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ÁÞANGA

Nuo ðalies ðvietimo sistemos ugdymo turinio ið esmës priklauso ðiuolaikinë pilie-
tinë, demokratinë tautos savimonë bei gyvensena. Siekiama sudaryti prielaidas asme-
nybinei ir socialinei kultûrinei þmogaus brandai, sëkmingai Lietuvos visuomenës kul-
tûrinei, socialinei bei ûkinei raidai sparèiai kintanèiomis dabarties gyvenimo sàlygo-
mis.

Ðvietimo sistema, jos tobulinimas gali bûti suvokiamas kaip pilieèiø visuomeni-
nës savikûros bûdas. Bendrojo lavinimo mokyklai tenka iðskirtinis vaidmuo. Ji siekia
iðugdyti nuostatas ir gebëjimus:

• logiðkai, konstruktyviai màstyti, argumentuotai rinktis, iðmintingai apsispræsti;
• mokytis visà gyvenimà, nuolat plësti bendràjà kultûrinæ, socialinæ ir profesi-

næ kompetencijà;
• darniai bendrauti ir bendradarbiauti su ávairiø visuomeniø bei kultûrø þmo-

nëmis;
• atsakingai ir kompetentingai veikti ávairiose gyvenimo srityse.

Ugdymo turinio sàvoka gerokai platesnë uþ mokymo turinio sàvokà. Dalykø
mokymas neatsiejamas nuo visø asmens galiø ugdymo. Todël svarbu ieðkoti bûdø
atitinkamai keisti ugdymo sistemas, ugdymo turiná ir metodus. Pagrindine ugdymo
tendencija tampa ne atkartojamø þiniø gausinimas, o pastangos suprasti þmogø ir
pasaulá, sudarant mokiniui sàlygas paèiam patirti, paèiam iðgyventi, paèiam savo pro-
jektus kurti ir ágyvendinti, puoselëti savo asmenybæ, paèiam dalyvauti visuomenës ir
pasaulio kaitoje. Taigi á visapusiðkà asmens sklaidà orientuotu ugdymu visø pirma
siekiama plëtoti asmens dvasines bei fizines galias, kompetencijas, nuostatas, vertybi-
nes orientacijas, þinias ir ágûdþius, svarbius kasdieniame þmogaus gyvenime bei ávai-
riose profesinës veiklos srityse.

Kasdienis darbas klasëje, vienijanèioje skirtingø galimybiø, polinkiø, poreikiø
mokinius, reikalauja ið mokytojo kasdien planuoti savo darbà, taikyti já prie klasës
ugdymo uþdaviniø ir t. t. Visa tai atlikdami mokytojai turi atverti erdvæ kûrybingu-
mui ir iniciatyvai.

Ðiame leidinyje surinkta nemaþai straipsniø, kuriuose aptariamas mokytojø pro-
fesinis pasirengimas ugdyti kompetencijas, kaip bûtina sàlyga pereinant nuo akade-
miniø þiniø perteikimo prie kompetencijomis grásto mokymo.

Mokytojo ir mokinio kompetencija suvokiama kaip labai specializuotø gebëjimø,
mokëjimø ar ágûdþiø, bûtinø tam tikram tikslui pasiekti, visuma. Europos Tarybos
dokumentuose (1996 m.) siûloma kompetencijà ar kompetencijas laikyti bendruoju
gebëjimu, kuris remiasi þiniomis, patirtimi, vertybëmis, polinkiais, asmens iðplëtotais
dalyvaujant mokomojoje veikloje. Þinome, kad Europos Taryba yra sudariusi penkis
pagrindiniø kompetencijø, kurias europieèiai turëtø ágyti mokyklose, sàraðus. Nor-
malu, kad kiekviena ES ðalis ne tik savaip apibrëþia kompetencijà, bet ir turi savo
realijas atitinkantá pagrindiniø kompetencijø sàraðà, kuriame atsispindi svarbiausi kiek-
vienos valstybës ðvietimo tikslai.

Rinkinyje pateiktuose straipsniuose mokytojai nagrinëja, kaip plëtojamos kom-
petencijos mokyklose. Tikimës, mieli skaitytojai, kad Jus sudomins kai kurie pateikti
straipsniai, galbût kai kuri medþiaga bus naudinga. Gero skaitymo!
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Mokykla, kurioje ugdomas ateities visuomenës þmogus, ilgà laikà vyravusià nuo-
statà „gyventi èia ir dabar“ keièia nuostata ugdyti gebanèià laisvai ir prasmingai veik-
ti kintanèioje socialinëje ir kultûrinëje aplinkoje asmenybæ. Bûtent ðia nuostata vado-
vaujamës savo mokykloje, nes esame ásitikinæ, kad kokia bus mokyklos kultûra, toká
ateities þmogø iðugdysime. Tad visos bendruomenës veikla orientuota á nuolatiná mo-
kyklos kultûros kûrimà ir plëtojimà.

Á kà orientuojamës kurdami ir plëtodami mokyklos kultûrà? Galima iðskirti dvie-
jø tipø veiksnius: vidinius ir iðorinius.

Vidiniams veiksniams priskirtina:
• demokratinio gyvenimo vertybës;
• ásitikinimai;
• bendri siekiai;
• mokyklos veiklos filosofija;
• bendruomenës nariø màstymas ir bendravimas;
• elgsenos nuostatos;
• psichologinis klimatas.
Iðoriniams veiksniams priskirtina:
• atributika;
• himnas;
• internetinis mokyklos tinklalapis;
• vieðieji uþraðai;
• stendai;
• aplinka;
• darbo sàlygos;
• intelektinis personalas;
• techninis personalas;
• mokiniø elgsena pamokose, per pertraukas, renginiuose.
Iðvardyti veiksniai  atskleidþia mokyklos pozicijà kuriant ir puoselëjant kultûrà:
• mokykloje ugdomas ne tik intelektas, bet ir vertybës, nuostatos, etiketas, vaiz-

duotë;
• mokyklai svarbus ávaizdþio klausimas, nes taip atrandama dermë tarp iðori-

nio pasaulio ir mokyklos nuostatø, be to, atviros mokyklos mokiniams daug
lengviau integruotis á aukðtøjø ar aukðtesniøjø mokyklø gyvenimà, reikðti
savo pozicijà, kalbëti ir susikalbëti;

Mokyklos ir mokymosi kultûra

Alma Sirutavièiûtë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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• mokyklos kultûra kuriama kasdieniame ugdymo procese bendraujant ir ben-
dradarbiaujant, mokant ir mokantis, ieðkant idëjø ir jas ágyvendinant.

