skaičius klas÷je;
• KMP atitikimas ugdymo programoms;
• KMP taikymo mokymui(-si) metodikų (pamokų planų, scenarijų ir kt.) stygius.
Mokytojai taip pat pritaria teiginiams, kad pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos tur÷tų
skirti daugiau d÷mesio KMP naudojimui dalykuose; dabartin÷s ugdymo programos pernelyg
perkrautos, tad nebelieka laiko naudoti KMP; dalykų mokytojai moka naudotis kompiuteriu,
tačiau nežino, kaip efektyviai panaudoti jį mokymui (žr. 21 pav.).
Kaip pritariate šiems teiginiams?
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21 pav. Kaip pritariate šiems teiginiams? Pažym÷kite kiekvieno jų svarbą
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3.1.8. Metodinių priemonių ir rekomendacijų svarba
Mokytojų apklausos rezultatai rodo (20 pav.), kad tinkamai parengtos KMP taikymo
mokymui(-si) metodikos (pamokų planai, scenarijai, mokymosi veiklos ir kt.) yra laba svarbus ar
svarbus veiksnys apie 90 proc. mokytojų (44 proc. mokytojų yra labai svarbi priežastis, lemianti
KMP naudojimo veiksmingumą, dar 44 proc. mokytojų – svarbi priežastis).
Palyginimui pateiksime Vilniaus pedagoginio universiteto mokslininkų analogiško 2003 m.
atlikto tyrimo49 metu gautus duomenis. 22 pav. pateikti šio tyrimo rezultatai rodo, kad metodinių
priemonių trūkumas yra ypač svarbus veiksnys, lemiantis KMP naudojimą – nuo 77 proc.
(gimnazijose) iki 90 proc. (pagrindin÷se mokyklose) respondentų (mokytojų) nurodo, kad šis
veiksnys daugiau ar mažiau lemia KMP naudojimą.
Remiantis 2003 m. VPU atlikto tyrimo duomenimis, parengtų pamokos planų bei metodinių
rekomendacijų trūkumas yra ypač svarbus veiksnys, lemiantis KMP naudojimą, iš esm÷s
nepriklausantis nei nuo mokyklos tipo (23 pav.), nei nuo gyvenamosios vietos.

22 pav. Kaip MKP naudojimą lemia metodinių priemonių trūkumas?

49

http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
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23 pav. Trūksta parengtų pamokų planų, metodinių rekomendacijų darbui su KMP

Vykdant 2008 m. tyrimą „Projekto „IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų
rengimo programa“ įtaka profesinio mokymo kaitai šalies profesin÷se mokyklose“50 apklausus
profesijos mokytojus bei profesinių mokyklų bendrųjų dalykų mokytojus, Matematikos ir
informatikos instituto mokslininkai taip pat pri÷jo išvados, kad reik÷tų daugiau d÷mesio skirti
IKT pagrįstų mokymo(-si) metodų tobulinimui. Šios rekomendacijos vykdymas taip pat yra
susijęs su el. mokymo(-si) sistemos (bibliotekos) pl÷tojimu susiejant skaitmeninę metodinę
medžiagą (mokymosi veiklas) su tinkamais mokymosi objektais.
3.1.9. Mokyklų vadovų pozicijos svarba
Mokytojų apklausos rezultatai (20 pav.) rodo, kad teigiamas mokyklų vadovų požiūris yra
labai svarbus apie 33 proc. mokytojų, svarbus – apie 45 proc. mokytojų.
Palyginimui, iš Vilniaus pedagoginio universiteto 2003 m. tyrimui pateiktų mokytojų
atsakymų matome, kad didelei daliai mokytojų (atskiroms programoms nuo 45 proc. iki
55 proc.) administracijos pozicija netur÷jo ir neturi jokios įtakos KMP naudojimui ugdymo
procese. Tarp šių respondentų didžiąją dalį sudaro tie, kurie ugdymo procese nenaudoja MKP
(24 pav.).

50

http://profprogr.emokykla.lt/images/docs/1pmtyrimoataskaita2008.pdf
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24 pav. Kuria dalimi KMP naudojimą lemia administracijos pozicija?

Tačiau Vilniaus pedagoginio universiteto 2003 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad didelei
daliai mokytojų mokyklos administracijos skatinimas ir IKT (KMP) naudojimo r÷mimas daro
esminę įtaką planuojant ar ateityje ugdymo procese naudoti KMP (25 pav.).
Tod÷l darytina išvada, kad daliai mokytojų jų mokyklų vadovų požiūris į KMP taikymą
ugdymo procese yra svarbus veiksnys, daliai – visiškai nesvarbus.

25 pav. Mokyklos administracijos požiūris į IT (KMP) naudojimą
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3.1.10. Mokyklų aprūpinimo kompiuteriais svarba
Esamo tyrimo rezultatus apie ypatingą mokyklų aprūpinimo kompiuteriais svarbą (žr. 20 ir
21 pav.) patvirtina ir VPU 2003 m. tyrimo rezultatai (26 pav.).

26 pav. Kuria dalimi KMP naudojimą lemia kompiuterių trūkumas

3.1.11. Kompiuterinių mokymo priemonių trūkumai
Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų nuomone, pagrindinis trūkumas yra tai, kad mokyklos
turi mažai KMP lietuvių kalba (taip mano virš 60 proc.).
Kaip labai svarbius trūkumus mokytojai (apie 40 proc. visų mokyklų mokytojų) nurod÷ tai,
kad:
• dauguma KMP nediferencijuotos pagal mokinių amžių ir skirtingus geb÷jimus;
•

n÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos.

KMP neatitikimą ugdymo programoms nurod÷ kaip trūkumą apie 55 proc. gimnazijų
mokytojų, tačiau ši problema n÷ra tokia aktuali kitų tipų mokykloms (27 pav.)
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Kokius pasteb÷jote naudojamų KMP trūkumus?

Trūkumų nepasteb÷jote
Dauguma KMP neatitinka ugdymo programų
N÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo
sistemos
Dauguma KMP nediferencijuotos pagal mokinių amžių ir skirtingus
geb÷jimus
Dauguma dalykinių KMP neatitinka mokinių geb÷jimų
Mažai KMP lietuvių kalba
Dauguma KMP nepakankamai kokybiškos
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27 pav. Kokius pasteb÷jote naudojamų KMP trūkumus?

Palyginimui, MII 2006 m. atlikto tyrimo51 metu dauguma pradinių klasių mokytojų kaip
pagrindinius trūkumus nurod÷, kad yra mažai KMP lietuvių kalba (41 proc.), 29 proc. mano, kad
KMP nediferencijuotos pagal skirtingus mokinių geb÷jimus (28 pav.).
To paties tyrimo metu dauguma specialiojo ugdymo pedagogų kaip pagrindinius trūkumus
nurod÷, kad yra mažai KMP lietuvių kalba (48 proc.), 45 proc. mano, kad yra nevienoda mokinių
darbo patirtis taikant KMP, ir 43 proc. mano, kad KMP neatitinka specialiųjų poreikių vaikų
geb÷jimų (29 pav.).

51

Matematikos ir informatikos institutas. Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir
specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje (situacijos analiz÷ ir pl÷tros perspektyvos. Mokslinio tyrimo ataskaita.
2006. http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf
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Kokius pasteb÷jote MKP / MO trūkumus?
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28 pav. Pradinių klausių mokytojų nuomon÷ apie KMP trūkumus
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29 pav. Specialiojo ugdymo mokytojų nuomon÷ apie KMP trūkumus

3.1.12. Tiriamųjų kompiuterinių mokymo priemonių naudojimas
Į klausimą apie KMP „Grožio salonas 2“ naudojimo dažnumą apie 5 proc. mokytojų atsak÷,
kad retai naudoja šią KMP (1–2 kartus per savaitę), kiek daugiau – 1–2 kartus per m÷nesį –
naudoja apie 11 proc. Dar daugiau (apie 16 proc.) mokytojų naudoja „Grožio saloną 2“ tik
ruošdamiesi pamokoms, tiek pat ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 40 proc. mokytojų KMP „Grožio salonas 2“ iš viso nenaudoja (30 pav.).
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KMP „Grožio salonas 2“ naudojimas

Naudoja pamokose 1–2 k. per savaitę

7%
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Naudoja pamokose 1–2 k. per m÷nesį

Naudoja tik užklasin÷je veikloje

16%
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Naudoja tik ruošiantis pamokoms
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15%
14%
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Pagrindin÷s mokyklos
36%

Nenaudoja

37%

48%
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12%
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Nenurod÷

0%
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30 pav. KMP „Grožio salonas 2“ naudojimas

Į klausimą apie KMP „Dešimtukas“ naudojimo dažnumą apie 9 proc. mokytojų atsak÷, kad
naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 17 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį. Vidutiniškai
12 proc. mokytojų naudoja „Dešimtuką“ tik ruošdamiesi pamokoms (gimnazijų mokytojai šios
KMP iš viso nenaudoja, kas nenuostabu, nes ji daugiausiai skirta pradinukams), tiek pat ją
naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 41 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP „Dešimtukas“ nenaudoja (31 pav.).
KMP „Dešimtukas“ naudojimas
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31 pav. KMP „Dešimtukas“ naudojimas
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KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimas

Naudoja pamokose 1–2 k. per savaitę
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33%
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32 pav. KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimas

Į klausimą apie KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimo dažnumą tik apie 1 proc.
mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, net apie 35 proc. – 1–2 kartus per
m÷nesį. Vidutiniškai 19 proc. mokytojų naudoja „Stereometriją ir erdvinius kūnus“ tik
ruošdamiesi pamokoms (daugiausia (25 proc.) – gimnazijų, mažiausia (11 proc.) – pagrindinių
mokyklų mokytojai), apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 27 proc. mokytojų nurod÷, kad priemon÷s „Stereometrija ir erdviniai
kūnai“ nenaudoja (32 pav.).

Į klausimą apie KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimo dažnumą apie
17 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 28 proc. – 1–2
kartus per m÷nesį (40 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 20 proc. mokytojų
naudoja „Matematiką 10 su Dinamine geometrija“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 10 proc. ją
naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 21 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP „Matematika 10 su Dinamine
geometrija“ nenaudoja iš viso (33 pav.).

Į klausimą apie KMP „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ naudojimo
dažnumą apie 6 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, net apie
56 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį (63 proc. – gimnazijų, 50 proc. – vidurinių mokyklų
mokytojai). Vidutiniškai 13 proc. mokytojų naudoja „Matematiką 11. Elektronines pratybas
bendrajam kursui“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 9 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
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Vidutiniškai tik apie 11 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP „Matematika 11. Elektronin÷s
pratybos bendrajam kursui“ nenaudoja (34 pav.).
KMP„Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimas
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33 pav. KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimas

Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos
bendrajam kursui“ naudojimas

Naudoja pamokose 1–2 k. per savaitę
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34 pav. Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ naudojimo dažnumą apie
10 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę (19 proc. – gimnazijų,
0 proc. – vidurinių mokyklų mokytojai), apie 32 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį (39 proc. –
vidurinių mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja „Įdomiąją Lietuvos
istoriją“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
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Vidutiniškai tik apie 15 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP „Įdomioji Lietuvos istorija“
nenaudoja (35 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.); Meno istorija (2 d.); Visuomen÷s
istorija (3 d.) naudojimas
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35 pav. Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“: Valstybingumo istorija (1 d.); Meno istorija (2 d.);
Visuomen÷s istorija (3 d.) naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „ARS 1; ARS 2; ARS 3“ naudojimo dažnumą apie
10 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę (19 proc. – gimnazijų
mokytojai, 10 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai, 0 proc. – vidurinių mokyklų mokytojai),
apie 32 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį. Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja „ARS 1; ARS 2;
ARS 3“ tik ruošiantis pamokoms, apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 15 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP „ARS 1; ARS 2; ARS 3“ nenaudoja
(36 pav.).

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ naudojimo dažnumą
apie 6 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 19 proc. – 1–2
kartus per m÷nesį (23 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 26 proc. mokytojų
naudoją šią KMP tik ruošiantis pamokoms (net 33 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai),, apie
12 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 26 proc. proc. mokytojų nurod÷, kad šios mokymosi svetain÷s „Lietuvių
kalbos bendrin÷ tartis“ nenaudoja iš viso (18 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai) (37 pav.).
Dažniausiai šią mokomąją svetainę naudoja pagrindinių mokyklų mokytojai.

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“ naudojimo dažnumą apie 3 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2
kartus per savaitę, apie 20 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį. Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja
šią KMP tik ruošdamiesi pamokoms, apie 7 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 31 proc. mokytojų nurod÷, kad mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai,
gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ nenaudoja iš viso (38 pav.).
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Mokymosi svetain÷s „ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno
epochos ir stiliai; ARS 3. Lietuvių liaudies menas“ naudojimas
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36 pav. Mokymosi svetain÷s „ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno epochos ir stiliai; ARS 3. Lietuvių
liaudies menas“ naudojimas

Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ naudojimas
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37 pav. Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ naudojimas
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Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷
Lietuvos enciklopedija“ naudojimas
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38 pav. Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ naudojimas

3.1.13. Tiriamųjų kompiuterinių mokymo priemonių kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
Toliau nagrin÷sime mokytojų nuomones apie tiriamųjų KMP kokybę ir tinkamumą ugdymui.

KMP „Grožio salonas 2“
Apie 8 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 25 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 6 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 5 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 54 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(39 pav.).
KMP „Grožio salonas 2“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Nežinau
Visiškai nekokybiška ir
visiškai netinkama
Nelabai kokybiška ir
nelabai tinkama
Kokybiška ir tinkama
Labai kokybiška ir
labai tinkama
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39 pav. Nuomon÷s apie KMP „Grožio salonas 2“ kokybę ir tinkamumą ugdymui
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KMP „Dešimtukas“
Apie 17 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 25 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 1 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 51 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(40 pav.). Tai suprantama, nes ši priemon÷ (vienintel÷ iš tiriamų) skirta pradiniam ugdymui, o
pradinių klasių mokytojų nuomon÷s nebuvo klausin÷jama.
KMP „Dešimtukas“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Nežinau
Visiškai nekokybiška
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40 pav. Nuomon÷s apie KMP „Dešimtukas“ kokybę ir tinkamumą ugdymui

KMP kompaktin÷je plokštel÷je „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
Apie 7 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 37 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 14 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 38 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(41 pav.).
KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ kokyb÷ ir tinkamumas
ugdymui
Nežinau
Visiškai nekokybiška
ir visiškai netinkama
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nelabai tinkama
Kokybiška ir tinkama
Labai kokybiška ir
labai tinkama
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41 pav. Nuomon÷s apie KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ kokybę ir tinkamumą ugdymui
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KMP kompaktin÷je plokštel÷je „Matematika 10 su Dinamine geometrija“
Net apie 22 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie
39 proc. – kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 7 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama,
apie 4 proc. – visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 27 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(42 pav.).
KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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42 pav. Nuomon÷s apie KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ kokybę ir tinkamumą ugdymui

KMP „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“
Apie 9 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 24 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 2 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Net apie 60 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(43 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos
bendrajam kursui“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Nežinau
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43 pav. Nuomon÷s apie KMP „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ kokybę ir tinkamumą
ugdymui

52

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“
Apie 21 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, net apie
49 proc. – kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 3 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama,
apie 2 proc. – visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 24 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(44 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui

Nežinau
Visiškai nekokybiška
ir visiškai netinkama
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44 pav. Nuomon÷s apie KMP „Įdomioji Lietuvos istorija“ kokybę ir tinkamumą ugdymui

Mokymosi svetain÷ „ARS“
Apie 14 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, net apie
44 proc. – kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama,
apie 1 proc. – visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 36 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(45 pav.).
Dail÷s pažinimo mokymosi svetain÷s „ARS“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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45 pav. Nuomon÷s apie KMP „ARS“ kokybę ir tinkamumą ugdymui
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Mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendroji tartis“
Apie 8 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 33 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 6 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 1 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 51 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(46 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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46 pav. Nuomon÷s apie KMP „Lietuvių kalbos bendroji tartis“ kokybę ir tinkamumą ugdymui

Mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“
Apie 12 proc. mokytojų ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 30 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 2 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 48 proc. mokytojų neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(47 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷
Lietuvos enciklopedija“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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47 pav. Nuomon÷s apie KMP „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ kokybę ir tinkamumą
ugdymui
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Mokytojų apklausos rezultatai rodo, kad iš tiriamų KMP kokybiškumu ir tinkamumu
ugdymui išsiskiria:
•

Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 21 proc. mokytojų šią KMP
laiko labai kokybiška ir labai tinkama ugdymui, apie 49 proc. – kokybiška ir
tinkama);

•

KMP kompaktiniame diske „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ (apie 22 proc.
mokytojų šią KMP laiko labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 39 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui);

•

Mokymosi svetain÷ „ARS“ (apie 14 proc. mokytojų šią KMP laiko labai kokybiška ir
labai tinkama ugdymui, apie 44 proc. – kokybiška ir tinkama).

3.1.14. Kokios papildomos kompiuterin÷s mokymo priemon÷s naudojamos mokyklose
Apie tai, kokias kitas kompiuterines mokymo priemones naudoja mokyklose įvairių dalykų
mokytojai, buvo pateikta atvirųjų klausimų. Atsakymų buvo nemažai.
Mokytojų buvo įvardintos šios naudojamos KMP: Akis–M, Alkonas, įvairios KMP anglų
kalbai, Audimo raštai, Bebro programin÷ įranga, Block Buster, enciklopedija Britannica, Chem
2000, Crocodile Technology, Dangus, Destr (dešimtainių trupmenų mokymui), Dinamin÷
geometrija, Dabartin÷s Lietuvių kalbos žodynas, Eksternas, svetain÷s www.emokykla.lt KMP,
enciklopedija Encarta, Frazeologizmai, Gimtoji istorija, Informatika pradedantiesiems,
Infotestas, Interleksis, Istorijos laboratorija, Kengūros programin÷ įranga, Kieti riešut÷liai,
Kirčiavimas, Klaidutis, Klaviatūros treniruoklis, Kod÷lčius, Lietuvos geografijos atlasas, Lietuva
iki Mindaugo, Lietuvių tarm÷s, Lietuvių tautosaka, Lietuvių tautos kompiuterinis sąvadas,
Matematika Tau, Paprastosios trupmenos, Paskalio kalbos mokomoji programa, Šag za šagom,
Šaltin÷lis, Žaidžiame pasaką, Žaidžiame matematika, Žodis po žodžio.
Dalis šių įvardintų KMP buvo centralizuotai įsigyta mokykloms vykdant ŠMM programą
„Švietimas informacinei visuomenei“, bet yra ir kitų KMP, tikriausiai įsigytų iš moksleivio
krepšelio l÷šų.
Mokytojai taip pat buvo paklausti, kokių KMP pageidautų tur÷ti jų mokyklos mokytojai.
Atsakymų taip pat buvo nemažai.
Mokytojai įvardijo, kad mokymui nor÷tų tur÷ti šias KMP: Akis–M, KMP anglų kalbai, KMP
atitinkančios ugdymo programas, Autograph, KMP biologijai, KMP chemijai, Chem 2000,
Crocodile Technology, enciklopedija Encarta, enciklopedijos ir žinynai, KMP fizikai, KMP
geografijai, KMP integracijai, interaktyvių KMP, KMP istorijai, KMP lietuvių kalbai, KMP
matematikai, Mokom÷s žaisdami, KMP muzikai, KMP pradiniam ugdymui, Skaičių miestelis,
KMP specialiesiems poreikiams, KMP technologijoms, Užduočių kraitel÷, edukacinių žaidimų.
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3.2. Mokinių anketin÷s apklausos rezultatai
Pagrindinis šio skyriaus tikslas yra išanalizuoti pagrindinius veiksmingo KMP diegimo į
ugdymo procesą veiksnius.
Šiam tikslui pasiekti panagrin÷sime gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų mokinių
anketin÷s apklausos rezultatus.
3.2.1. Bendra informacija apie mokinių apklausos dalyvius
Apklausus bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų mokinius paaišk÷jo, kad mokiniai
dažniausiai naudojasi kompiuteriais namuose (68 proc. gimnazijų, net 89 proc. vidurinių ir
77 proc. pagrindinių mokyklų mokinių). Kompiuterių klas÷je mokiniai naudoja kompiuterius
žymiai rečiau, dar rečiau jie naudojasi kompiuteriais savo klas÷je ir bibliotekoje (48 pav.).
Kur dažniausiai naudojate kompiuterį mokymuisi?
89%

90%

77%

80%

68%

70%
60%
49%

50%

Gimnazijos
40%

Vidurin÷s mokyklos

34%
30%

Pagrindin÷s mokyklos

30%
22%

20%
10%

9%8%

10%
5% 4%

2%2%
0%

0%
Savo
klas÷je,
kabinete

Bibliotekoje Kompiuterių Namuose
klas÷je

Kitur

48 pav. Kur dažniausiai naudojate kompiuterius ugdymui?

Tyrimas parod÷, kad mokinių nuomone jų mokyklose KMP ugdymo procese kasdien naudoja
apie 12 proc. dalykų mokytojų, kartą per savaitę – apie 48 proc., kartą per m÷nesį – apie
18 proc., rečiau – apie 21 proc. (49 pav.).
Palyginimui, mokytojų nuomone, jie patys naudoja KMP ugdymo procese žymiai rečiau,
dažniausiai kartą per m÷nesį (7 pav.).
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Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP
ugdymo procese?
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49 pav. Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP ugdymo procese?

Remiantis tyrimo rezultatais, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai dažniausiai ieško
informacijos apie KMP internete (vidutiniškai apie 70 proc.), žymiai rečiau klausia mokytojų ir
draugų, ieško informacijos apie KMP ITC svetain÷je „www.emokykla.lt“ ir kompiuterin÷se
enciklopedijose. Apie 16 proc. mokinių iš viso neieško tokios informacijos (50 pav.).
Kur Jūs dažniausiai ieškote informacijos apie KMP?
Iš viso neieškote
Kitur
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50 pav. Kur Jūs dažniausiai ieškote informacijos apie KMP?

Tyrimo duomenimis, mokinių nuomone KMP naudojimas gali visų pirma iš esm÷s pagerinti
jų žinias (vidutiniškai apie 59 proc.), po to – įgūdžius (vidutiniškai apie 49 proc.). Mažuma
mokinių mano, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti jų motyvaciją – vidutiniškai apie
24 proc. Apie 8 proc. mokinių nemano, kad KMP gali iš esm÷s kažką pagerinti jų mokymesi
(51 pav.).
Palyginkime mokytojų atsakymus – gausime atvirkštin÷ vaizdą: mokytojai galvoja, kad KMP
naudojimas gali visų pirma iš esm÷s pagerinti mokinių motyvaciją ir įgūdžius (15 pav.).
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Ar manote, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s patobulinti Jūsų
žinias, įgūdžius, motyvaciją?
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51 pav. Ar manote, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s patobulinti Jūsų žinias, įgūdžius, motyvacija?

3.2.2. Kompiuterinių mokymo priemonių naudojimo veiksmingumas mokykloje
Tyrimo metu apklaustų mokinių nuomone, pagrindin÷s priežastys, lemiančios KMP
naudojimą mokykloje, yra pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje, puiki KMP kokyb÷ ir
pakankama įvairov÷, tinkama mokytojo IKT kvalifikacija, tinkamai parengtos KMP taikymo
mokymui metodikos, mokytojų geb÷jimas surasti ir atrinkti tinkamas KMP bei dalykų mokymo
metodikų susietumas su KMP (52 pav.).
Kaip matome, patrauklus KMP dizainas (vartotojo sąsaja), nuolatinis mokytojų
informavimas apie KMP ir pedagogų rengiančių aukštųjų mokyklų d÷mesys KMP mokiniams
atrodo mažiau svarbios veiksmingo KMP naudojimo mokyklose priežastys.
Priežastys, lemiančios veiksmingą KMP naudojimą mokykloje
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52 pav. Kurios priežastys turi lemiamos įtakos veiksmingam KMP naudojimui mokykloje?

58

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

Lyginant šiuos duomenis su mokytojų nuomone šiuo klausimu (20 pav.), svarbiausios
priežastys, lemiančios veiksmingą KMP naudojimą mokykloje tiek mokytojų, tiek ir mokinių
nuomone, yra pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje, tinkama mokytojo IKT
kvalifikacija, tinkamai parengtos KMP taikymo metodikos bei jų susietumas su KMP, o taip pat
puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷. Kitos priežastys mokytojams ir mokiniams atrodo
mažiau svarbios.
Kaip matome iš 53 pav., mokiniai labiausiai pritaria teiginiams, kad:
• jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo programas, tai dauguma mokytojų
jas naudotų;
• jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai dauguma mokytojų naudotų KMP;
• reik÷tų daugiau KMP savarankiškam vairių dalykų mokymuisi.
Mokiniai labiausiai nepritaria teiginiui „beveik visos šiuo metu turimos KMP yra
nepakankamos kokyb÷s, tod÷l geriau jų nenaudoti“.
Palyginimui, mokytojai taip pat labiausiai pritaria teiginiui, kad jei klas÷je būtų pakankamai
kompiuterių, tai dauguma mokytojų naudotų KMP (21 pav.).

Kaip pritariate šiems teiginiams?
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53 pav. Kaip pritariate šiems teiginiams? Pažym÷kite kiekvieno jų svarbą

3.2.3. Kompiuterinių mokymo priemonių trūkumai
Gimnazijų mokinių nuomone, didžiausias trūkumas yra tai, kad n÷ra patogios KMP paieškos
internete, komentavimo, vertinimo sistemos. Taip pat gimnazijų mokiniams svarbūs trūkumai
yra tai, kad dauguma KMP nepakankamai kokybiškos, ir kad yra mažai KMP lietuvių kalba.
Vidurinių mokyklų mokiniams didžiausiu trūkumu atrodo tai, kad dauguma KMP
nepakankamai kokybiškos, taip pat svarbūs trūkumai yra tai, kad yra mažai KMP lietuvių kalba
bei n÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos.
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Pagrindinių mokyklų mokiniai mano, kad didžiausias KMP trūkumas yra tai, kad yra mažai
KMP lietuvių kalba, toliau eina nepakankama KMP kokyb÷ ir patogios KMP paieškos internete,
komentavimo, vertinimo sistemos nebūvimas (54 pav.).
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54 pav. Kokius pasteb÷jote naudojamų KMP trūkumus?

Palyginimui, mokytojai taip pat mano, kad pagrindinis trūkumas yra mažas KMP lietuvių
kalba kiekis. Taip pat jie mano, kad svarbus trūkumas yra patogios KMP paieškos internete,
komentavimo, vertinimo sistemos nebūvimas (27 pav.).
Tod÷l darytina išvada, kad Lietuvoje reikia žymiai daugiau d÷mesio skirti kokybiškų
užsienio KMP lokalizavimui ir kitoms priemon÷ms, kurios padidintų lietuviškų KMP pasiūlą
mokykloms. Tai gal÷tų būti lankstesni centralizuoti KMP kūrimo konkursai leid÷jams, kad pirma
konkursui būtų siūlomos KMP id÷jos ar projektai, ir tik po pritarimo – galutin÷s KMP versijos.
Praktika rodo, kad Lietuvos leid÷jai negali pasiūlyti pakankamai išbaigtų KMP lietuvių kalba
arba yra siūlomi ištekliai, pagaminti labiau rinkai, nei švietimo sistemai.
Metodinių darbų trūkumą galima sumažinti suaktyvinus pačių mokytojų dalijimąsi
metodiniais darbais. Čia svarbu ir mokytojų skatinimas, ir patogios dalijimosi patirtimi erdv÷s
internete kūrimas.
Galiausiai ir mokytojams, ir mokiniams labai svarbu tur÷ti prieigą prie patogios KMP
paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos. Tokios sistemos kūrimo darbai Lietuvoje
prasid÷jo (žr. 2.2 skyrių apie mokymosi objektų metaduomenų saugyklos kūrimą), tačiau
mokyklos apie tai yra dar labai mažai informuotos.
Kita problema yra tai, šios saugyklos darbams valstyb÷s lygmeniu yra skiriama
nepakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, tod÷l jie vyksta l÷tai.
Be to, kaip min÷ta šios ataskaitos įvade, tiriamos ir visos centralizuotai ITC nupirktos KMP
n÷ra mokymosi objektai (jau vien d÷lto, kad šios KMP n÷ra aprašytos pagal tarptautiniu mastu
pripažintus metaduomenų standartus, pvz. LOM), tod÷l jų neįmanoma įtraukti į saugyklą, jos
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iškrenta iš išteklių paieškos, komentavimo, vertinimo, daugkartinio panaudojamumo, mainų
sistemos.
Tod÷l egzistuojanti KMP įsigijimo praktika turi būti keičiama, – suteikiamas prioritetas
mokymosi objektams pirkti, t. y. turi būti perkami nedidel÷s apimties internetiniai ištekliai kartu
su jų metaduomenimis, sukurtais pagal LOM standartą. Tuomet nupirkti ištekliai tur÷s aukštą
daugkartinio panaudojamumo potencialą, jie bus tinkami išteklių mainų sistemai.
Šiuo keliu jau eina daugelis Europos šalių. Dalis neseniai į Europos Sąjungą įstojusių šalių
taip pat perima šią pažangią patirtį. Pavyzdžiui, vienas pagrindinių Vengrijos el. mokymosi
išteklių ir paslaugų bibliotekos STD bruožų yra tai, kad ši sistema pagrįsta mokymosi išteklių
daugkartinio panaudojamumo koncepcija, kai atskirai aprašytus ir laikomus mokymosi
komponentus galima daug kartų panaudoti kuriant didesnius mokymosi objektus ir įvairius
mokymosi vienetus bei mokymosi veiklas (pvz., pamokų planus), o sukurtas ir laikomas žinių
baz÷je mokymosi veiklas ar metodus galima taikyti pakartotinai su įvairiais turinio mokymosi
objektais52.
3.2.4. Tiriamųjų kompiuterinių mokymo priemonių naudojimas
Į klausimą apie KMP „Grožio salonas 2“ naudojimą apie 5 proc. mokinių atsak÷, kad šią
KMP jie gerai žino ir naudoja, tiek pat – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai 17 proc. mokinių
gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai 70 proc. mokinių (net 86 proc. gimnazijų
mokinių) apie šią KMP nežino (55 pav.).
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55 pav. KMP „Grožio salonas 2“ naudojimas