Svarbiausi mûsø mokyklos kultûros aspektai yra ðie:
• etinë kultûra;
• bendravimo ir bendradarbiavimo kultûra;
• mokymo(si) kultûra;
• estetinë kultûra.

ETINË KULTÛRA

Etinë kultûra siejasi su visais kitais mokyklos kultûros aspektais.
Ðiandien, kai visuomenë susiduria su tautinës tapatybës niveliavimu, kosmopo-

litizmo idëjomis, ðiuolaikinëmis kultûros dehumanizavimo tendencijomis, ugdymo
procese atsigræþiame á esminá dalykà – vertybiø perkainojimà ir gebëjimo màstyti ug-
dymà. Juk màstydamas þmogus atranda vertybes. Vertybës –  kultûros pagrindas,
todël mokinius mokome:

• jausti pusiausvyrà tarp kultûros tradicijø ir naujoviø;
• teisingai vertinti modernius masinës kultûros reiðkinius;
• prisiimti atsakomybæ uþ save ir kitus;
• dëti tvirtus saviþinos ir savikûros pagrindus, kad galëtø ne tik prisitaikyti, bet

ir keisti dvasiná ir materialiná pasaulá naujomis idëjomis ir darbais.

Ðie tikslai, kaip vertybiniai bendrosios kultûros kriterijai, padeda formuoti de-
mokratinio gyvenimo vertybes ir normas, lemianèias ir màstymà, ir elgsenà konkre-
èiose situacijose (þr. toliau vertybiø ir jø raiðkos lentelæ).

Aiðki vertybiø sistema, formuojama mokyklos vadovybës, mokiniø, mokytojø,
tëvø ir apibrëþiama mokiniø elgesio taisyklëse bei neraðytais susitarimais,

• padeda siekti tikslø;
• lemia elgsenà;
• reguliuoja mokyklos darbà.

Vertybės Raiška 

Dorinės vertybės ir 
normos 

Sąžiningumas, darbštumas, 
pareigingumas, pagarba 
vyresniesiems, tolerancija, 
žmogaus orumas, užuojauta ir 
pagalba silpnesniesiems ir pan. 

Mokymo(si) procesas 
Renginiai 
Egzaminai 

Estetinės vertybės Grožio pajauta, kūryba, 
bendravimas, estetinis skonis 

Renginiai 
Internetas 
Viešoji kalba (tiek rašytinė, tiek 
sakytinė) 
Edukacinė aplinka 

Būties vertybės Mokslas, mokymasis, išmintis Pamokos 
Popamokinė veikla 
Konkursai, olimpiados 

Materialinės vertybės Informacinės technologijos ir 
pan. 
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BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTÛRA

Remdamasi asmenine patirtimi, ágyta dirbant ðioje mokykloje, galiu teigti, kad
kokybë ir rezultatas pasiekiamas dël partnerystës, kuri grindþiama paþinimo, komuni-
kacijos ir dalyvavimo procesu (þr. lentelæ).

Bendraudamas ir bendradarbiaudamas kiekvienas bendruomenës narys kuria ir
tobulina mokyklos kultûrà:

• kaip dalyvis, kuris ágyvendina sprendimus ir atsako uþ darbo kokybæ;
• kaip kûrëjas, kuris priima sprendimus ir jauèia atsakomybæ uþ kokybiðkà jø

ágyvendinimà.

Paþinimo, komunikacijos ir dalyvavimo proceso iniciatorë yra direktorë su pava-
duotojais ar mokykloje veikianèiomis specialistø grupëmis. Ðis procesas, kurio tikslas
yra patirties ágijimas, psichologinio saugumo didinimas, patirties sklaida ir kt., susi-
deda ið keliø etapø:

1. Skatinimas, propagavimas, inicijavimas, formavimas, patarimas, rekomenda-
cijos ir pan.

2. Gráþtamosios informacijos gavimas ið pavaldinio (kaip sekësi adaptuotis nau-
jame kolektyve, kaip atliktas darbas, kaip iðspræsta problema ir pan.) apskri-
tojo stalo, iðplëstiniø direkciniø pasitarimø forma ir kt.

3. Atlikto darbo ávertinimas – teigiamø ir taisytinø dalykø iðskyrimas.
4. Teigiamos motyvacijos þadinimas tolesniam produktyviam darbui.

Bendruomenës nariø bendravimas ir bendradarbiavimas yra vienas ið pagrindi-
niø veiksniø, rodanèiø mokyklos kultûros lygá (þr. lentelæ).

Mokyklos ir tėvų ryšys yra 
svarbus veiksnys plėtojant 
mokyklos kultūrą ir 
visapusiškai ugdant vaiką 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tėvai gauna visokeriopą informaciją apie darbo 
organizavimą, tikslus, mokymo turinį ir būdus. 
Bendraujama ir bendradarbiaujama bendrų susirinkimų, 
klasės susirinkimų, vaikų, senelių ir tėvų vakaronių metu, 
susirašinėjant ir pan.  
Informacija internete, informaciniai lankstinukai. 
Pabrėžtina tai, kad tėvai bendradarbiauja su 
bibliotekininkėmis, psichologėmis, socialinėmis 
pedagogėmis, logopede, visuomenės sveikatos priežiūros 
specialiste. 
Mokyklos ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas yra 
įvairiapusis: 

 susipažinimas; 

Pažinimas Komunikacija Dalyvavimas 
Formalusis ir  
neformalusis 

Asmeninė, grupės  Veikiant individualiai 
Veikiant poromis 
Veikiant grupėmis 

 Dalijimasis informacija 
raštu ir žodžiu 

Dalykinės grupės 
Tarpdalykinės grupės 
Klasės auklėtojų grupės 
M okytojų taryba 
M okyklos taryba 
Kt. 
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Kokybę rodo ir kiekybė: 

• masiškumas atvirųjų 
durų dienomis; 

• susirinkimų lankymas; 
• geranoriškas 2 proc. 

pajamų mokesčio 
pervedimas gimnazijai 
ir t. t. 

vairiapusis: 
• susipažinimas; 
• dalijimasis patirtimi; 
• problemų sprendimas; 
• materialinė pagalba; 
• intelektinė pagalba; 
• kultūrinė veikla. 

 

Mokytojų ir mokinių dialogas 
 
 
Dialogo kokybę rodo: 

• mokinių kiekis; 
• egzaminų rezultatai; 
• pasiekimai 

konkursuose, 
olimpiadose; 

• atsiliepimas į kvietimą 
rinkti geriausius 
mokytojus ir t. t. 