Į klausimą apie KMP „Dešimtukas“ naudojimą apie 1 proc. mokinių atsak÷, kad šią KMP jie
gerai žino ir naudoja, apie 5 proc. – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai 20 proc. mokinių gird÷jo
apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 71 proc. mokinių (net 85 proc. gimnazijų
mokinių) apie šią KMP nežino (56 pav.).
52

Matematikos ir informatikos institutas. Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties analiz÷. Mokslinio tyrimo
ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
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KMP „Dešimtukas“ naudojimas
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56 pav. KMP „Dešimtukas“ naudojimas

Į klausimą apie KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimą apie 3 proc. mokinių
atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja, apie 10 proc. – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai
24 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 61 proc. mokinių (net
83 proc. gimnazijų mokinių) apie šią KMP nežino (57 pav.).
KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimas
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57 pav. KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ naudojimas

Į klausimą apie KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimą apie 6 proc.
mokinių atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja, apie 12 proc. – žino ir kartais naudoja,
vidutiniškai 21 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 58 proc.
mokinių (net 72 proc. gimnazijų mokinių) apie šią KMP nežino (58 pav.).
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KMP„Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimas
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58 pav. KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam
kursui“ naudojimą apie 4 proc. mokinių atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja, apie
7 proc. – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai 22 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet
nenaudoja. Vidutiniškai apie 64 proc. (gimnazijų – 79 proc.) mokinių apie šią KMP nežino
(59 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos
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59 pav. Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ naudojimą apie 4 proc.
mokinių atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja, apie 17 proc. – žino ir kartais naudoja,
vidutiniškai 27 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 49 proc.
(gimnazijų – 70 proc.) mokinių apie šią KMP nežino (žr. 60 pav.).
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Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.); Meno istorija (2 d.); Visuomen÷s
istorija (3 d.) naudojimas
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60 pav. Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „ARS“ naudojimą apie 5 proc. mokinių atsak÷, kad šią
KMP jie gerai žino ir naudoja, apie 17 proc. – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai 22 proc.
mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 55 proc. (gimnazijų – 76 proc.)
mokinių apie šią KMP nežino (61 pav.).
Mokymosi svetain÷s „ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2.
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61 pav. Mokymosi svetain÷s „ARS“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ naudojimą apie 8 proc.
mokinių atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja, apie 14 proc. – žino ir kartais naudoja,
vidutiniškai 24 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet nenaudoja. Vidutiniškai apie 51 proc.
(gimnazijų – 73 proc.) mokinių apie šią KMP nežino (62 pav.).
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Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
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62 pav. Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ naudojimas

Į klausimą apie mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“ naudojimą apie 10 proc. mokinių atsak÷, kad šią KMP jie gerai žino ir naudoja,
apie 16 proc. – žino ir kartais naudoja, vidutiniškai 21 proc. mokinių gird÷jo apie šią KMP, bet
nenaudoja. Vidutiniškai apie 50 proc. (gimnazijų – 74 proc.) mokinių apie šią KMP nežino
(63 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷
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63 pav. Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ naudojimas
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Mokinių apklausos rezultatai rodo, kad labiausiai iš tiriamų KMP yra naudojamos mokymosi
svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ (apie 10 proc. mokinių
šią KMP gerai žino ir naudoja, apie 16 proc. – žino ir kartais naudoja), mokymosi svetain÷
„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ (apie 8 proc. mokinių šią KMP gerai žino ir naudoja, apie
14 proc. – žino ir kartais naudoja), mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 4 proc.
mokinių šią KMP gerai žino ir naudoja, apie 17 proc. – žino ir kartais naudoja), KMP
„Stereometrija ir erdviniai kūnai“ (apie 3 proc. mokinių šią KMP gerai žino ir naudoja, apie
10 proc. – žino ir kartais naudoja), ir mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos
bendrajam kursui“ (apie 4 proc. mokinių šią KMP gerai žino ir naudoja, apie 7 proc. – žino ir
kartais naudoja).
Mažiausiai visas KMP naudoja gimnazijų mokiniai, atitinkamai daugiausiai jų apie šias KMP
negird÷jo.
3.2.5. Tiriamųjų kompiuterinių mokymo priemonių kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

KMP „Grožio salonas 2“
Apie 4 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 9 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 5 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 48 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(64 pav.).
KMP „Grožio salonas 2“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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64 pav. KMP „Grožio salonas 2“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

KMP „Dešimtukas“
Apie 4 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 7 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 5 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 4 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 50 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(65 pav.).
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65 pav. KMP „Dešimtukas“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
Apie 5 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 10 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 5 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 4 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 46 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(66 pav.).
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66 pav. KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“
Apie 9 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, tiek pat –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 3 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 2 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 44 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui (66
pav.).
KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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67 pav. KMP „Matematika 10 su dinamine geometrija“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“
Apie 7 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 9 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 45 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui (68
pav.).
Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos
bendrajam kursui“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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68 pav. Mokymosi svetain÷s „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“ kokyb÷ ir tinkamumas
ugdymui
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Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“
Apie 12 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 17 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 35 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(69 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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69 pav. Mokymosi svetain÷s „Įdomioji Lietuvos istorija“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Mokymosi svetain÷ „ARS“
Apie 13 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, tiek pat –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 5 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 35 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(70 pav.).
Dail÷s pažinimo mokymosi svetain÷s „ARS“ kokyb÷ ir
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70 pav. Mokymosi svetain÷s „ARS“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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Mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
Apie 12 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, tiek pat –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 35 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(71 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ kokyb÷ ir
tinkamumas ugdymui
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71 pav. Mokymosi svetain÷s „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui

Mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“
Apie 12 proc. mokinių ši KMP atrodo labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 14 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 4 proc. – nelabai kokybiška ir nelabai tinkama, apie 3 proc.
– visiškai nekokybiška ir visai netinkama ugdymui.
Apie 38 proc. mokinių neturi nuomon÷s apie šios MKP kokybę ir tinkamumą ugdymui
(72 pav.).
Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷
Lietuvos enciklopedija“ kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
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72 pav. Mokymosi svetain÷s „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ kokyb÷ ir tinkamumas
ugdymui
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Apklausos rezultatai rodo, kad iš tiriamų KMP kokybiškumu ir tinkamumu ugdymui mokinių
nuomone išsiskiria mokymosi svetain÷s:
•

„Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 12 proc. mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir
labai tinkama ugdymui, apie 17 proc. – kokybiška ir tinkama);

•

„ARS“ (apie 13 proc. mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir labai tinkama
ugdymui, tiek pat – kokybiška ir tinkama);

•

„Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ (apie 12 proc.
mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir labai tinkama ugdymui, apie 14 proc. –
kokybiška ir tinkama);

•

„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ (apie 12 proc. mokinių šią KMP laiko labai
kokybiška ir labai tinkama ugdymui, tiek pat – kokybiška ir tinkama).

3.2.6. Kokios papildomos kompiuterin÷s mokymo priemon÷s naudojamos mokyklose
Apie tai, kokias kitas kompiuterines mokymo priemones naudoja mokyklose įvairių dalykų
mokytojai, mokiniams buvo pateikta atvirųjų klausimų. Atsakymų buvo nemažai.
Mokiniai įvardijo šias KMP: Alkonas (keletą kartų), Dešimtain÷s trupmenos, Informatika
pradedantiesiems (keletą kartų), Kirčiavimas, Matematika Tau (keletą kartų), Verslumo
pradmenys (keletą kartų).
Mokiniai taip pat buvo paklausti, kokių KMP jie pageidautų tur÷ti savo mokymuisi.
Atsakymų buvo gauta nemažai.
Mokiniai įvardijo, kad pageidautų šių KMP: KMP anglų kalbai (keletą kartų), KMP
geografijai ir geografijos žem÷lapių (keletą kartų), KMP istorijai (keletą kartų), KMP chemijai
(keletą kartų), KMP fizikai (keletą kartų), matematikos KMP braižymui (keletą kartų),
matematikos testų, įvairių testų, KMP lietuvių kalbai (keletą kartų), muzikos KMP, KMP
vyresn÷ms klas÷ms.
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3.3. Skyriaus išvados
Svarbiausios mokytojų apklausos išvados
Bendra informacija apie mokytojų apklausos dalyvius
Dauguma mokytojų (61 proc. gimnazijų, 53 proc. vidurinių bei 51 proc. pagrindinių
mokyklų) teigia, kad KMP ugdymo procese naudoja kartą per m÷nesį. Kartą per savaitę KMP
naudoja ugdymo procese 35 proc. gimnazijų, 17 proc. vidurinių bei 31 proc. pagrindinių
mokyklų mokytojų. Kasdien ir rečiau nei kartą per m÷nesį ar savaitę KMP ugdymo procese
naudoja žymiai mažiau mokytojų.
Mokyklos gauna nepakankamai informacijos apie KMP. Taip mano 67 proc. gimnazijų,
59 proc. vidurinių ir 58 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų.
Mokytojai dažniausiai ieško informacijos apie KMP internete (79 proc. gimnazijų, 86 proc.
vidurinių ir 85 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų), ITC svetain÷je „www.emokykla.lt“
(61 proc. gimnazijų, 81 proc. vidurinių ir 82 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų) ir gauna
seminaruose (84 proc. gimnazijų, 77 proc. vidurinių ir 68 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų).
Mokytojų žiniomis, mokyklos ne tik naudoja centralizuotai įsigytas KMP, bet įsigyja KMP iš
moksleivio krepšelio l÷šų – taip mano 78 proc. gimnazijų, 53 proc. vidurinių ir 69 proc.
pagrindinių mokyklų mokytojų.
Dauguma gimnazijų, vidurinių bei pagrindinių mokyklų mokytojų mano, kad KMP
naudojimas gali iš esm÷s pagerinti mokinių motyvaciją bei įgūdžius, tačiau tik mažuma
(pavyzdžiui, tik 40 proc. pagrindinių mokyklų) mokytojų mano, kad KMP naudojimas gali iš
esm÷s pagerinti mokinių žinias.

KMP naudojimo veiksmingumas mokykloje
Mokytojai mano, kaip labai svarbios veiksmingo KMP taikymo mokyklose priežastys yra:
•
•
•
•
•
•

pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje;
tinkama mokytojo IKT kvalifikacija;
KMP atitikimas ugdymo programoms;
tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui metodikos (daugiausia mokytojų taip pat
nurod÷ šią priežastį kaip svarbią);
puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷;
dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP.

Mokytojai labiausiai pritaria teiginiams, kad KMP naudojimą įtakoja:
•
•
•

pakankamas kompiuterių skaičius klas÷je;
KMP atitikimas ugdymo programoms;
KMP taikymo mokymui(-si) metodikų (pamokų planų, scenarijų ir kt.) trūkumas.

KMP trūkumai
Mokytojai mano, kad pagrindiniai KMP trūkumai yra:
1. mažas KMP lietuvių kalba kiekis;
2. patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos nebūvimas;
3. KMP taikymo metodikų trūkumas.
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Darytinos išvados, kad:
1. Lietuvoje reikia žymiai daugiau d÷mesio skirti kokybiškų užsienio KMP
lokalizavimui ir kitoms priemon÷ms, kurios padidintų lietuviškų KMP pasiūlą
mokykloms. Šios priemon÷s gali būti lankstesni centralizuoti KMP kūrimo konkursai
leid÷jams, kad pirma konkursui būtų siūlomos KMP id÷jos ar projektai, ir tik po
pritarimo – galutin÷s KMP versijos.
2. Metodinių darbų trūkumą galima sumažinti suaktyvinus pačių mokytojų dalijimąsi
metodiniais darbais. Čia svarbu ir mokytojų skatinimas, ir patogios dalijimosi
patirtimi erdv÷s internete kūrimas.
3. Mokytojams ir mokiniams labai svarbu tur÷ti prieigą prie patogios KMP paieškos
internete, komentavimo, vertinimo sistemos. Tokios sistemos kūrimo darbai
Lietuvoje prasid÷jo, tačiau mokyklos apie tai yra dar labai mažai informuotos. Šios
saugyklos darbams valstyb÷s lygmeniu yra skiriama nepakankamai žmogiškųjų ir
finansinių išteklių, tod÷l jie vyksta l÷tai.
4. Tiriamos ir visos centralizuotai ITC nupirktos KMP n÷ra mokymosi objektai, tod÷l jų
neįmanoma įtraukti į MO metaduomenų saugyklą, jos iškrenta iš išteklių paieškos,
komentavimo, vertinimo, daugkartinio panaudojamumo, mainų sistemos. Tod÷l
egzistuojančią KMP įsigijimo praktiką reikia keisti, t. y. turi būti perkami nedidel÷s
apimties internetiniai ištekliai kartu su jų metaduomenimis, sukurti pagal LOM
standartą. Tuomet nupirkti ištekliai tur÷s aukštą daugkartinio panaudojamumo
potencialą, jie bus tinkami išteklių mainų sistemai.

Tiriamų KMP naudojimas
•

KMP „Grožio salonas 2“: nedaug (apie 5 proc.) mokytojų naudoja šią KMP 1–2
kartus per savaitę, daugiau – 1–2 kartus per m÷nesį (apie 11 proc.). Dar daugiau (apie
16 proc.) mokytojų naudoja „Grožio saloną 2“ tik ruošdamiesi pamokoms, tiek pat ją
naudoja tik užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai apie 40 proc. mokytojų šios KMP
nenaudoja.

•

KMP „Dešimtukas“: apie 9 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus
per savaitę, apie 17 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį. Vidutiniškai 12 proc. mokytojų
naudoja „Dešimtuką“ tik ruošdamiesi pamokoms (gimnazijų mokytojai šios KMP iš
viso nenaudoja, kas nenuostabu, nes ši KMP daugiausiai skirta pradinukams), tiek pat
ją naudoja tik užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai apie 41 proc. mokytojų šios KMP
nenaudoja.

•

KMP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“: tik apie 1 proc. mokytojų atsak÷, kad
naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, net apie 35 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį.
Vidutiniškai 19 proc. mokytojų naudoja „Stereometriją ir erdvinius kūnus“ tik
ruošdamiesi pamokoms (daugiausia (25 proc.) – gimnazijų, mažiausia (11 proc.) –
pagrindinių mokyklų mokytojai), apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 27 proc. mokytojų šios KMP nenaudoja.

•

KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“: apie 17 proc. mokytojų atsak÷, kad
naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 28 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį
(40 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 20 proc. mokytojų naudoja
„Matematiką 10 su Dinamine geometrija“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 10 proc. ją
naudoja tik užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai apie 21 proc. mokytojų šios KMP
nenaudoja.
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•

Mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“: apie 6
proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, net apie 56 proc.
– 1–2 kartus per m÷nesį (63 proc. – gimnazijų, 50 proc. – vidurinių mokyklų
mokytojai). Vidutiniškai 13 proc. mokytojų naudoja „Matematiką 11. Elektronines
pratybas bendrajam kursui“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 9 proc. ją naudoja tik
užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai tik apie 11 proc. mokytojų šios KMP nenaudoja.

•

Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“: apie 10 proc. mokytojų atsak÷, kad
naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę (19 proc. – gimnazijų, 0 proc. – vidurinių
mokyklų mokytojai), apie 32 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį (39 proc. – vidurinių
mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja „Įdomiąją Lietuvos
istoriją“ tik ruošdamiesi pamokoms, apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai tik apie 15 proc. mokytojų šios KMP nenaudoja.

•

Mokymosi svetain÷ „ARS 1; ARS 2; ARS 3“: apie 10 proc. mokytojų atsak÷, kad
naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 32 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį.
Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja „ARS 1; ARS 2; ARS 3“ tik ruošdamiesi
pamokoms, apie 10 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai apie 15
proc. mokytojų šios KMP nenaudoja.

•

Mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“: apie 6 proc. mokytojų atsak÷,
kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie 19 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį
(23 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai). Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja
šią KMP tik ruošdamiesi pamokoms (net 33 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai),,
apie 12 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje. Vidutiniškai apie 26 proc. proc.
mokytojų šios KMP nenaudoja (18 proc. – pagrindinių mokyklų mokytojai).
Dažniausiai šią mokomąją svetainę naudoja pagrindinių mokyklų mokytojai.

•

Mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“:
apie 3 proc. mokytojų atsak÷, kad naudoja šią KMP 1–2 kartus per savaitę, apie
20 proc. – 1–2 kartus per m÷nesį. Vidutiniškai 26 proc. mokytojų naudoja šią KMP
tik ruošdamiesi pamokoms, apie 7 proc. ją naudoja tik užklasin÷je veikloje.
Vidutiniškai apie 31 proc. mokytojų šios KMP nenaudoja.

Mokytojų nuomone, labiausiai naudojamos yra:
•

mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“,

•

KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“,

•

mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“, ir

•

mokymosi svetain÷ „ARS 1; ARS 2; ARS 3“.

Tiriamų KMP kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
Mokytojų nuomone iš tiriamųjų KMP kokybiškumu ir tinkamumu ugdymui išsiskiria:
•

Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 21 proc. mokytojų šią KMP
laiko labai kokybiška ir labai tinkama ugdymui, apie 49 proc. – kokybiška ir
tinkama);

•

KMP kompaktin÷je plokštel÷je „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ (apie 22
proc. mokytojų šią KMP laiko labai kokybiška ir tinkama ugdymui, apie 39 proc. –
kokybiška ir tinkama ugdymui);
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•

Mokymosi svetain÷ „ARS 1; ARS 2; ARS 3“ (apie 14 proc. mokytojų šią KMP laiko
labai kokybiška ir labai tinkama ugdymui, apie 44 proc. – kokybiška ir tinkama).

Svarbiausios mokinių apklausos išvados
Bendra informacija apie mokinių apklausos dalyvius
Mokinių nuomone, KMP ugdymo procese kasdien naudoja apie 12 proc. jų mokyklų dalykų
mokytojų, kartą per savaitę – apie 48 proc., kartą per m÷nesį – apie 18 proc., rečiau – apie
21 proc. Patys gi mokytojai teigia, kad dažniausiai naudoja KMP kartą per m÷nesį, po to – kartą
per savaitę.
Mokiniai dažniausiai ieško informacijos apie KMP internete (vidutiniškai apie 70 proc.),
žymiai rečiau klausia mokytojų ir draugų, ieško informacijos apie KMP ITC svetain÷je
„www.emokykla.lt“ ir kompiuterin÷se enciklopedijose. Apie 16 proc. mokinių iš viso neieško
tokios informacijos.
Mokiniai mano, kad KMP naudojimas gali visų pirma iš esm÷s patobulinti jų žinias
(vidutiniškai apie 59 proc.), po to – įgūdžius (vidutiniškai apie 49 proc.). Mažuma mokinių
mano, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti jų motyvaciją – vidutiniškai apie 24 proc.

KMP naudojimo veiksmingumas mokykloje
Mokinių nuomone, pagrindin÷s priežastys, lemiančios KMP naudojimą mokykloje yra:
•

pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje;

•

puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷;

•

tinkama mokytojo IKT kvalifikacija;

•

tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui metodikos;

•

mokytojų geb÷jimas surasti ir atrinkti tinkamas KMP;

•

dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP.

Mokiniai labiausiai pritaria teiginiams, kad:
•

jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo programas, tai dauguma mokytojų
jas naudotų;

•

jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai dauguma mokytojų naudotų KMP;

•

reik÷tų daugiau KMP savarankiškam įvairių dalykų mokymuisi.

Mokiniai labiausiai nepritaria teiginiui, kad beveik visos šiuo metu turimos KMP yra
nepakankamos kokyb÷s, tod÷l geriau jų nenaudoti.
KMP trūkumai
Mokinių nuomone, didžiausiai KMP trūkumai yra tai, kad:
•

n÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos;

•

mažai KMP lietuvių kalba;

•

dauguma KMP nepakankamai kokybiškos.
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Tiriamų KMP naudojimas
Iš tiriamųjų KMP yra daugiausiai naudojamos:
•

mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“
(apie 10 proc. mokinių šią KMP gerai žino ir naudoja, apie 16 proc. – žino ir kartais
naudoja);

•

mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ (apie 8 proc. mokinių šią KMP
gerai žino ir naudoja, apie 14 proc. – žino ir kartais naudoja);

•

mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 4 proc. mokinių šią KMP gerai
žino ir naudoja, apie 17 proc. – žino ir kartais naudoja).

Mažiausiai visas KMP naudoja gimnazijų mokiniai, atitinkamai daugiausiai jų apie šias KMP
negird÷jo.
Tiriamų KMP kokyb÷ ir tinkamumas ugdymui
Iš tiriamųjų KMP kokybiškumu ir tinkamumu ugdymui mokinių nuomone išsiskiria
mokymosi svetain÷s:
•

„Įdomioji Lietuvos istorija“ (apie 12 proc. mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir
labai tinkama ugdymui, apie 17 proc. – kokybiška ir tinkama);

•

„ARS 1; ARS 2; ARS 3“ (apie 13 proc. mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir
labai tinkama ugdymui, tiek pat – kokybiška ir tinkama);

•

„Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“ (apie 12 proc.
mokinių šią KMP laiko labai kokybiška ir labai tinkama ugdymui, apie 14 proc. –
kokybiška ir tinkama);

•

„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“ (apie 12 proc. mokinių šią KMP laiko labai
kokybiška ir labai tinkama ugdymui, tiek pat – kokybiška ir tinkama).
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4. MOKYKLŲ KOMPIUTERINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ
POREIKIO ANALIZö
Remdamiesi bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų apklausų rezultatais, nagrin÷sime
bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų poreikį kompiuterin÷ms mokymo priemon÷ms (KMP).

4.1. Mokytojų apklausos rezultatai
4.1.1. Kompiuterinių mokymo priemonių poreikis pagal jų savybes
Mokytojų nuomone, jų mokykloms labiausiai reikia:
•

interaktyvių, multimedijos KMP (apie 82 proc.);

•

KMP kompaktiniuose diskuose (apie 73 proc.);

•

nedidelių vaizdo, garso, animacijos internetinių KMP (apie 56 proc.);

•

viešai internete skelbiamų KMP, kurias būtų įvertinę kiti mokytojai (apie 53 proc.).

Mokytojų nuomone, jų mokykloms mažiausiai reikia:
•

teksto formato KMP (apie 6 proc.);

•

atskiriems dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų (apie 29 proc.) (73 pav.).
Kokiomis savyb÷mis pasižyminčių KMP labiausiai reikia Jūsų
mokyklai?

KMP kompaktin÷se plokštel÷se

Viešai internete skelbiamų KMP,
kurias būtų įvertinę kiti mokytojai

Teksto formato KMP

Atskiriems dalykams skirtų
nuotolinių mokymo kursų
Nedidelių vaizdo, garso,
animacijos internetinių KMP

Interaktyvių, multimedinių

0%

10%

20%

Pagrindin÷s mokyklos

30%

40%

50%

Vidurin÷s mokyklos

60%

70%

80%

90%

100%

Gimnazijos

73 pav. Kokiomis savyb÷mis pasižyminčių KMP labiausiai reikia Jūsų mokyklai?

Matome, kad mokytojai aiškiai pasisako už nedidelius interaktyvius įvairialyp÷s terp÷s
(vaizdo, garso, animacijos) išteklius, viešai skelbiamus internete, kuriuos jau yra įvertinę kiti
mokytojai.
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Tokio tipo mokymo(-si) ištekliai vadinami mokymosi objektais, jie pasižymi aukštu
daugkartinio panaudojamumo lygiu, juos galima pakartotinai naudoti įvairiose mokymo(-si)
situacijose kartu su kitais ištekliais, naudojant įvairias mokymosi veiklas.
Tam, kad būtų įgyvendinta tokia mokymosi išteklių mainų politika, išteklius reikia aprašyti
remiantis LOM standartu, metaduomenis pad÷ti į saugyklą, įdiegti saugyklos paslaugas
(mokymosi objektų vertinimą, komentavimą, mokymosi objekto populiarumo nustatymą pagal jo
parsisiuntimų skaičių ir pan.).
Taip pat matome, kad dalis mokytojų iki šiol pageidauja KMP kompaktiniuose diskuose.
Tyr÷jų nuomone, tai prieštarauja daugumos mokytojų palaikomai mokymosi išteklių mainų
politikai, o mokytojų prisirišimą prie KMP kompaktiniuose diskuose galima pagrįsti tam tikrais
mokytojų įpročiais (juk mokyklos yra aprūpinamos KMP kompaktiniuose diskuose nuo 2001
metų, o išteklių mainai yra gana nauja paslauga mokykloms) ir nepakankama interneto sparta
mokyklose, d÷l kurios kol kas neįmanoma plačiai ir efektyviai naudotis internetin÷mis išteklių
saugyklomis ir paslaugomis.
Tod÷l augant interneto spartai mokyklose ir internetinių mokymosi objektų pasiūlai, reiktų
palaipsniui atsisakyti mokyklų aprūpinimo KMP kompaktiniuose diskuose bei didel÷s apimties
mokymosi svetain÷mis ir pereiti prie šiuolaikinių išteklių pasiūlos mokykloms architektūros
modelių – el. mokymosi išteklių ir paslaugų bibliotekų – kūrimo.
4.1.2. Kompiuterinių mokymo priemonių poreikis pagal dalykus
Mokytojų nuomone, mokykloms beveik tolygiai reikia tiek matematikos, gamtos mokslų ir
technologijų (angl. Math, Science and Technology, MST) dalykų KMP, tiek geografijos, istorijos
ir kalbų KMP.
Labiausiai reikia KMP matematikos ir užsienio kalbų dalykams (74 pav.).

KMP poreikis dalykų mokymui(-si)
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74 pav. Kurių dalykų mokymui(-si) Jūsų mokykloje šiuo metu labai reikia KMP?
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Gimnazijų mokytojai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP informacinių
technologijų, matematikos ir geografijos dalykams (vidutiniškai apie 38 proc.) (75 pav.).

KMP poreikis dalykų mokymui(-si) gimnazijose
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75 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) gimnazijose

Vidurinių mokyklų mokytojai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP
matematikos (33 proc.) ir užsienio kalbų (25 proc.) dalykams (76 pav.).

KMP poreikis dalykų mokymui(-si) vidurin÷se mokyklose
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76 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) vidurin÷se mokyklose
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Pagrindinių mokyklų mokytojai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP užsienio
kalbų (37 proc.), matematikos (35 proc.) ir informacinių technologijų (30 proc.) dalykams (77
pav.).

KMP poreikis dalykų mokymui(-si) pagrindin÷se mokyklose
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77 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) pagrindin÷se mokyklose

4.1.3. Mokyklų kompiuterinių mokymo priemonių poreikio patenkinimas
Norint nustatyti, kaip šiuo metu patenkintas mokyklų poreikis aprūpinat jas
kompiuterin÷mis mokymo priemon÷mis, aprūpinimo laipsnis buvo suskirstytas į penkis lygius:
1) visiškai patenkintas, tai yra aprūpinimo laipsnis nuo 70 iki 100 proc., 2) patenkintas – kai
aprūpinimo laipsnis tarp 50 ir 70 proc., 3) beveik patenkintas – kai aprūpinimo laipsnis svyruoja
ties 50 proc., 4) nepatenkintas, kai mokyklos gauna labai mažai KMP ir 5) kai sunku nusakyti
apie patenkinimo laipsnį, nes mokyklos dar nelabai naudoja kompiuterinių programų.
Remiantis mokytojų apklausos duomenimis, daugiau nei pus÷s mokyklų KMP poreikis
šiuo metu patenkintas (apie 57 proc.). Tačiau tik apie 4 proc. mokytojų mano, kad šis poreikis
yra visiškai patenkintas, o 20 proc. gimnazijų, 12 proc. pagrindinių ir 10 proc. vidurinių mokyklų
mokytojų mano, kad jų mokyklų poreikis KMP nepatenkintas (78 pav.).
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Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų mokyklos mokytojų ir
mokinių KMP poreikis?
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78 pav. Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų mokyklos mokytojų ir mokinių KMP poreikis?

Tyr÷jų prašymu mokytojai taip pat nurod÷ priežastis, kod÷l jų mokyklų poreikis KMP
neatitinka ar iš dalies neatitinka esamai pasiūlai (79 pav.). Mokytojų nuomone, pagrindin÷s
priežastys yra šios:
•

mokykla turi ribotas galimybes pirkti KMP (iš moksleivio krepšelio l÷šų) – taip
mano 70 proc. gimnazijų, 51 proc. vidurinių ir 70 proc. pagrindinių mokyklų
mokytojų;

•

nepakanka KMP naudojimo mokymui(-si) metodikų – taip mano 65 proc.
gimnazijų, 48 proc. vidurinių ir 36 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų;

•

beveik n÷ra kokybiškų užsieninių KMP, kurios būtų išverstos į lietuvių kalbą – taip
mano 41 proc. gimnazijų, 45 proc. vidurinių ir 38 proc. pagrindinių mokyklų
mokytojų.

45 proc. gimnazijų mokytojų nuomone, Švietimo ir mokslo ministerija perka ne tas KMP,
kurių reik÷tų mokykloms, tačiau absoliuti dauguma vidurinių ir pagrindinių mokyklų mokytojų
mano kitaip (79 pav.).
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Priežastys lemiančios, kod÷l Jūsų mokyklos poreikis
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79 pav. Nurodykite priežastis, kod÷l Jūsų mokyklos poreikis KMP neatitinka ar iš dalies neatitinka esamai pasiūlai
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4.2. Mokinių anketin÷s apklausos rezultatai
Remdamiesi bendrojo lavinimo mokyklų mokinių apklausų rezultatais, nagrin÷sime bendrąjį
lavinimą teikiančių mokyklų poreikį kompiuterin÷ms mokymo priemon÷ms (KMP).
4.2.1. Kompiuterinių mokymo priemonių poreikis pagal jų savybes
Mokinių nuomone, jų mokykloms labiausiai reikia:
•

interaktyvių, multimedijos KMP (apie 52 proc., gimnazijoms – net 62 proc.);

•

nedidelių vaizdo, garso, animacijos internetinių KMP (apie 46 proc., gimnazijoms –
net 59 proc.);

•

viešai internete skelbiamų KMP, kurias būtų įvertinę kiti mokytojai (apie 35 proc.).