Vertybių ugdymas: pagarba, tolerancija ir pan. 
Bendravimo kultūros puoselėjimas 
Mokymasis 

Mokytojų tarpusavio dialogas Siekiant aukštų mokslo rezultatų, efektyvaus darbo 
Bendras mokyklos mikroklimatas 

Mokyklos kultūrą lemia ir 
bendradarbiavimas su kitomis 
švietimo įstaigomis 

Dalykinių konferencijų organizavimas 
Metodinių konferencijų rengimas 
Dalijimasis patirtimi 
Dalyvavimas renginiuose, olimpiadose, konkursuose ir pan. 
Susitikimai su mokslininkais 

Bendradarbiavimas su 
kultūros įstaigomis 

Teatrų, muziejų, parodų, koncertų lankymas ir matytų 
renginių analizavimas 
Susitikimai su meno žmonėmis: rašytojais, aktoriais 

 
Aptariant paþinimo, komunikacijos ir dalyvavimo procesà mokyklos vadovybë

nepaminëta neatsitiktinai, nes ji renkasi tam tikras konstruktyvaus bendravimo for-
mas: stebëjimà, buvimà ðalia, veiksmingà problemø sprendimà, kad kiekvienas ben-
druomenës narys jaustøsi saugus ir galëtø pasiekti maksimalø rezultatyvumà.

Taigi bendravimo  ir bendradarbiavimo kultûra aprëpia:
• visø bendruomenës nariø  bendrumo jausmà;
• abipusæ pagalbà;
• tobulëjimà.

MOKYMO(SI) KULTÛRA

Mokykla, siekdama ugdyti ateities visuomenës þmogø, t. y. kûrybingà, aukðto
intelekto ir tvirtø aiðkiø vertybiniø nuostatø asmenybæ, ugdymo proceso prioritetu
laiko pamokà, nes ji yra visokeriopo mokiniø tobulëjimo galimybë: ir dvasinio, ir so-
cialinio, ir kultûrinio, ir edukacinio. O bûtent tai, t. y. minëtø mokiniø tobulëjimo
galimybiø realizavimas pamokos metu, ir atspindi mokymo bei mokymosi kultûrà.

Mokymo(si) kultûra suvokiama kaip nuolatinis asmeninës, edukacinës ir (arba)
profesinës kompetencijos ir vertybiniø nuostatø formavimas bei plëtojimas. Ðiame pro-

Mokyklos ir mokymosi kultûra



12 Ar mums pakanka kompetencijos?

cese dalyvauja ir mokytojas, ir mokinys, ir vadovas. Bet pirmiausia pabrëþtina mokytojo
kompetencija mokyti kokybiðkai ir kurti mokymo(si) kultûrà. Vilniaus Gabijos gimnazi-
jos mokytojai ir vadovai supranta, kad ne iðsilavinimas, ne profesinis pasirengimas ir
patirtis, ne amþius pirmiausia lemia gebëjimà mokyti kokybiðkai. Iðvardyti faktoriai rei-
kalingi tik verstis profesine veikla, bet mokytojas nëra verslininkas, tad bûtina nuolat
siekti profesinio tobulëjimo. Vadinasi, orientuodamiesi á mokiná, jo vertybiniø nuostatø
ir bendrøjø gebëjimø formavimà, pagal ðiandienos gyvenimo, visuomenës reikalavi-
mus renkamës mokinio konsultanto, partnerio, mokymosi organizatoriaus, mokymosi
galimybiø kûrëjo, tarpininko tarp mokinio ir ávairiø ðiuolaikiniø informacijos ðaltiniø,
gyvenimo tiesø perteikëjo, perduodanèio tradicijas bei mokanèio jas kûrybingai plëto-
ti, vaidmenis. Svarbu tai, kad mokytojui keliami reikalavimai ir jo pasirinkti vaidmenys
formuoja atitinkamus mokinio ir vadovo vaidmenis (þr. lentelæ).

Taip iðryðkëja pagrindinë mokytojo priedermë – probleminis mokymas, kurio
esmë yra padëti formuluoti klausimus, pastebëti problemas, kritiðkai ávertinti ávairiø
ðaltiniø informacijà. Mokytojas skatina mokinius savarankiðkai ieðkoti atsakymo á ið-
kilusius klausimus, panaudoti ávairius informacijos ðaltinius, planuoti savo veiklà ir
vertinti pasiekimus. Tokiu principu dirbdami pasiekiame neblogø rezultatø – moki-
niai iðmoksta mokytis. Kita vertus, pamoka netampa izoliuota nuo aplinkos, kasdie-
niø realijø.

Ðiø vaidmenø rinkimasis rodo, kad:
• ne dalykas, ne mokymo priemonë yra svarbiausia, bet màstanti asmenybë,

mokinys kaip lygiavertis partneris;
• didëja mokymosi motyvacija;
• ugdomos dorinës vertybës: darbðtumas, pareigingumas ir pan., nes atsako-

mybe uþ rezultatus (turime pripaþinti, kad jie ðiandienos visuomenëje labai
svarbûs) dalijamasi perpus su mokiniais.

Taigi tinkamas mokomai klasei vaidmens pa(si)rinkimas, kuris, savaime supran-
tama, siejamas su pamokos tikslø, metodø pa(si)rinkimu, ágûdþiø mokytis formavi-
mu ir pan., leidþia greièiau pasiekti norimus rezultatus ir, svarbiausia, maþesnëmis
laiko ir energijos sànaudomis. Be to, galime tarsi savaime formuoti etinæ ir bendravi-
mo kultûrà, kuri dabarties kosmopolitiðkame pasaulyje yra labai aktuali.

Mokytojo vaidmuo Mokinio vaidmuo Vadovo vaidmuo 

• mokinio konsultantas,  
• partneris,  
• mokymosi organizatorius,  
• mokymosi galimybių 

kūrėjas,  
• tarpininkas tarp mokinio 

ir įvairių šiuolaikinių 
informacijos šaltinių,  

• gyvenimo tiesų liudytojas, 
perduodantis tradiciją bei 
mokantis ją kūrybingai 
plėtoti. 

(Valstybinės švietimo 
strategijos 2003–2012 m. 
nuostatos) 

• informacijos rinkėjas, 
• interpretatorius, 
• vertintojas, 
• kūrėjas, 
• bendraautoris, 
• savo žinių koreguotojas, 
• lygiavertis partneris ir pan. 