Mokinių nuomone, jų mokykloms mažiausiai reikia:
•

teksto formato KMP (apie 18 proc.);

•

KMP kompaktiniuose diskuose (apie 27 proc.);

•

atskiriems dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų (apie 31 proc.) (80 pav.).
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80 pav. Kokiomis savyb÷mis pasižyminčių KMP labiausiai Jums reikia?

Matome, kad mokiniai taip pat labai aiškiai pasisako už nedidelius interaktyvius
įvairialyp÷s terp÷s (vaizdo, garso, animacijos) išteklius, viešai skelbiamus internete, kuriuos būtų
įvertinę mokytojai.
Tačiau, skirtingai nei mokytojai, mokiniai aiškiai pasisako prieš KMP kompaktiniuose
diskuose. Tai patvirtina tyr÷jų 4.1 skyriuje išsakytą nuomonę, kad augant interneto spartai
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mokyklose ir internetinių mokymosi objektų pasiūlai reik÷tų palaipsniui atsisakyti mokyklų
aprūpinimo KMP kompaktiniuose diskuose, pereiti prie šiuolaikinių išteklių pasiūlos mokykloms
architektūros modelių – el. mokymosi išteklių ir paslaugų bibliotekų – kūrimo.
4.2.2. Kompiuterinių mokymo priemonių poreikis pagal dalykus
Mokinių nuomone, mokykloms labiausiai reikia užsienio kalbų, lietuvių (gimtosios)
kalbos, geografijos bei matematikos KMP. Aiškiai išsiskiria poreikis užsienio kalbų KMP.
Mokinių nuomone, mokykloms mažiausiai reikia KMP istorijos dalykui (81 pav.).
Kurių dalykų mokymuisi Jums šiuo metu labiausiai reikia
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81 pav. Kurių dalykų mokymui(-si) Jums šiuo metu labiausiai reikia KMP?

Gimnazijų mokiniai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP informacinių
technologijų (šis poreikis labai išsiskiria – apie 75 proc.), užsienio kalbų, matematikos ir fizikos
dalykams (82 pav.).
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KMP poreikis dalykų mokymui(-si) gimnazijose
Kitų
Informacinių technologijų
Geografijos
Istorijos
Chemijos
Fizikos
Biologijos
Užsienio kalbų
Matematikos
Lietuvių (gimtosios) kalbos
0%
Nežinau

20%
Nereikia

40%
Būtų gerai

60%
Reikia

80%

100%

Labai reikia

82 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) gimnazijose

Vidurinių mokyklų mokiniai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP informacinių
technologijų (net beveik 60 proc.), užsienio kalbų (apie 45 proc.) ir lietuvių (gimtosios) kalbos
dalykams (83 pav.).
KMP poreikis dalykų mokymui(-si) vidurin÷se mokyklose
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83 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) vidurin÷se mokyklose
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Pagrindinių mokyklų mokiniai mano, kad jų mokykloms labiausiai reikia KMP
informacinių technologijų (53 proc.) ir užsienio kalbų (42 proc.) dalykams (84 pav.).
KMP poreikis dalykų mokymui(-si) pagrindin÷se mokyklose
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84 pav. KMP poreikis dalykų mokymui(-si) pagrindin÷se mokyklose

4.2.3. Mokyklų kompiuterinių mokymo priemonių poreikio patenkinimas
Visiškai analogiškai kaip mokytojų apklausos atveju, mokinių nuomon÷ apie mokyklų
KMP poreikis buvo suskirstyta į penkis aprūpinimo lygius ir mokiniai tur÷jo pasirinkti kurį nors
iš jų.
Remiantis mokinių apklausos duomenimis, šiek tiek daugiau nei trečdalis mokyklų nurod÷,
kad KMP poreikis šiuo metu yra beveik patenkintas. Ne ką mažiau (29 proc.) mokinių mano, kad
šis poreikis yra patenkintas. Apie 10 proc. mokinių mano, kad jų mokyklų poreikis KMP
nepatenkintas (85 pav.).
Pasteb÷kime, mokiniai šiek tiek optimistiškesni už mokytojus, ypač gimnazijų mokiniai –
gimnazijų atveju net 20 proc. mokytojų nurod÷, kad KMP poreikis nepatenkintas.
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Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų, kaip mokinių, KMP poreikis?
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85 pav. Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų, kaip mokinių, KMP poreikis?

87

Mokslinis tyrimas „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė“

4.3. Skyriaus išvados
Svarbiausios mokytojų apklausos išvados:
•

Mokytojai aiškiai pasisako už nedidelius interaktyvius įvairialyp÷s terp÷s (vaizdo,
garso, animacijos) išteklius, viešai skelbiamus internete, kuriuos būtų įvertinę kiti
mokytojai.

•

Dalis mokytojų iki šiol pageidauja KMP kompaktiniuose diskuose. Tyr÷jų
nuomone, mokytojų prisirišimą prie KMP kompaktiniuose diskuose galima
pagrįsti tam tikrais mokytojų įpročiais bei nepakankama interneto sparta
mokyklose, d÷l kurios kol kas neįmanoma plačiai ir efektyviai naudotis
internetin÷mis išteklių saugyklomis ir paslaugomis.

•

Augant interneto spartai mokyklose ir internetinių mokymosi objektų pasiūlai,
reiktų palaipsniui atsisakyti mokyklų aprūpinimo KMP kompaktiniuose diskuose
bei didel÷s apimties mokymosi svetain÷mis, pereinant prie šiuolaikinių išteklių
pasiūlos mokykloms architektūros modelių – el. mokymosi išteklių ir paslaugų
bibliotekų – kūrimo.

•

Mokykloms beveik tolygiai reikia kaip matematikos, gamtos mokslų ir
informacinių technologijų dalykų KMP, taip ir geografijos, istorijos ir kalbų KMP.
Labiausiai reikia KMP matematikos ir užsienio kalbų dalykams.

•

Gimnazijoms labiausiai reikia KMP informacinių technologijų, matematikos ir
geografijos dalykams. Vidurin÷ms mokykloms labiausiai reikia KMP matematikos
ir užsienio kalbų dalykams. Pagrindin÷ms mokykloms labiausiai reikia KMP
užsienio kalbų, matematikos ir informacinių technologijų dalykams.

•

Daugumos mokyklų KMP poreikis šiuo metu patenkintas (apie 57 proc.). Tačiau
tik apie 4 proc. mokytojų mano, kad šis poreikis yra visiškai patenkintas, o 20 proc.
gimnazijų, 12 proc. pagrindinių ir 10 proc. vidurinių mokyklų mokytojų mano, kad
jų mokyklų poreikis KMP nepatenkintas.

•

Priežastys, kod÷l mokyklų poreikis KMP neatitinka ar iš dalies neatitinka esamai
pasiūlai yra šios:
•

mokykla turi ribotas galimybes pirkti KMP (iš moksleivio krepšelio l÷šų);

•

nepakanka KMP naudojimo mokymui(-si) metodikų;

•

beveik n÷ra kokybiškų užsieninių KMP, kurios būtų išverstos į lietuvių kalbą.

Svarbiausios mokinių apklausos išvados:
• Mokykloms labiausiai reikia interaktyvių, multimedijos KMP, nedidelių vaizdo,
garso, animacijos internetinių KMP bei viešai internete skelbiamų KMP, kurias
būtų įvertinę mokytojai. Mokykloms mažiausiai reikia teksto formato KMP, KMP
kompaktiniuose diskuose bei atskiriems dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų.
•

Mokykloms labiausiai reikia užsienio kalbų, lietuvių (gimtosios) kalbos,
geografijos bei matematikos KMP. Aiškiai išsiskiria poreikis užsienio kalbų KMP.
Mokykloms mažiausiai reikia KMP istorijos dalykui.

•

Gimnazijoms labiausiai reikia KMP informacinių technologijų (šis poreikis labai
išsiskiria – apie 75 proc.), užsienio kalbų, matematikos ir fizikos dalykams.
Vidurin÷ms mokykloms labiausiai reikia KMP informacinių technologijų (net
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beveik 60 proc.), užsienio kalbų (apie 45 proc.) bei lietuvių (gimtosios) kalbos
dalykams. Pagrindin÷ms mokykloms labiausiai reikia KMP informacinių
technologijų (53 proc.) bei užsienio kalbų (42 proc.) dalykams.
•

Daugumos mokyklų KMP poreikis šiuo metu yra beveik patenkintas (apie
33 proc.). 29 proc. mokinių mano, kad šis poreikis yra patenkintas. Apie 9 proc.
mokinių mano, kad jų mokyklų poreikis KMP nepatenkintas.
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5. SIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS CENTRALIZUOTAI
APRŪPINTI MOKYKLAS KOMPIUTERINöMIS MOKYMO
PRIEMONöMIS
5.1. Centralizuoto mokyklų aprūpinimo kompiuterin÷mis mokymo
priemon÷mis būkl÷
Visos tiriamos KMP buvo centralizuotai įsigytos Švietimo informacinių technologijų centrui
vykdant IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategiją ir programą53, naudojant
Švietimo ir mokslo ministerijos kasmetinei investicinei programai „Švietimas informacinei
visuomenei“ (arba „e. Mokykla“) skirtas l÷šas.
KMP kūrimas ir adaptavimas švietimo portalui nebuvo 2005–2007 m. IKT diegimo
strategijos prioritetinis uždavinys, tod÷l nedaug jų sukurta.
2005 metais parengtos 9 KMP, iš jų – 6 internetin÷s.
2006 metais įsigyta 10 KMP su licencijomis visoms mokykloms: „Imagine Logo“, „Grožio
salonas 2“, „Dešimtukas“, ARS–3, „Kengūra“, „Įdomioji istorija 3“, „Etnin÷ kultūra 3“,
„Matematika 11. Elektronin÷s pratybos“, „Stereometrija“, „Anglų–lietuvių kalbų žodynas
Passport“. Iš jų – 4 internetin÷s.
2007 metais įsigyta 10 KMP su licencija visoms mokykloms: „Žaisk ir pažink Bibliją.
1 dalis“, „Švęskime didžiąsias metų šventes. 2 dalis“, „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“,
„Matematikos uždaviniai 7 klasei“, „Skaičių miestelis“, „Kengūros treniruočių laukas“,
„Žaidžiame matematiką. Tiesin÷s lygtys“, „Matematika Tau – 5E“, „Geografija 6-tai klasei“,
„Matematika 11 klasei“, „Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“. Iš jų – 3 internetin÷s.
Iš viso per tris metus švietimo portalui parengta 13 internetinių kompiuterinių mokymo
priemonių54.
Visi viešieji pirkimai buvo vykdomi remiantis dar 2002 metais patvirtinta Mokyklų
aprūpinimo mokomosiomis kompiuterin÷mis priemon÷mis strategija55 ir ją papildančiu 2005
metais priimtu teis÷s aktu – Mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo programas, aprūpinimo
mokomosiomis kompiuterin÷mis priemon÷mis tvarkos aprašu56.
Naujausi teis÷s aktai, reglamentuojantys mokyklų aprūpinimą KMP, yra Informacinių ir
komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų
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IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategija ir programa. Patvirtinta 2004 m. gruodžio 14 d.
švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2015.
http://www.emokykla.lt/lt.php/dokumentai/ikt_diegimo_svietime_strategijos_ir_programos/31
54
Matematikos ir informatikos institutas. IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategijos priemonių
įgyvendinimas. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
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Mokyklų aprūpinimo mokomosiomis kompiuterin÷mis priemon÷mis strategija. Patvirtinta švietimo ir mokslo
ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 537. http://www.emokykla.lt/admin/file.php?id=411
56
Mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo programas, aprūpinimo mokomosiomis kompiuterin÷mis priemon÷mis
tvarkos aprašas. Patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1212I.
http://www.emokykla.lt/admin/file.php?id=398
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strategija ir programa57 bei Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir
mokymo priemon÷mis tvarkos aprašas58.
Šios galiojančios Strategijos vizija – kurti kokybiškai naujas, lanksčias mokinių ir mokytojų
mokymosi aplinkas, sudarančias individualizuoto mokymo ir mokymosi galimybes elektronin÷je
erdv÷je, ir skatinti modernių, IKT taikymu pagrįstų, ugdymo, mokymo ir mokymosi metodų
kūrimą ir diegimą.
Strategijos misijai ir vizijai įgyvendinti, atsižvelgiant į situacijos analizę, formuluojami
tikslai. Strategijoje yra numatyti 4 tikslai, iš kurių pirmas tikslas – kurti skaitmeninį mokymosi
turinį ir pl÷sti modernias mokymo ir mokymosi paslaugas.
Pirmajam Strategijos tikslui pasiekti yra numatyti 5 uždaviniai:
1. Kurti patogią skaitmeninę mokymosi išteklių (objektų) paieškos sistemą, kuri jungtų
bendrąsias programas su skaitmeniniais mokymosi ištekliais (objektais) ir
elektronin÷mis paslaugomis;
2. Rengti modernų interaktyvų mokymo ir mokymosi turinį pasitelkiant įvairias
institucijas, aktyvius mokytojus ir mokslininkus;
3. Sukurti atvirą ir saugią mokymo ir mokymosi erdvę, kurioje būtų sukaupta įvairių
mokomųjų dalykų mokymosi išteklių (objektų), medžiagos pagal bendrojo lavinimo
ir profesinio mokymo programas, taip pat užduočių ir savikontrol÷s išteklių (objektų),
teikiančių galimybių konsultuotis, diskutuoti ir keistis id÷jomis;
4. Diegti tarptautinius skaitmeninių mokymosi išteklių (objektų) metaduomenų
standartus, skatinti tarptautin÷ bendradarbiavimą ugdymo turinio ir paslaugu kūrimo
srityje;
5. Parengti ir patvirtinti teis÷s aktus, kurie skatintų pedagogus ir leid÷jus kurti ir skleisti
skaitmeninę mokymo ir mokymosi medžiagą.
Šiais siekiais bandoma įdiegti iš esm÷s naują KMP pasiūlos mokykloms koncepciją – nuo
mokyklų aprūpinimo KMP kompaktiniuose diskuose bandoma palaipsniui pereiti prie pažangios
el. mokymosi išteklių ir paslaugų sistemos, pagrįstos tarptautiniais standartais.
Vykdomo tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir
labiausiai mokiniai visiškai palaiko šį siekį. Pavyzdžiui, 4-ojo skyriaus išvados aiškiai rodo, kad
mokykloms labiausiai reikia interaktyvių, multimedijos KMP, nedidelių vaizdo, garso,
animacijos internetinių KMP bei viešai internete skelbiamų KMP, kurias būtų įvertinę
mokytojai, ir mažiausiai reikia teksto formato KMP bei KMP kompaktiniuose diskuose.
Tokių būdu mokyklos aiškiai palaiko diegiamos lanksčios el. mokymosi išteklių ir paslaugų
bibliotekos kūrimo koncepciją, kurios pagrindin÷ sudedamoji dalis yra pakartotino
panaudojamumo mokymosi objektų metaduomenų saugykla59.
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Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų
strategija ir programa.
http://www.emokykla.lt/lt.php/dokumentai/ikt_diegimo_svietime_strategijos_ir_programos/31
58
Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1199 „D÷l švietimo ir mokslo ministro
2005 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 2 „D÷l mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir mokymo
priemon÷mis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Kurilovas E., Kubilinskien÷ S. Interoperability Framework for Components of Digital Library of Educational
Resources and Services. Informacijos mokslai, 2008, Vol. 44, p. 88–97.
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Kaip rodo šios apklausos rezultatai, mokyklos ne tik naudoja centralizuotai įsigytas KMP,
bet įsigyja KMP iš moksleivio krepšelio l÷šų – taip mano 78 proc. gimnazijų, 53 proc. vidurinių
ir 69 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų. T. y., KMP įsigijimo decentralizacijos procesas
prasid÷jo, nors pagal kitas apklausas mokyklos iki šiol daugiausiai naudoja centralizuotai pagal
„e. Mokyklos“ programą įsigytas KMP.
Tokia decentralizacija yra normali praktika Europos šalyse. Remiantis MII atlikto tyrimo
„Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties analiz÷“ rezultatais60, apžvelgę daugelį Europos
šalių elektroninio mokymosi turinio ir paslaugų sistemų galime pasteb÷ti kai kuriuos esminius
bendrumus:
• vyrauja interaktyvūs įvairialyp÷s terp÷s mokymo(-si) ištekliai, jie susaistyti su
bendrosiomis mokymo programomis ir mokytojų išteklių mainų iniciatyvomis;
•

kreipiamas d÷mesys mokymo(-si) išteklių paieškos sąsajai – ji turi būti paprasta ir
patogi, dažniausiai – centralizuota;

•

skatinami susitarimai tarp mokyklų, leid÷jų ir platformų teik÷jų d÷l metaduomenų
ir turinio saugojimo ir tvarkymo standartų;

•

ieškoma galimybių tobulinti mokymosi turinį internete, komponuoti naujus
mokymosi objektus ir veiklas naudojant mokymosi komponentų ir mažesnių veiklų
bazę;

•

kuriami švietimo išteklių ir paslaugų portalai, kurie paprastai naudojami kaip žinių
baz÷s, kuriose daugkartinio panaudojamumo mokymosi komponentai (taip pat ir
mokymosi veiklos arba metodin÷ medžiaga) tvarkomi atskirai ir juos galima laisvai
komponuoti į didesnius objektus. Portalai gali būti naudojami kaip mokymosi
valdymo sistemos arba virtualiosios mokymosi aplinkos;

•

siekiama aiškaus valstyb÷s, savivaldybių ir mokyklų funkcijų ir atsakomyb÷s
pasiskirstymo: už mokymosi išteklių, mokymosi platformų ar virtualiųjų mokymosi
aplinkų diegimą yra atsakingos pačios mokyklos, finansavimas paprastai skiriamas
per savivaldybes, o centrinių institucijų pagrindin÷ funkcija – pagalba mokykloms
sistemų sąveikumo ir vertinimo srityse.

Pagal šį decentralizavimo modelį mokyklos tur÷tų labiausiai pačios rūpintis el. mokymosi
išteklių įsigijimu, o pagrindin÷ ITC funkcija būtų nustatyti bendrus išteklių ir paslaugų
suderinamumo ir kokyb÷s standartus bei pad÷ti mokykloms el. mokymosi išteklių ir paslaugų
sąveikumo ir vertinimo srityse.
Naujas 2008 metų mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir mokymo
priemon÷mis tvarkos aprašas buvo papildytas ITC direktoriaus įsakymu d÷l KMP vertinimo
kriterijų.
Tačiau šie kriterijai yra nuolat kritikuojami el. mokymosi išteklių ir paslaugų sistemų srities
mokslininkų61 mažų mažiausia d÷l trijų trūkumų:
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Matematikos ir informatikos institutas. Įvairių šalių IKT diegimo švietime patirties analiz÷. Mokslinio tyrimo
ataskaita. Mokslinio tyrimo ataskaita. 2008. http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194
61
Kurilovas E., Dagien÷ V. Learning Objects and Virtual Learning Environments Technical Evaluation Tools. In:
Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 08). Agia Napa, Cyprus, 6–7 November 2008,
Vol. 2, p. 24–33.
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•

pagal šios tvarkos aprašą visi el. mokymosi ištekliai ir paslaugos (pvz., mokymosi
objektai, mokymosi veiklos, saugyklos, VMA ir pan.) turi būti vertinamos pagal
vienodus kriterijus, nes buvo naudojama netinkama MKP sąvoka;

•

n÷ vienas vertinimo kriterijus nemin÷jo el. mokymosi išteklių metaduomenų;

•

n÷ vienas kriterijus nemin÷jo išteklių daugkartinio panaudojamumo sąvokos, o tai turi
būti vienas svarbiausių išteklių vertinimo kriterijų 62.

Ankstesniame MII 2005–2006 metų el. ugdymo turinio ir paslaugų tyrime63 prieš trejus
metus buvo suformuluotos pagrindin÷s išvados d÷l centralizuoto KMP pirkimo:
•

daugeliu KMP mokiniai bei mokytojai neturi teis÷s naudotis už mokyklos ribų;

•

įsigytos KMP n÷ra prieinamos mokymui(-si) 24 val. per dieną 7 dienas per savaitę;

•

jų praktiškai neįmanoma įtraukti į mokymo(-si) išteklių mainų sistemą, nes perkant
KMP iš tiek÷jo nereikalaujama metaaprašų;

•

mokytojai praktiškai yra eliminuoti iš KMP kūrimo už centralizuotas l÷šas;

•

už KMP yra mokama per brangiai (perkant iš verslo įmonių patiriamos papildomos
išlaidos sumokant įmonių maržą bei PVM);

•

nors nuo 2004 m. iš centralizuotų l÷šų prad÷ta pirkti KMP ne tik kompaktiniuose
diskuose, bet ir interneto portalui pritaikytas KMP, visos šios KMP n÷ra tinkamos
naudoti el. mokymosi bendruomen÷se MO mainams (jų negalima parsisiųsti,
modifikuoti, skaidyti, jungti su kitais MO į pamokas, modulius, kursus ir pan.);

•

lyginant su užsienio šalimis Lietuvoje KMP įsigyta labai mažai, tarp jų yra labai
mažai tikrųjų MO (ypač vaizdo ir garso formatų MO, paveiksl÷lių, animacijos,
grafikų ir pan.), tod÷l platus elektroninio ugdymo turinio naudojimas Lietuvos
švietime šiuo metu n÷ra įmanomas.

Tačiau per pastaruosius metus mokyklų aprūpinimo KMP praktikoje mažai kas pasikeit÷.
Tam, kad suformuluoti siūlymus ir rekomendacijas, kaip mokyklas centralizuotai aprūpinti
KMP, taip pat apklaus÷me bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus.

5.2. Mokytojų apklausos rezultatai
Apklausos metu bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų buvo klausiama, kurias KMP jie
siūlytų pirkti iš centralizuotų Švietimo ir mokslo ministerijos l÷šų (86 pav.):
•

labai brangias, kurių neįmanoma įsigyti iš moksleivio krepšelio l÷šų,

•

KMP, kurių reikia beveik visoms mokykloms, ar

•

KMP, skirtas nedidel÷ms grup÷ms mokinių (pvz., spec. poreikių, gabiesiems).
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Kurilovas E., Dagien÷ V. Learning Objects and Virtual Learning Environments Technical Evaluation Tools. In:
Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 08). Agia Napa, Cyprus, 6–7 November 2008,
Vol. 2, p. 24–33.
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Matematikos ir informatikos institutas. Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir
specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje (situacijos analiz÷ ir pl÷tros perspektyvos. Mokslinio tyrimo ataskaita.
2006. http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf
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Kaip matome iš apklausos rezultatų, mokytojai visų pirma iš centralizuotų Švietimo ir
mokslo ministerijos l÷šų siūlo pirkti KMP, kurių reikia beveik visoms mokykloms (apie
76 proc.).
Labai brangias MKP, kurių neįmanoma įsigyti iš moksleivio krepšelio l÷šų, ir KMP,
skirtas nedidel÷ms grup÷ms mokinių (pvz., specialiųjų poreikių, gabiems) iš centralizuotų l÷šų
siūlo pirkti žymiai mažiau mokytojų (apie 39 proc.) (86 pav.).

Kurias iš šių priemonių siūlytum÷te prikti iš centralizuotų ŠMM
l÷šų?
KMP, skirtų
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86 pav. Kurias iš šių priemonių siūlytum÷te pirkti iš centralizuotų Švietimo ir mokslo ministerijos l÷šų?

Taigi iš centralizuotų Švietimo ir mokslo ministerijos l÷šų siūloma pirkti visų pirma KMP,
kurių reikia beveik visoms mokykloms.
Taip pat, bet mažesne apimtimi, reiktų pirkti labai brangias MKP, kurių neįmanoma įsigyti
iš moksleivio krepšelio l÷šų, ir KMP, skirtas nedidel÷ms grup÷ms mokinių (pvz., specialiųjų
poreikių, gabiesiems).
Visų kitų KMP įsigijimu tur÷tų rūpintis pačios mokyklos, naudojant mokinio krepšelio
l÷šas.
ŠMM ir ITC turi rūpintis išteklių ir paslaugų sąveikumu bei jų kokyb÷s kriterijų
nustatymu.
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6. BENDROSIOS IŠVADOS IR SIŪLYMAI
D÷l pagrindinių veiksnių ir priežasčių, lemiančių kompiuterinių mokymo priemonių
naudojimo ugdymo procese veiksmingumą.
Kompiuterin÷s mokymo priemon÷s (KMP) naudojamos Lietuvos mokyklose, tačiau
nedažnai ir nepakankamai – dauguma mokytojų teigia, kad KMP ugdymo procese naudoja kartą
per m÷nesį.
Mokyklos gauna nepakankamai informacijos apie KMP. Mokytojai dažniausiai ieško
informacijos apie KMP internete, ITC svetain÷je „eMokykla“ (www.emokykla.lt) arba gauna
seminaruose.
Džiugu, kad mokyklos ne tik naudoja centralizuotai įsigytas KMP, bet įsigyja KMP iš
moksleivio krepšelio l÷šų. Tai skatintų peržiūr÷ti moksleivio krepšelį ir didinti jame mokymo
priemonių įsigijimui skirtą dalį.
Lietuvos mokytojai ir mokiniai mano, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti
mokymosi motyvaciją ir įgūdžius, tačiau tik nedaugelis mokytojų nurodo, kad KMP naudojimas
gali pagerinti mokinių žinias.
Mokytojai įvardija šias pagrindines veiksmingo KMP taikymo mokyklose priežastis:
• Pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje.
• Tinkama mokytojo IKT kvalifikacija (kompetencija).
• KMP atitikimas ugdymo programoms.
• Tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui ir mokymuisi metodikos (dauguma
mokytojų šią priežastį pasirinko svarbiausia).
• Nepriekaištinga KMP kokyb÷ ir pakankama KMP įvairov÷.
• Dalykų mokymo metodikų ir KMP turinio susietumas.
Mokytojai nurodo, kad KMP naudojimui mokymo procese labiausiai įtakos turi:
• Pakankamas kompiuterių skaičius klas÷je.
• KMP atitikimas ugdymo programoms.
• KMP taikymo mokymui ir mokymuisi metodikų buvimas (pamokų planų, scenarijų
ir kt.).
Mokytojai nurodo šiuos pagrindinius KMP trūkumus:
•
•
•

Mažas KMP lietuvių kalba skaičius.
Patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos nebuvimas;
KMP taikymo mokymui ir mokymuisi metodikų trūkumas.

Darytinos išvados, kad:
•

Lietuvoje žymiai daugiau d÷mesio reikia skirti kokybiškų užsienio KMP
lokalizavimui ir kitoms priemon÷ms, kurios padidintų lietuviškų KMP pasiūlą
mokykloms. Vienas iš būdų šiai problemai spręsti – lankstesni centralizuoti KMP
kūrimo konkursai leid÷jams, organizuojami, pavyzdžiui, keliais etapais: pirma būtų
pateikiamos vertinti KMP id÷jos, projektai, po to, pritarus – galutin÷s KMP
versijos.

•

Metodinių darbų stygių galima sumažinti dviem būdais: 1) suaktyvinus pačių
mokytojų dalijimąsi metodiniais darbais (tačiau, kaip rodo užsienio praktika,
mokytojai pernelyg užimti ir neturi kada apiforminti savo patirties), 2) rengiant
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metodinių darbų konkursus pedagoginių specialybių baigiamųjų kursų studentams
drauge su juos kuruojančiais d÷stytojais (būtinai bendradarbiaujant studentui ir
d÷stytojui, nes studentams sunku pateikti išbaigtus produktus). Čia svarbus
mokytojų, pedagoginių profesijų studentų ir d÷stytojų skatinimas, patogios
dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo erdv÷s internete sukūrimas.
•

Mokytojams ir mokiniams itin svarbu tur÷ti prieigą prie patogios KMP paieškos
internete, komentavimo, vertinimo sistemos. Tokios sistemos kūrimo darbai
Lietuvoje prasid÷jo, tačiau mokyklos apie tai yra dar labai mažai informuotos.
Elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų saugyklos darbams valstyb÷s lygmeniu
nepakankamai skiriama žmogiškųjų ir finansinių išteklių – reik÷tų rasti galimybių
šiems darbams paspartinti.

Apdorojus mokinių apklausos rezultatus galime teigti, kad mokytojų ir mokinių nuomon÷s
apie KMP gana skirtingos. Akivaizdu, kad mokiniai labiau m÷gsta ir įgudę naudotis internetu –
čia jie dažniausiai ieško informacijos apie KMP, suprantama, kad žymiai rečiau klausia
mokytojų ir draugų, tačiau kad pernelyg mažai naudojasi ITC „eMokyklos“ svetaine
www.emokykla.lt – n÷ra gerai, galima manyti, kad joje n÷ra pakankamai geros ir patrauklios
mokiniams informacijos . Apie 16 proc. mokinių iš viso neieško tokios informacijos.
Priešingai nei mokytojai, mokiniai mano, kad KMP naudojimas gali visų pirma iš esm÷s
pagerinti jų žinias, po to – įgūdžius. Tik nedaug mokinių mano, kad KMP naudojimas gali
pagerinti jų motyvaciją.
Mokiniai įvardija šias pagrindines veiksmingo KMP taikymo mokyklose priežastis:
• Pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje.
• Puiki KMP kokyb÷ ir pakankama jų įvairov÷.
• Tinkama mokytojo IKT kvalifikacija.
• Tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui ir mokymuisi metodikos.
• Mokytojų geb÷jimas surasti ir atrinkti tinkamas KMP.
• Dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP turiniu.
Mokiniai labiausiai pritaria teiginiams, kad:
• jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo programas, tai dauguma
mokytojų jas naudotų;
• jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai dauguma mokytojų naudotų KMP;
• reik÷tų daugiau KMP savarankiškam vairių dalykų mokymuisi.
Mokiniai labiausiai nepritaria teiginiui, kad beveik visos šiuo metu turimos KMP yra
nepakankamos kokyb÷s, tod÷l geriau jų nenaudoti.
Mokinių nuomone, didžiausi KMP trūkumai yra tai, kad:
• n÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos;
• mažai KMP lietuvių kalba;
• dauguma KMP nepakankamai kokybiškos.