• kaitos procesų 
iniciatorius, 

• informacijos 
skleidėjas, 

• organizatorius, 
• diplomatas, 
• konsultantas ir pan. 
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Þinoma, galima suabejoti, ar mokytojas pajëgus kokybiðkai atlikti tiek daug ávai-
riausiø vaidmenø? Iðties, manau, kad ne. Todël vienas ið optimaliø mûsø mokyklos
vadovø inicijuotø sprendimø – darbas poromis, darbas komandomis, kuris grindþia-
mas mokymo strategijø kûrimu, taikymu, koregavimu, sklaida praktikumø, atvirøjø
pamokø, neformalaus bendravimo bûdu, vertinimu ir ásivertinimu, konsultavimu,
motyvavimu. Taip iðryðkëja esminiai mokymosi kultûros dalykai – mokymasis ið patir-
ties; paþangesniø darbo formø siekis; darbo ásivertinimas, pasitikrinant, ar teisinga
kryptimi eita iki ðiol; refleksija; perspektyvos suvokimas; galimybë suteikti kitam þi-
niø, bendradarbiui – tobulëti.

Turiu pripaþinti, kad tai nëra savaime susiformavæs mokytojo poþiûris á vaidme-
nø kaità. Tai ilgalaikis procesas, skatinamas administracijos ir propaguojamas metodi-
nës tarybos, kuri, atsiþvelgdama á mokytojø pageidavimus, tobulintinas darbo sritis,
iðryðkëjusias vidaus audito metu ar kitu ásivertinimo bûdu, organizuoja seminarus,
konferencijas, leidþia vykti á kvalifikacijos kursus. Tai, be abejo, yra ir mûsø, kaip
darbuotojø ðioje ðvietimo ástaigoje, motyvacija: jeigu mus siunèia á kursus (arba lei-
dþia dalyvauti seminare), vadinasi, vadovas mumis pasitiki ir tiki, kad galime siekti
daugiau ir dirbti kokybiðkiau. Kalbant apie kvalifikacijos këlimà, svarbu, manyèiau, ir
tai, kad mes turime galimybæ pasirinkti ne tik turiná, bet ir vietà, ir laikà, nes, kaip ir
kitø ástaigø, taip ir mûsø bendruomenës nariai susiduria su laiko problema: trûksta
laiko refleksijai, netgi kartais iðsamiai pasirengti pamokoms ar kvalifikacijai tobulinti.

Taigi koks galëtø bûti vadovo vaidmuo siekiant mokytojo darbo efektyvumo pa-
mokoje?

Mokytojas nuolat turi jausti ne tik kolegø, bet ir vadovø pagalbà. Todël bûtina
rasti bûdø, kurie leistø mokytojui kokybiðkai dirbti. Siûlomos galimybës, kurios sutei-
kia erdvës kûrybiðkam vadovo ir mokytojo bendradarbiavimui (priemonës, kurios
padëtø visa tai ágyvendinti, turëtø bûti nustatytos vadovams bendradarbiaujant su
mokiniais, mokytojais, tëvais):

• pagalba kuriant edukacinæ aplinkà, tinkamà produktyviam, netgi disciplinuo-
tam mokymuisi;

• veiksmingas vidaus audito rezultatø panaudojimas ugdymo kokybei tobulinti,
bendruomenei telkti, profesiniam tobulëjimui; þinoma, svarbu, kad bûtø suvok-
ta, jog  auditas yra ne tikslas, o savianalizës, patikros, ásivertinimo priemonë;

• nuolatinis mokytojo edukacinës kompetencijos tobulinimas;
• mokytojø motyvacijos këlimas;
• aiðkiø ir visiems þinomø darbo standartø nustatymas;
• kiekvieno darbuotojo darbo paþangos (kaip ir mokinio mokymosi rezultatø

paþangos) siekis;
• kiekvieno darbuotojo darbo paþangos matymas.

Taigi informacijos amþiaus mokyklos kultûrà lemia:
• tradicijø plëtojimas;
• vertybiø puoselëjimas;
• kaitos procesø inicijavimas;
• kolegialumas;
• nuolatinis tobulëjimas;
• mokytojo kompetencija.
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Pradedanèiam mokytojui – mentoriaus pagalba

Andþelika Padarauskienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Sàjûdþio vëliavos plaikstësi vëjyje, kai pradëjau dirbti pedagoginá darbà. Nuo to
laiko praëjo jau beveik 18 metø. Daug kas pasikeitë mokykloje, daug kas liko taip pat.
Mano pirmieji mokiniai jau veda á mokyklas savo vaikus, taigi, uþaugo nauja, jau
nepriklausomos Lietuvos, þmoniø karta. Ar uþaugo nauja mokytojø karta? Pagal sta-
tistikà, mokytojø amþiaus vidurkis yra 40 metø, vadinasi, mokytojai liko tie patys.
Kodël jauni þmonës neina á mokyklas, visi þinome. Kaip padëti tiems, kurie atëjo?

Kai pradëjau dirbti, Lietuvoje vyko daug pokyèiø. Keitësi ir ugdymo samprata,
todël visko sëmiausi ir mokiausi palaipsniui, kartu su kitais mokytojais. Iðmokome
naujai planuoti savo veiklà, vertinti be paþymiø, rengti projektus, apsigynëme kvali-
fikacines kategorijas, daugelis ávaldëme IKT, iðmokome atlikti vidaus audità,  organi-
zuoti konferencijas, tobulinti savo ir mokiniø kompetencijas ir daugybæ kitokiø dar-
bø. Taèiau, kad ir kiek tobulëtume, mokytojo profesija kaip buvo, taip ir liko nepresti-
þinë. Ið mokytojø reikalaujama vis daugiau, su vaikais ir jø tëvais dirbti darosi vis
sudëtingiau, vis maþiau laiko lieka savo ðeimoms. Tai, ko mes, vyresnieji mokytojai,
iðmokome per deðimtmetá, pradedantiesiems mokytojams tenka iðmokti per 1–2 me-
tus. Ir ateityje, kaip ir mes, jie turës mokytis naujoviø, sparèiai plûstanèiø á mûsø
gyvenimà.

Ar baigæ studijas ir atëjæ á mokyklà mokytojai pasiruoðæ dirbti savarankiðkai? Kaip
jauèiasi jaunas mokytojas mokykloje pirmuosius savo darbo metus?

Kadangi mûsø mokykloje mokosi labai daug, apie 2000, mokiniø, mokytojø ko-
lektyvas irgi didelis, tad man pasisekë rasti ir pakalbinti penkis kà tik pradëjusius
mokytojais dirbti jaunus þmones.