D÷l tiriamų KMP diegimo ir taikymo bendrąjį lavinimą teikiančiose mokyklose
Mokytojų nuomone, iš tiriamųjų KMP labiausiai naudojamos šios:
• Mokymosi svetain÷ „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“;
• KMP „Matematika 10 su Dinamine geometrija“;
• Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“;
• Mokymosi svetain÷ „ARS 1; ARS 2; ARS 3“.
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Mokytojų nuomone, iš tiriamųjų KMP kokybiškumu ir tinkamumu ugdymui išsiskiria:
• Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“;
• KMP kompaktin÷je plokštel÷je „Matematika 10 su Dinamine geometrija“ ;
• Mokymosi svetain÷ „ARS 1; ARS 2; ARS 3“.
Mokinių nuomone, iš tiriamųjų KMP yra daugiausiai naudojamos:
• Mokymosi svetain÷ „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷
enciklopedija“;
• Mokymosi svetain÷ „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“;
• Mokymosi svetain÷ „Įdomioji Lietuvos istorija“.

Lietuvos

Gimnazijų mokiniai mažiausiai iš visų mokinių naudoja KMP, tod÷l suprantama, kad
dauguma jų n÷ra net gird÷ję apie jas.
Iš tiriamųjų KMP kokybiškumu ir tinkamumu ugdymui mokinių nuomone išsiskiria šios
mokymosi svetain÷s:
• „Įdomioji Lietuvos istorija“;
• „ARS 1; ARS 2; ARS 3“;
• „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos enciklopedija“;
• „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“.

D÷l bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (mokytojų ir moksleivių) kompiuterinių
mokymo priemonių poreikio
Mokytojų nuomone:
•

Labiausiai reikalingi nedideli interaktyvūs daugialyp÷s terp÷s (vaizdo, garso,
animacijos) ištekliai, viešai skelbiami internete, kuriuos būtų naudoję ir įvertinę kiti
mokytojai.

•

Dalis mokytojų iki šiol pageidauja KMP kompaktin÷se plokštel÷se. Tyr÷jų
nuomone, mokytojų „prisirišimą“ prie KMP kompaktin÷se plokštel÷se galima
pagrįsti tam tikrais mokytojų įpročiais ir nepakankama interneto sparta mokyklose,
d÷l kurios kol kas neįmanoma plačiai ir efektyviai naudotis internetin÷mis išteklių
saugyklomis ir paslaugomis.

•

Augant interneto spartai mokyklose ir internetinių mokymosi objektų pasiūlai,
reik÷tų palaipsniui atsisakin÷ti mokyklų aprūpinimo KMP kompaktin÷se
plokštel÷se bei didel÷s apimties mokymosi svetain÷mis, pereinant prie šiuolaikinių
išteklių pasiūlos mokykloms architektūros modelių – elektroninio mokymosi
išteklių ir paslaugų bibliotekų – kūrimo.

•

Mokykloms beveik tolygiai reikia matematikos, gamtos mokslų ir technologijų
dalykų KMP, taip pat ir geografijos, istorijos, lietuvių ir užsienio kalbų. Labiausiai
reikia kompiuterinių priemonių matematikos ir užsienio kalbų dalykams mokytis.

•

Gimnazijoms labiausiai reikia informacinių technologijų, matematikos ir
geografijos dalykų KMP. Vidurin÷ms mokykloms labiausiai reikia matematikos ir
užsienio kalbų dalykų KMP. Pagrindin÷ms mokykloms – užsienio kalbų,
matematikos ir informacinių technologijų dalykų KMP.

•

Daugiau nei pus÷s mokyklų KMP poreikis šiuo metu patenkintas (apie 57 proc.).
Tačiau tik apie 4 proc. mokytojų mano, kad šis poreikis yra visiškai patenkintas, o
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20 proc. gimnazijų, 12 proc. pagrindinių ir 10 proc. vidurinių mokyklų mokytojų
mano, kad jų mokyklų poreikis KMP n÷ra patenkintas.
Pagrindin÷s priežastys, kod÷l mokyklų poreikis KMP neatitinka ar iš dalies neatitinka
esamai pasiūlai, būtų šios:
• Mokykla turi ribotas galimybes pirkti KMP (iš moksleivio krepšelio l÷šų).
• Nepakanka KMP naudojimo mokymui(-si) metodikų.
• Beveik n÷ra kokybiškų užsieninių KMP, kurios būtų išverstos į lietuvių kalbą.
Mokinių nuomone:
• Mokykloms labiausiai reikia interaktyvių, multimedinių KMP, nedidelių vaizdo,
garso, animacijos internetinių KMP bei viešai internete skelbiamų KMP, kurias
būtų naudoję ir įvertinę mokytojai. Mokykloms mažiausiai reikia teksto formato
KMP, KMP kompaktin÷se plokštel÷se ir atskiriems dalykams skirtų nuotolinių
mokymo kursų.
•

Mokykloms labiausiai reikia užsienio kalbų, lietuvių (gimtosios) kalbos,
geografijos ir matematikos dalykų KMP. Aiškiai išsiskiria poreikis užsienio kalbų
kompiuterin÷ms priemon÷ms. Mokykloms mažiausiai reikia KMP istorijos dalykui.

•

Gimnazijoms labiausiai reikia informacinių technologijų, užsienio kalbų,
matematikos ir fizikos dalykų KMP. Vidurin÷ms mokykloms labiausiai reikia
informacinių technologijų, užsienio ir lietuvių (gimtosios) kalbų dalykų KMP.
Pagrindin÷ms mokykloms labiausiai reikia informacinių technologijų ir užsienio
kalbų dalykų KMP.

•

Daugumos mokyklų KMP poreikis šiuo metu yra beveik patenkintas (apie 33
proc.). 29 proc. mokinių mano, kad šis poreikis yra visiškai patenkintas. Apie 9
proc. mokinių mano, kad jų mokyklų poreikis KMP nepatenkintas.

Bendri siūlymai ir rekomendacijos, kaip toliau centralizuotai aprūpinti mokyklas KMP
•

Iš centralizuotų Švietimo ir mokslo ministerijos l÷šų siūloma pirkti KMP, kurių
reikia beveik visoms mokykloms (tai nurodo 76 proc. mokytojų).

•

Taip pat centralizuotai, bet mažesne apimtimi, reik÷tų pirkti labai brangias MKP,
kurių neįmanoma įsigyti iš moksleivio krepšelio l÷šų, ir KMP, skirtas nedidel÷ms
grup÷ms mokinių (pvz., specialiųjų poreikių ar itin gabiems).

•

Visų kitų KMP įsigijimu tur÷tų rūpintis pačios mokyklos, naudodamos moksleivio
krepšelio l÷šas.

•

ŠMM ir ITC turi rūpintis elektroninių mokymosi išteklių ir paslaugų sąveikumu, jų
kokyb÷s kriterijų nustatymu.
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1 priedas. Tyrimo „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analiz÷“ užduotis

Bendroji tyrimo užduotis

Rodikliai

Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – Užsakovas)
vykdydamas LR švietimo ir mokslo ministerijos programą „Švietimas
informacinei visuomenei“ kasmet centralizuotai įsigyja ir perduoda
mokykloms kompiuterines mokymo priemones (toliau – KMP) platinamas
kompaktin÷se plokštel÷se ir internete. Mokyklų aprūpinimas KMP vyksta
remiantis Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir
mokymo priemon÷mis tvarkos aprašu patvirtintu 2008 m. balandžio 25 d.
LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK – 1199. Tačiau KMP
veiksmingumo ir efektyvumo analiz÷ buvo atlikta tik vieną kartą 2005 m.,
adresas internete http://www.emokykla.lt/lt.php/tyrimai/194

1. Pagrindiniai
faktoriai ir
priežastys,
nulemiančios
KMP diegimo į
ugdymo
procesą
veiksmingumą.

Tyrimo prielaidos:

2. Mokyklų
(mokytojų ir
moksleivių)
Tyrimo tikslai:
poreikio KMP
1. Nustatyti svarbiausius faktorius ir priežastis, lemiančias KMP
analiz÷, šio
panaudojimo veiksmingumą.
poreikio
2. Ištirti sekančių KMP diegimą ir taikymą bendrąjį lavinimą teikiančiose
palyginimas su
mokyklose:
pasiūla.
o KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
3. Bendri siūlymai
o „Grožio salonas 2“
ir
o „Dešimtukas“
rekomendacijos
o „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
tolimesniam
o „Matematika 10 su Dinamine geometrija“
centralizuotam
o Mokymosi svetain÷s:
mokyklų
o „Matematika 11. Elektronin÷s pratybos bendrajam kursui“
aprūpinimui
o „Įdomioji Lietuvos istorija“. 1 dalis. Valstybingumo
KMP.
istorija; 2 dalis. Meno istorija; 3 dalis. Visuomen÷s istorija
o ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai; ARS 2. Meno epochos ir
stiliai; ARS 3. Lietuvių liaudies menas
o „Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
o „Žem÷, augalai, gyvūnai. Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“
o KMP mokyklų pasirinkimu (atviras anketos klausimas)
3. Išanalizuoti bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (mokytojų ir
moksleivių) poreikį KMP.
4. Suformuluoti bendrus siūlymus ir rekomendacijas tolimesniam
centralizuotam mokyklų aprūpinimui KMP.
5. Tyrimas turi būti reprezentatyvus šalies mastu.
Laukiami tyrimo rezultatai:
1. Tyrimo instrumentarijus (metodologija).
2. Išsami tyrimo ataskaita.
3. Trumpoji tyrimo ataskaita (santrauka).
4. Tyrimo pristatymas (.ppt formate).
5. Tyrimo metu sukurta duomenų baz÷ (statistiniai duomenys SPSS
formate).
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2 priedas. Tyrimo „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių (KMP) analiz÷“ anketa
mokyklai
ANKETA pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokykloms
TIKIMöS, KAD ŠIĄ ANKETĄ UŽPILDYS ASMUO, ATSAKINGAS UŽ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
DIEGIMĄ MOKYKLOJE ARBA ASMUO, ŽINANTIS KMP TAIKYMUS MOKYKLOJE
Šio tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius veiksnius ir priežastis, lemiančias kompiuterinių
mokymo priemonių panaudojimo veiksmingumą Lietuvos mokyklose, išanalizuoti mokyklų (mokytojų ir
mokinių) KMP poreikį. Tyrimo duomenys bus naudojami planuojant mokyklų aprūpinimą KMP,
pl÷tojant kompiuterių programų lietuvinimą ir sklaidą. Užpildydami anketą Jūs dalyvausite kilnioje
misijoje – talkinsite planuojant aprūpinti mokyklas kompiuterin÷mis priemon÷mis.
Tyrimą vykdo Matematikos ir informatikos institutas remdamasis Švietimo informacinių
technologijų centro užsakymu.
Visa šiame tyrime surinkta informacija bus nagrin÷jama neminint mokyklos, atskiro mokytojo ar
mokyklos vadovo pavard÷s. Garantuojame, kad nei Jūs, nei Jūsų mokyklos vardas nebus minimas
jokiuose pranešimuose apie tyrimų rezultatus. Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo rezultatai.

1. Kas Jūsų mokykloje atsakingas už KMP naudojimą?
□ IKT koordinatorius (specialiai paskirtas asmuo)
□ Informatikos (ar IT) mokytojas
□ Mokyklos vadovas (pavaduotojas)
□ Kita (nurodykite) _______________________________________________
2. Jūsų mokyklos mokytojai kompiuterius mokymui(-si) dažniausiai naudoja:
□ Savo klas÷je, kabinete
□ Bibliotekoje
□ Kompiuterių klas÷je
□ Namuose
□ Kitur (nurodykite) _______________________________________________
3. Kurios priežastys turi lemiamos įtakos veiksmingam KMP naudojimui mokykloje?
Priežastys

Labai
svarbu

Svarbu

Šiek tiek
svarbu

Nesvarbu

Pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje
Tinkama mokytojo IKT kvalifikacija
Tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui metodikos
Dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP
Pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų d÷mesys KMP
Mokytojų geb÷jimas surasti ir atrinkti tinkamas KMP
Mokytojų mokymai (kursai), kaip naudoti KMP
Subalansuotas mokytojo darbo krūvis
Teigiamas mokyklos vadovų požiūris į KMP taikymą
Nuolatinis mokytojų informavimas apie KMP
KMP atitikimas ugdymo programoms
Puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷
Patrauklus KMP dizainas (patraukli vartotojo sąsaja)
Aukštas KMP interaktyvumo lygis
Kita (nurodykite) _____________________________
___________________________________________
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4. Kaip pritariate šiems teiginiams? Pažym÷kite kiekvieno jų svarbą.
Labai
pritariu

Teiginiai

Pritariu

Beveik
pritariu

Nepritariu

Jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo
programas, tai dauguma mokytojų jas naudotų
Dabartin÷s ugdymo programos pernelyg perkrautos, tad
nebelieka laiko naudoti KMP
KMP menkai naudojamos, nes dalykų mokytojai neturi
pakankamos kompiuterin÷s kompetencijos
Dalykų mokytojai moka naudotis kompiuteriu, tačiau
nežino, kaip efektyviai panaudoti jį mokymui
Beveik visos šiuo metu turimos KMP yra nepakankamos
kokyb÷s, tod÷l geriau jų nenaudoti
Nepakanka informacijos apie KMP, tod÷l sunku jas surasti
ir atrinkti tinkamas
Mokytojai daugiau naudotų KMP, jeigu būtų didesnis
mokyklų vadovų aktyvumas ir skatinimas
Trūksta KMP taikymo mokymui(-si) metodikų (pamokų
planų, scenarijų ir kt.)
Trūksta mokymų (kursų) mokytojams, kaip taikyti KMP
ugdymo procese
Jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai dauguma
mokytojų naudotų KMP
Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos tur÷tų skirti
daug d÷mesio KMP naudojimui dalykuose

5. Kurių dalykų mokymui Jūsų mokykloje šiuo metu labai reikia KMP? (patariame
pasitarti su mokyklos dalykų mokytojais)

Dalykas

Labai
reikia

Reikia

Būtų
gerai

Nereikia

Nežinau

Lietuvių (gimtosios) kalbos
Matematikos
Užsienio kalbų
Biologijos
Fizikos
Chemijos
Istorijos
Geografijos
Informacinių technologijų
Kitų (nurodykite) ___________________
_________________________________