Ið jø vienas mokytojas jautësi puikiai ir su visais sunkumais tvarkësi pats. Visi kiti
jautë nerimà darbo pradþioje. Labiausiai nerimà këlë pirmasis susitikimas su vaikais
rugsëjo pirmàjà, bendravimas su tëvais, kasdienis bendravimas su vaikais. Në vienas
nepasakë, kad jam buvo sunku planuoti pamokas. Vienam mokytojui reikëjo pagal-
bos pildant dokumentacijà, dar vienam – organizuojant renginá. Kur kreipësi jaunieji
mokytojai, iðkilus sunkumams? Dalis susilaukë pagalbos ið metodinës grupës nariø,
mokyklos vadovybës, kitø mokyklø mokytojø, net ðeimos nariø, dalis nesulaukë jo-
kios pagalbos (o gal neþinojo, kur jos ieðkoti, á kà kreiptis?) Në vienas pradedantis
dirbti mokytojas nenurodë, kad jam padëjo paskirtas patyræs mokytojas. Visi jaunieji
mokytojai paþymëjo, kad norëtø sulaukti nuolatinës ir ávairios pagalbos pirmaisiais
darbo metais. Tie pagalbininkai, jø manymu, galëtø bûti kolegos ið metodinës grupës,
visi mokyklos mokytojai arba administracijos paskirtas patyræs mokytojas.
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Ið jø atsakymø sprendþiu, kad pradedant dirbti trûksta ne tiek þiniø, kiek prak-
tiniø darbo mokykloje ágûdþiø. Ir pradedanèiam dirbti mokytojui tikrai reikia ávairia-
pusës patyrusio mokytojo globos. Bûtent apie tai norëèiau toliau kalbëti.

Ávairiuose ðvietimo dokumentuose jau seniai numatyta keisti mokytojø rengimo
programas. 2004 m. ðvietimo ministro patvirtintoje Pedagogø rengimo koncepcijoje
(toliau – Koncepcija) paþymima, kad ,,<...>pedagogø rengimas iðlieka bene maþiau-
siai pakitusi ðalies ðvietimo sistemos grandis“. Koncepcijoje numatyta, kaip gerinti
pedagogø rengimà ir tobulinti jau dirbanèiø mokytojø kvalifikacijà.

Palyginkime, kaip yra Lietuvoje ir kitose Europos valstybëse.
Iðsamø atsakymà radau Pedagogo rengimo standartø gairiø projekto tyrimo

ataskaitoje (toliau – Ataskaita), kurià MTC uþsakymu 2006 m. pateikë jungtinë tyrëjø
grupë, vadovaujama doc. dr. S. Saulënienës. Pateiksiu keletà duomenø ir iðvadø ið ðio
leidinio.

Daþniausias pedagogø rengimo modelis uþsienyje – universiteto diplomas po
ketveriø metø studijø, paskui vieneriø metø profesinis rengimas.

Palyginkime, kaip uþsienyje ir Lietuvoje organizuojamos pedagoginës praktikos.

PEDAGOGINËS PRAKTIKOS PAKOPOS

Užsienyje Lietuvoje Būsimo pedagogo veikla 
praktikos metu 

Parengiamoji arba įvadinė 
praktika 

Pedagoginė pažintinė 
praktika 

Stebimas ir analizuojamas 
mokyklos gyvenimas, 
pamokos, mokytojo elgesys. 

Pirminė pedagoginė 
praktika 

Bandomoji arba mokomoji 
pedagoginė praktika 

Vedamos atskiros pamokos 
dalys, įvairių pamokų tipai 
su mokytojo (užsienyje – 
mentoriaus) pagalba. 

Savarankiška pedagoginė 
praktika 

Savarankiška pedagoginė 
praktika 

Savarankiškai planuojamos 
ir vedamos pamokos su 
minimalia mokytojo 
(užsienyje – mentoriaus) 
pagalba. 

 
Kaip matome ið lentelës, skiriasi tik pakopø pavadinimai, bûsimo mokytojo veik-

la tokia pati. Yra vienas esminis skirtumas: uþsienyje bûsimiems pedagogams padeda
mokytojai mentoriai.

Uþsienio mokytojø rengimo ástaigose yra du pedagoginiø praktikø organizavimo
modeliai:

• ,,teorijos ir praktikos ryðio“ modelis – kai derinami mokslas ir praktika;
• ,,staþuotës“ modelis – kai praktika organizuojama po studijø.
Lietuvoje ðiuo metu praktikuojamas tik ,,teorijos ir praktikos ryðio“ modelis. Ta-

èiau Koncepcijoje yra numatyta ir staþuotë. Kas tai yra?
Staþuotë – tai pedagoginë praktika, organizuojama po studijø. Jos trukmë nu-

matoma nuo pusës iki vieneriø metø. Staþuotës tikslas – padëti staþuotojui ágyti prak-
tiniam pedagogo darbui reikalingus ágûdþius ir patirtá. Staþuotei vadovauja patyræs,
nuolat mokykloje dirbantis mokytojas mentorius. Po staþuotës profesinë kompetenci-
ja ávertinama per kvalifikaciná egzaminà. Iðlaikæ egzaminà asmenys gauna pedagogo
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licencijà ir gali dirbti mokytojais. Neiðlaikæ – gauna studijø baigimo diplomà, taèiau
negali dirbti mokytojais. Pedagoginæ staþuotæ ketinama ádiegti nuo 2012 m.

Tik keli mano apklausti jaunieji mokytojai yra girdëjæ apie þadamà ádiegti moky-
tojo staþuotæ bei kvalifikaciná egzaminà. Jie mano, kad po staþuotës savarankiðkai pra-
dëjæs dirbti mokytojas patirtø maþiau nerimo ir turëtø daugiau praktiniø mokytojo
darbo ágûdþiø. Kiti apklaustieji nieko neþinojo apie staþuotæ, todël negalëjo atsakyti,
ar pritaria ðiai naujovei. Në vienas pradëjæs dirbti mokytojas nëra girdëjæs apie men-
torius, todël negalëjo atsakyti, ar norëtø, kad mentorius padëtø pirmaisiais darbo me-
tais. Taèiau visi apklaustieji norëtø apie mentorystæ suþinoti.

Uþsienyje pedagoginës praktikos organizuojamos ir atliekamos ávairiose vietose,
taèiau apibendrinant galima teigti, kad universitetai ir kitos pedagogus rengianèios
mokyklos pabrëþia pedagoginës praktikos svarbà bei formuoja praktikos atlikimo vie-
tø tinklà, uþtikrindamos nuolatinæ paramà jauniems mokytojams.

Remiantis Lietuvos aukðtøjø mokyklø dokumentø apþvalga, kai kurie pedago-
gus rengiantys universitetai (VPU, ÐU) ir kolegijos (Kauno, Marijampolës) irgi turi
bazines mokyklas pedagoginei praktikai atlikti.

Man buvo ádomu suþinoti, kà apie mentorystæ ir staþuotæ mano ne tik pradedan-
tys pedagogai, bet ir patyræ mokytojai. Juk bûtent jie ir turëtø tapti mentoriais. Ap-
klausiau deðimt ávairiø dalykø mokytojø, kuriø darbo mokykloje patirtis virðija de-
ðimt metø. Pirmiausia paklausiau, ar þino, kas yra mentorius. Tik vienas mokytojas
atsakë neigiamai. (Ið tiesø, atsimenu, kad mûsø mokykloje kurá laikà buvo jauniems
pedagogams skiriami mentoriai, taèiau tai, matyt, buvo neveiksminga, jei neiðliko.)
Apie numatomà diegti staþuotæ neþinojo 2 mokytojai, todël toliau apklausoje jie neda-
lyvavo. Dauguma patyrusiø mokytojø pritaria arba ið dalies pritaria staþuotës ádiegi-
mui. Kaip ir apklausti jaunieji mokytojai, jie mano, kad po staþuotës pradëjæ dirbti
savarankiðkai mokytojai patirtø maþiau nerimo, turëtø daugiau praktiniø mokytojo
darbo ágûdþiø, taèiau abi apklaustos mokytojø grupës nemano, kad ádiegus staþuotæ
daugiau absolventø rinktøsi mokytojo profesijà. Visi apklausti mokytojai mano, kad
mokama turi bûti ir mentoriui, ir staþuotojui. Smagu tai, kad dauguma mokytojø
sutiktø bûti mentoriais. Tie, kurie atsakë neigiamai, nurodë didelá darbo krûvá (ir ne
pamokø kieká, bet papildomus darbus). Á klausimà, ar visi mokytojai gali bûti mento-
riai, dauguma atsakë, kad bûtø geriausia, jei tai bûtø specialius kursus baigæ ir mento-
riaus kompetencijà ágijæ mokytojai. Tuo labiau kad tokie kursai kaip tik ðiais metais
organizuojami Vilniuje, Ðiauliuose ir Klaipëdoje (apie tai smulkiau galima suþinoti
adresu: www.mentoriai.vpu.lt).

Prieð ádiegiant staþuotæ, reikëtø labai gerai apmàstyti esamà padëtá. Kaip paraðy-
ta Ataskaitoje, mokytojo profesijà pasirenka tik 20 proc. pedagoginiø specialybiø ab-
solventø. Kitiems reikia tik aukðtojo mokslo diplomo. Mokytojo prestiþas visuomenë-
je menkas. Prieþastis mes visi puikiai þinome. Tad gal geriau palikti pirmàjá modelá,
skiriant praktikai daugiau kreditø ir tobulinant studijø kokybæ? Ar staþuotë, kvalifi-
kacinis egzaminas dar labiau nesumaþins pasirinkusiø mokytojo profesijà absolventø
skaièiaus?

Ðiø metø lapkrièio mënesá bus parengti pirmieji mentoriaus kompetencijà ágijæ
patyræ mokytojai. Jie galëtø pradëti dirbti dar iki ádiegiant staþuotæ, nes mano apklau-
sa ir iðsamûs tyrimai, kuriø iðvados ir rekomendacijos iðsakytos Ataskaitoje, rodo, kad
pagalbos pradedantiesiems mokytojams reikia jau dabar. Tik reikia iðspræsti dvi svar-
bias problemas: kaip ir kur organizuoti mentoriø patirties perdavimà pradedantiesiems
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mokytojams ir kaip uþ tà darbà mokëti. Gal bûtø galima prie VPU arba ávairiuose
miesto mikrorajonuose prie mokyklø ásteigti mentoriø centrus, á kuriuos galëtø ateiti
pasitarti ne tik pirmus metus dirbantys pedagogai, bet ir kiti mokytojai, turintys sun-
kumø? Mentoriams turëtø bûti numatytas pastovaus dydþio atlyginimas uþ tam tikrà
atliktà darbà.

Be abejo, ne visi patyræ mokytojai gali tapti gerais mentoriais, taèiau èia, kaip ir
visur, galios atrankos dësnis.

Pradedanèiam mokytojui – mentoriaus pagalba
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Pradinis ugdymas – pirmoji formaliojo ugdymo pakopa. Pradinio ugdymo pa-
skirtis – padëti jaunesniojo mokyklinio amþiaus vaikui prasmingai gyventi, ágyti
elementarø raðtingumà, padëti jam pasirengti tæsti mokymàsi pagrindinio ugdymo
pakopoje. Norint siekti ðiø tikslø reikia, kad ðalia bûtø nuoðirdus ir geras mokyto-
jas.

Pokalbio metodu iðsiaiðkinome, kad daþniausiai jaunàjá specialistà, pradiniø kla-
siø mokytojà, kuruoja jau nuo anksèiau mokykloje dirbanèios pradiniø klasiø moky-
tojos, nes dauguma jø (81,25 proc. respondenèiø) yra ágijusios pradiniø klasiø moky-
tojo specialybæ. Respondentës kalbëjo apie pagalbà besimokantiems mokytojams nu-
matant savo darbo kryptá ir tikslus, apie skatinimà dalyvauti aptariant mokymosi me-
todus, rezultatus, apie sàlygø bendrauti ir bendradarbiauti sudarymà ir kt.

Taigi galima teigti, kad kuratoriaus (arba mentoriaus) vaidmená atlieka patys pra-
dinio ugdymo vadovai, turintys didesnæ darbo mokykloje patirtá.

MENTORIUS – PROFESIONALUS PROFESIJOS MOKYTOJAS

R. Þelvys paþymi, kad „daugelyje organizacijø, tarp jø ir ðvietimo, vis plaèiau
taikomas supervizijos [t. y. vadovavimo, prieþiûros] metodas, kai pradedanèiajam dar-
buotojui adaptacijos laikotarpiu paskiriamas patyræs globëjas – mentorius“.

Mentoras – graikø mitologijos personaþas, kuriam buvo pavesta rûpintis Odisë-
jo sûnaus mokymusi. Mentoras privalëjæs ne tik rodyti pavyzdá, bet ir padëti suprasti,
kaip pasiekti tam tikrus dalykus.

Mentorius – profesionalus profesijos mokytojas, gebantis reflektuoti savo spe-
cialiàsias profesines þinias ir adekvaèiai pasirengæs profesinei pedagoginei veiklai. Va-
dinasi, mentoriumi gali bûti mokytojas, turintis didelæ pedagoginio darbo patirtá.

Ðvietimo reformai reikðminga nuostata, garantuojanti kokybiðkà ugdymà. Pa-
grindinis ugdymo veiksnys ir veikëjas yra mokytojas, kuris, remdamasis savo asmeni-
nëmis galiomis, organizuoja ugdymo procesà.