6. Kokiomis savyb÷mis pasižyminčių KMP labiausiai reikia Jūsų mokyklai?
□ Interaktyvių, multimedinių
□ Nedidelių vaizdo, garso, animacijos internetinių KMP
□ Atskiriems dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų
□ Teksto formato KMP
□ Viešai internete skelbiamų KMP, kurias būtų įvertinę kiti mokytojai
□ KMP kompaktin÷se plokštel÷se
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
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7. Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų mokyklos mokytojų ir mokinių KMP poreikis?
□ Visiškai patenkintas
□ Patenkintas (apie 70 %)
□ Beveik patenkintas (maždaug 50 %)
□ Nepatenkintas
□ KMP dar nelabai naudojamos, tod÷l apie poreikį sunku pasakyti
8. Nurodykite priežastis, kod÷l Jūsų mokyklos poreikis KMP neatitinka ar iš dalies
neatitinka esamai pasiūlai
□ Švietimo ir mokslo ministerija perka ne tas KMP, kurių reik÷tų mokykloms
□ Mokykla turi ribotas galimybes pirkti KMP (iš moksleivio krepšelio l÷šų)
□ Beveik n÷ra kokybiškų užsieninių KMP, kurios būtų išverstos į lietuvių kalbą
□ Nepakanka informacijos apie kokybiškas užsienines KMP, naudotinas mokymui
□ Nepakanka KMP naudojimo mokymui(-si) metodikų
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
9. Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP ugdymo procese?
□ Kasdien
□ Kartą per savaitę
□ Kartą per m÷nesį
□ Rečiau
10. Ar Jūsų mokykla pakankamai gauna informacijos apie KMP?
□ Taip
□ Ne
11. Ar Jūsų mokykla įsigyja KMP iš moksleivio krepšelio l÷šų?
□ Taip
□ Ne
12. Kur Jūsų mokyklos mokytojai dažniausiai ieško informacijos apie KMP?
□ Kompiuterin÷se enciklopedijose
□ Internete
□ Svetain÷je www.emokykla.lt
□ Klausia kolegų
□ Gauna seminaruose
□ Kitur (nurodykite) _______________________________________________
13. Kokius pasteb÷jote naudojamų KMP trūkumus?
□ Dauguma KMP nepakankamai kokybiškos
□ Mažai KMP lietuvių kalba
□ Dauguma dalykinių KMP neatitinka mokinių geb÷jimų
□ Dauguma KMP nediferencijuotos pagal mokinių amžių ir skirtingus geb÷jimus
□ N÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos
□ Dauguma KMP neatitinka ugdymo programų
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
□ Trūkumų nepasteb÷jote
14. Ar manote, kad KMP naudojimas gali iš esm÷s pagerinti mokinių žinias, įgūdžius,
motyvaciją?
□ Taip, žinias
□ Taip, įgūdžius
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□ Taip, motyvaciją
□ Ne, nemanau
15. Kaip dažnai Jūsų mokyklos mokytojai naudoja šias KMP?
Programos pavadinimas

Pamokose
1–2 k. per
savaitę

Pamokose
1–2 k. per
m÷nesį

Tik
užklasin÷je
veikloje

Tik
ruošiantis
pamokoms

Nenaudoja

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
„Grožio salonas 2“
„Dešimtukas“
„Stereometrija ir erdviniai kūnai“
„Matematika 10 su Dinamine
geometrija“
Mokymosi svetain÷s:
„Matematika 11. Elektronin÷s
pratybos bendrajam kursui“
„Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.);
Meno istorija (2 d.);
Visuomen÷s istorija (3 d.).
ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai;
ARS 2. Meno epochos ir stiliai;
ARS 3. Lietuvių liaudies menas.
„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
„Žem÷, augalai, gyvūnai.
Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“
16. Kokia yra Jūsų nuomon÷ apie šių KMP kokybę ir tinkamumą ugdymui?
4 – labai kokybiška (K) ir labai tinkama (T)
3 – kokybiška (K) ir tinkama (T)
2 – nelabai kokybiška (K) ir nelabai tinkama (T)
1 – visiškai nekokybiška (K) ir visiškai netinkama (T)

Programos pavadinimas

4
K

3
T

K

2
T

K

1
T

K

T

Nežinau
K
T

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
„Grožio salonas 2“
„Dešimtukas“
„Stereometrija ir erdviniai kūnai“
„Matematika 10 su Dinamine
geometrija“
Mokymosi svetain÷s:
„Matematika 11. Elektronin÷s
pratybos bendrajam kursui“
„Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.);
Meno istorija (2 d.);
Visuomen÷s istorija (3 d.).
ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai;
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ARS 2. Meno epochos ir stiliai;
ARS 3. Lietuvių liaudies menas.
„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
„Žem÷, augalai, gyvūnai.
Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“
17. Ar kiekvienai iš aukščiau išvardytų KMP pakanka metodikų (pamokų planų,
scenarijų ir kt.)? Jei ne, nurodykite, kurioms nepakanka.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. Išvardinkite dar kitas KMP, kurias naudoja Jūsų mokyklos mokytojai (patariame
pasitarti su mokyklos dalykų mokytojais)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Kaip dažnai Jūsų mokyklos mokytojai naudoja šias kitas KMP?
Programos pavadinimas

Pamokose
1–2 k. per
savaitę

Pamokose
1–2 k. per
m÷nesį

Tik
užklasin÷je
veikloje

Tik
ruošiantis
pamokoms

Nesinaudoja

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:

Mokymosi svetain÷s:

Kitos priemon÷s:

20. Kurias iš šių priemonių siūlytum÷te pirkti iš centralizuotų ŠMM l÷šų?
□ Labai brangias, kurių neįmanoma įsigyti iš moksleivio krepšelio l÷šų
□ KMP, kurių reikia beveik visoms mokykloms
□ KMP, skirtų nedidel÷ms grup÷ms mokinių (pvz., spec. poreikių, gabiems)
21. Kokių KMP pageidautų tur÷ti Jūsų mokyklos mokytojai?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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3 priedas. Tyrimo „Esamų kompiuterinių mokymo priemonių (KMP) analiz÷“ anketa
mokiniui
ANKETA pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokykloms
TIKIMöS, KAD ŠIĄ ANKETĄ UŽPILDYS MOKINYS.
Šio tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius veiksnius ir priežastis, lemiančias kompiuterinių
mokymo priemonių panaudojimo veiksmingumą Lietuvos mokyklose, išanalizuoti mokyklų (mokytojų ir
mokinių) KMP poreikį. Tyrimo duomenys bus naudojami planuojant mokyklų aprūpinimą KMP,
pl÷tojant kompiuterių programų lietuvinimą ir sklaidą. Užpildydami anketą Jūs dalyvausite kilnioje
misijoje – talkinsite planuojant aprūpinti mokyklas kompiuterin÷mis priemon÷mis.
Tyrimą vykdo Matematikos ir informatikos institutas remdamasis Švietimo informacinių
technologijų centro užsakymu.
Visa šiame tyrime surinkta informacija bus nagrin÷jama neminint mokyklos, atskiro mokytojo ar
mokyklos vadovo pavard÷s. Garantuojame, kad nei Jūs, nei Jūsų mokyklos vardas nebus minimas
jokiuose pranešimuose apie tyrimų rezultatus. Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo rezultatai.

1. Kaip dažnai Jūsų mokyklos dalykų mokytojai naudoja KMP ugdymo procese?
□ Kasdien
□ Kartą per savaitę
□ Kartą per m÷nesį
□ Rečiau
2. Jūs dažniausiai kompiuterius mokymui(-si) naudojate:
□ Savo klas÷je, kabinete
□ Bibliotekoje
□ Kompiuterių klas÷je
□ Namuose
□ Kitur (nurodykite) _______________________________________________
3. Kurios priežastys turi lemiamos įtakos veiksmingam KMP naudojimui mokykloje?
Labai
Šiek tiek
Priežastys
Svarbu
Nesvarbu
svarbu
svarbu
Pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje
Tinkama mokytojo IKT kvalifikacija
Tinkamai parengtos KMP taikymo mokymui metodikos
Dalykų mokymo metodikų susietumas su KMP
Pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų d÷mesys KMP
Mokytojų geb÷jimas surasti ir atrinkti tinkamas KMP
Mokytojų mokymai (kursai), kaip naudoti KMP
Subalansuotas mokytojo darbo krūvis
Teigiamas mokyklos vadovų požiūris į KMP taikymą
Nuolatinis mokytojų informavimas apie KMP
KMP atitikimas ugdymo programoms
Puiki KMP kokyb÷ ir pakankama įvairov÷
Patrauklus KMP dizainas (patraukli vartotojo sąsaja)
Aukštas KMP interaktyvumo lygis
Kita (nurodykite)__________________________
________________________________________
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4. Kaip pritariate šiems teiginiams? Pažym÷kite kiekvieno jų svarbą.
Labai
Beveik
Teiginiai
Pritariu
pritariu
pritariu
Jei KMP būtų parengtos taip, kad atitiktų ugdymo
programas, tai dauguma mokytojų jas naudotų
Dabartin÷s ugdymo programos pernelyg perkrautos,
tad nebelieka laiko naudoti KMP
KMP menkai naudojamos, nes dalykų mokytojai
neturi pakankamos kompiuterin÷s kompetencijos
Dalykų mokytojai moka naudotis kompiuteriu, tačiau
nežino, kaip efektyviai panaudoti jį mokymui
Beveik visos šiuo metu turimos KMP yra
nepakankamos kokyb÷s, tod÷l geriau jų nenaudoti
Nepakanka informacijos apie KMP, tod÷l sunku jas
surasti ir atrinkti tinkamas
Mokytojai daugiau naudotų KMP, jeigu būtų didesnis
mokyklų vadovų aktyvumas ir skatinimas
Trūksta KMP taikymo mokymui(-si) metodikų
(pamokų planų, scenarijų ir kt.)
Trūksta mokymų (kursų) mokytojams, kaip taikyti
KMP ugdymo procese
Jei klas÷je būtų pakankamai kompiuterių, tai
dauguma mokytojų naudotų KMP
Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos tur÷tų
skirti daug d÷mesio KMP naudojimui dalykuose

5. Kurių dalykų mokymui(-si) Jums šiuo metu labiausiai reikia KMP?
Labai
Būtų
Dalykas
Reikia
Nereikia
reikia
gerai
Lietuvių (gimtosios) kalbos
Matematikos
Užsienio kalbų
Biologijos
Fizikos
Chemijos
Istorijos
Geografijos
Informacinių technologijų
Kitų (nurodykite)___________________
_________________________________

Nepritariu

Nežinau

6. Kokiomis savyb÷mis pasižyminčių KMP labiausiai Jums reikia?
□ Interaktyvių, multimedinių
□ Nedidelių vaizdo, garso, animacijos internetinių KMP
□ Atskiriems dalykams skirtų nuotolinių mokymo kursų
□ Teksto formato KMP
□ Viešai internete skelbiamų KMP
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□ KMP kompaktin÷se plokštel÷se
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
7. Kaip šiuo metu patenkintas Jūsų kaip mokinių KMP poreikis?
□ Visiškai patenkintas
□ Patenkintas (apie 70 %)
□ Beveik patenkintas (maždaug 50 %)
□ Nepatenkintas
□ KMP dar nelabai naudojamos, tod÷l apie poreikį sunku pasakyti
8. Nurodykite priežastis, kod÷l Jūsų poreikis KMP neatitinka ar iš dalies neatitinka
esamai pasiūlai.
□ Švietimo ir mokslo ministerija perka ne tas KMP, kurių reik÷tų mokykloms
□ Mokykla turi ribotas galimybes pirkti KMP (iš moksleivio krepšelio l÷šų)
□ Beveik n÷ra kokybiškų užsieninių KMP, kurios būtų išverstos į lietuvių kalbą
□ Nepakanka informacijos apie kokybiškas užsienines KMP, naudotinas mokymui
□ Nepakanka KMP naudojimo mokymui(-si) metodikų
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
9. Kokius pasteb÷jote naudojamų KMP trūkumus?
□ Dauguma KMP nepakankamai kokybiškos
□ Mažai KMP lietuvių kalba
□ Dauguma dalykinių KMP neatitinka mokinių geb÷jimų
□ Dauguma KMP nediferencijuotos pagal mokinių amžių ir skirtingus geb÷jimus
□ N÷ra patogios KMP paieškos internete, komentavimo, vertinimo sistemos
□ Dauguma KMP neatitinka ugdymo programų
□ Kita (nurodykite) ________________________________________________
□ Trūkumų nepasteb÷jote
10. Kaip dažnai Jūsų mokyklos mokytojai naudoja šias KMP?
Programos pavadinimas

Pamokose
1–2 k. per
savaitę

Pamokose
1–2 k. per
m÷nesį

Tik
užklasin÷je
veikloje

Tik
ruošiantis
pamokoms

Nenaudoja

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
„Grožio salonas 2“
„Dešimtukas“
„Stereometrija ir erdviniai kūnai“
„Matematika 10 su Dinamine
geometrija“
Mokymosi svetain÷s:
„Matematika 11. Elektronin÷s
pratybos bendrajam kursui“
„Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.);
Meno istorija (2 d.);
Visuomen÷s istorija (3 d.).
ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai;
ARS 2. Meno epochos ir stiliai;
ARS 3. Lietuvių liaudies menas.
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„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
„Žem÷, augalai, gyvūnai.
Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“

11. Kokia yra Jūsų nuomon÷ apie šių KMP kokybę ir tinkamumą ugdymui?
4 – labai kokybiška (K) ir labai tinkama (T)
3 – kokybiška (K) ir tinkama (T)
2 – nelabai kokybiška (K) ir nelabai tinkama (T)
1 – visiškai nekokybiška (K) ir visiškai netinkama (T)

Programos pavadinimas

4
K

3
T

K

2
T

K

1
T

K

T

Nežinau
K
T

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:
„Grožio salonas 2“
„Dešimtukas“
„Stereometrija ir erdviniai kūnai“
„Matematika 10 su Dinamine
geometrija“
Mokymosi svetain÷s:
„Matematika 11. Elektronin÷s
pratybos bendrajam kursui“
„Įdomioji Lietuvos istorija“:
Valstybingumo istorija (1 d.);
Meno istorija (2 d.);
Visuomen÷s istorija (3 d.).
ARS 1. Dail÷s rūšys ir žanrai;
ARS 2. Meno epochos ir stiliai;
ARS 3. Lietuvių liaudies menas.
„Lietuvių kalbos bendrin÷ tartis“
„Žem÷, augalai, gyvūnai.
Kompiuterin÷ Lietuvos
enciklopedija“
12. Išvardinkite dar kitas KMP, kurias naudoja Jūsų mokyklos mokytojai:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Kaip dažnai Jūsų mokyklos mokytojai naudoja šias kitas KMP?
Programos pavadinimas

Pamokose
1–2 k. per
savaitę

Pamokose
1–2 k. per
m÷nesį

Tik
užklasin÷je
veikloje

Tik
ruošiantis
pamokoms

Nesinaudoja

KMP kompaktin÷se plokštel÷se:

Mokymosi svetain÷s:
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Kitos priemon÷s:

14. Kokių KMP Jūs pageidautum÷te tur÷ti mokymui(-si)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Kur Jūs dažniausiai ieškote informacijos apie KMP?
□ Kompiuterin÷se enciklopedijose
□ Internete
□ Svetain÷je www.emokykla.lt
□ Klausiate draugų
□ Kitur (nurodykite) _______________________________________________
16. Ar manote, kad KMP naudojimas pamokose gali iš esm÷s patobulinti Jūsų žinias,
įgūdžius, motyvaciją?
□ Taip, žinias
□ Taip, įgūdžius
□ Taip, motyvaciją
□ Ne, nemanau
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