Daugelis pedagogø ir psichologø (M. Barkauskaitë, V. Jakavièius, L. Jovaiða, R.
Þelvys ir kt.) mano, kad ugdymo proceso sëkmë priklauso nuo pedagogø kvalifikaci-
jos bei asmeniniø savybiø: prigimtiniø bei ágyjamø pedagoginio iðsimokslinimo ir pe-
dagoginës patirties dëka per mokiniø paþinimà, veiklos planavimà, tinkamà metodø
parinkimà.

Reformuojant mokyklà dalykinis ir metodinis mokytojø pasirengimas turi bûti
ávairiapusis, be to, bûtinas naujas mokytojø poþiûris á ugdymo procesà, kuris sudary-

Jaunojo specialisto (pradiniø klasiø mokytojo)
kuravimas

Jolanta Samaitienë
Vilniaus ðv. Kristoforo vidurinë mokykla
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tø sàlygas mokiniui suvokti mokymosi esmæ, prasmæ ir ugdyti atsakomybæ gamtai,
þmogui, visuomenei. Ðiandienos mokytojas ne tik turi planuoti profesinæ ateitá, nu-
matyti karjerà, bet ir suvokti kvalifikacijos tobulinimo, kaip nuolatinës profesinës kai-
tos, bûtinybæ. Mokytojo profesinë orientacija, dalykinës ir metodinës þinios, jø pritai-
kymas praktikoje daro labai didelæ átakà maþo þmogaus gyvenimui.

Ispanø filosofas F. Savater taip apibûdina mokytojø svarbà visuomenëje: „<...>pa-
ti svarbiausia, dràsiausia ir daranti daugiausiai átakos civilizacijos bei demokratijos
vystymo procesams grupë visuomenëje“. Tuo dar kartà tvirtinama, kad mokytojas, jo
profesinis pasirengimas lemia visapusiðkà ugdymo proceso kokybæ.

Kaip teigia R. Czycholl, þmogus yra aktyvi bûtybë, taigi jam bûdingas ir noras
mokytis. Aktyvia veikla þmogus formuoja ir keièia aplinkà. Siekdamas prisitaikyti prie
nuolat kintanèios aplinkos jis keièia savo elgsenà, ágyja vis naujos patirties, o tai reið-
kia, kad þmogus nuolat mokosi. Ðis poþiûris atskleidþia þmogaus bûties esmæ ir yra
svarbus, kalbant apie mokymàsi darbo vietoje. Seniai pedagogikos istorijoje þinoma
„pedagoginiø klinikø“ idëja. Ðiandien ji atgimsta mokymosi darbo vietoje idëjos pavi-
dalu. Akivaizdu, kad mokytojo darbo vieta yra mokykla. Vadinasi, jo rengimas turi
vykti ne tik universitete ar kitoje aukðtojoje mokykloje, bet ir paèioje mokykloje, kur
jis galëtø ágyti pagrindinius praktinës pedagoginës veiklos mokëjimus bei ágûdþius.

Mokymasis darbo vietoje vyksta atliekant praktinius veiksmus, funkciðkai ir ne-
formaliai perimant ir ávaldant veiklos standartus. Taigi darbas ir mokymasis tarsi su-
daro vienà nedalomà visumà. Konkreèioje darbo vietoje ir jos aplinkoje patenkama á
realià situacijà, ji patiriama, iðgyvenama ir ið jos mokomasi. Èia sprendþiamos dalyki-
nës problemos, susiduriama su socialiniais santykiais, hierarchijos ir statuso klausi-
mais. Taip patiriamas dþiaugsmas, nusivylimas. Tai veiksniai, kurie lemia mokymosi
darbo vietoje pranaðumà. Neginèytina ir tai, kad ágyti daugelá profesiniø kompetenci-
jø galima tik dirbant.

K. Pukelis pabrëþia, kad praktinis mokytojo pasirengimas yra pedagoginio màs-
tymo ugdymo sàlyga, nes aktyvina jaunojo mokytojo pedagoginæ „sàmonæ“, susidu-
rianèià su praktine pedagogine problema. Sàveikaujant pedagoginei problemai su tu-
rimomis ðioje srityje þiniomis ágyjama naujos patirties bei gebëjimø, lemianèiø moky-
tojo veiksmus ir kompetencijà. Mokymasis darbo vietoje sudaro sàlygas palankesnei
jaunojo mokytojo adaptacijai mokyklos bendruomenëje.

M. Fullan pateikia apibendrintus McDonaldo ir Eliaso tyrimø duomenis:
• Beveik visi mokytojai pirmuosius metus mokykloje laiko sunkiausiu savo gy-

venimo ir karjeros laikotarpiu.
• Daugelis mokytojø patiriamø sunkumø susijæ su valdymu ir mokymu. Pro-

blemø sfera nepaprastai didelë: ji aprëpia sunkumus vertinant mokinius, ad-
ministracijos vertinimus, darbà su tëvais, nuoseklaus mokymo kûrimà, ap-
skritai mokyklos darbo perpratimà, iðmokimà taisykliø, kuriø bûtina laikytis,
ir daugybæ kitko.

Ið to, kas pasakyta, galima daryti iðvadà, kad jaunojo mokytojo mokymasis darbo
vietoje ir adaptacinis laikotarpis mokyklos bendruomenëje yra labai svarbios profesi-
nio augimo, tobulëjimo sàlygos.

MENTORIAUS VAIDMUO JAUNØJØ MOKYTOJØ VEIKLOJE

Pirmoji  pedagoginë patirtis ágyjama realioje pedagoginëje aplinkoje – mokyklo-
je: ugdomi jaunøjø mokytojø pedagoginës veiklos gebëjimai ir ágûdþiai arba kompe-

Jaunojo specialisto (pradiniø klasiø mokytojo) kuravimas
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tencijos. Jaunasis specialistas susiduria su ávairiais mokymo ir mokymosi organizavi-
mo klausimais. Kai kuriø jis nëra pajëgus spræsti savarankiðkai, nes stokoja pedagogi-
nës patirties. Todël labai svarbus vaidmuo, pleèiant praktinæ pedagoginæ patirtá, ten-
ka mentoriui.

Mentorystës esmë – uþtikrinti teorijos ir praktikos sàveikos veiksmingumà. Men-
toriai siekiantiesiems mokytojo kvalifikacijos padeda ne tik ugdyti praktinius moky-
mo ágûdþius realiame mokymo(si) procese, bet ir integruotis á specifinæ mokyklos ap-
linkà, plëtojant pedagogine etika grástus santykius su kolegomis, mokyklos administ-
racija, mokiniais, jø tëvais bei socialiniais partneriais. Jauniesiems mokytojams men-
torius padeda susivokti ávairiapusëje darbo veikloje. Vadinasi, jis turi bûti geras paþi-
nimo proceso skatintojas, mokymosi proceso planavimo, ágyvendinimo, vertinimo,
konsultavimo, motyvavimo, mokymo technologijø parinkimo ir taikymo, pedagogi-
niø naujoviø bei komandinio darbo specialistas, nuolat tobulinantis savo kvalifikaci-
jà. Mentorius turi gebëti nustatyti psichologines ir didaktines problemas, kylanèias ið
realiø mokymo ir mokymosi situacijø, áþvelgti aktualiausias jaunøjø mokytojø tobulë-
jimo sritis, numatyti jø galimybes, suvokti etinius mentorystës aspektus. Ið mento-
riaus laukiama, kad jis gebëtø plëtoti mokyklos tradicijas, inicijuoti mokyklos kaitos
procesus, konsultuoti ir patarti ne tokiems patyrusiems kolegoms.

Esminis mentoriaus uþdavinys – modeliuoti ir valdyti ávairias mokymo ir moky-
mosi situacijas, skatinanèias naujomis technologijomis grindþiamà savarankiðkà pa-
èiø mokytojø mokymàsi, kreipti jaunøjø mokytojø mokymàsi atitinkamø kompeten-
cijø ágijimo linkme, já stebëti, reflektuoti ir vertinti.

VADOVAVIMAS – ESMINË MENTORIAUS FUNKCIJA

K. Pukelis pabrëþia, kad esminë mentoriaus veikla yra vadovavimas.
Pagrindinis vadovavimo tikslas yra veiklos kokybës tobulinimas ir karjeros vys-

tymas. Tokia pagalba gali bûti teikiama ávairiomis organizacinëmis ir ávairaus turinio
formomis. Tai gali bûti konsultavimas, stebëjimas ir gráþtamasis ryðys ar kt. Vadovavi-
mo vaidmuo priklauso nuo konteksto. Bendrøjø socialiniø santykiø pokyèiai mokyk-
lose yra paremti profesionalizmu ir abipuse pagarba. Ðie santykiai mokytojø autono-
mijà pakeitë á kolegiðkà, nehierarchinæ pagalbà siekiant vertinti ir tobulinti profesinio
rengimo kokybæ. Tai nulemia ir mentoriaus, kaip patyrusio pedagogo, vadovavimo
naujajam mokytojui stiliø, kurá galima pavadinti ir klinikiniu vadovavimu. Klinikinis
vadovavimas taikomas naujø þiniø ágijimo bei gebëjimø formavimosi arba nepagei-
dautinø poþiûriø bei ágûdþiø keitimo procese. Klinikinio vadovavimo formuojantis
etiniams poþiûriams tikslas – daryti átakà emocijoms ir bendrai psichologinei jaunojo
mokytojo bûklei; kai kuriais atvejais tai prilygsta terapijai.

Ágalinanèiuoju (ugdanèiuoju) vadovavimu siekiama plëtoti ir ugdyti jaunojo mo-
kytojo gebëjimus, pabrëþiant ne tik uþduoèiø ávykdymo, bet ir darbo kokybës, gráþta-
mosios informacijos teikimo ir refleksijos bei savirefleksijos skatinimo siekiant susida-
ryti aiðkø profesinës veiklos vaizdà, gebëjimà analizuoti savo veiklà, aspektus.

Mentorius sprendþia ðiuos uþdavinius:
• Sistemingo mokymo ir mokymosi stebëjimo, gráþtamosios informacijos teiki-

mo.
• Efektyviø mokymo ir mokymosi metodø demonstravimo.
• Mokyklos, kaip organizacijos, darbo kultûros, tobulinimo galimybiø vertini-

mo, vertinimo rezultatø analizës ir adekvataus jø pateikimo.
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• Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, profesinës veiklos specifikos ver-
tinimo, darbo rinkos tyrimø savo profesinëje srityje.

• Kvalifikacijos tobulinimo situacijos analizës, kvalifikacijos strategijos, karje-
ros galimybiø vertinimo.

• Konsultavimo, planavimo.
• Pedagoginiø naujoviø ir profesinio tobulëjimo perspektyvø vertinimo.
• Komandinio darbo ir projektø rezultatø pritaikymo.

JAUNIEJI MOKYTOJAI MOKYKLOS BENDRUOMENËJE IR MENTORIAUS
VEIKLOS SRITYS

Pedagoginiam darbui reikia maksimaliø asmenybës pastangø, kûrybingumo ir kau-
piant bei panaudojant praktikoje þinias, ir studijuojant kitø patirtá bei ágyjant savosios.

R. Dobranskienë mokytojo kûrybingumà nusako taip: „<...>mokytojo kûrybið-
kumas – tai procesas, kuriam bûdinga vaizduotë, proto gyvumas, divergentinis màs-
tymas, vidinë motyvacija, sugebëjimas, remiantis pedagogikos teorija ir geràja patirti-
mi, formuoti savo darbo stiliø, pilniausiai iðreiðkiantá mokytojo asmenybæ ir darantá
didþiausià poveiká mokiniams“.

Jaunàjá specialistà ugdo draugiðka, sumani mokyklos vadovø parama, darbas mo-
kyklos bendruomenëje. Taèiau svarbiausià reikðmæ mokytojo brandai turi jo gebëji-
mas kûrybingai panaudoti savo teorines bei praktines þinias. Kartais nusiviliama pa-
jutus, kad tokiø þiniø stinga, todël bûtinas natûralus postûmis á saviðvietà. Mento-
riaus uþdavinys – paþinti jaunàjá mokytojà, nustatyti jo galimybes, paskatint kûrybi-
nei pedagoginei veiklai.

Psichologinës, pedagoginës ir þmogiðkosios jaunojo mokytojo savybës formuoja-
si ir iðryðkëja veikloje. Galima skirti ðiuos pedagoginës veiklos, padedanèios iðryðkinti
jaunojo mokytojo gebëjimus ir ugdanèios jo kûrybingumà, susiejanèios teorijà su prak-
tika, bûdus: individuali saviðvieta, kolektyvinë saviðvieta, dalyvavimas mokyklos ben-
druomenës gyvenime.

Átraukdamas jaunuosius mokytojus á pedagoginæ veiklà ir saviðvietà, mentorius
turi parodyti mokyklos darbo gaires, uþdaviniø sprendimo formas, teorijos ir prakti-
kos ryðá, darbo mokslinio organizavimo bûtinumà mokyklos gyvenime. Konkreèiais
pavyzdþiais árodyti, kaip svarbu susikaupti, iðsiaiðkinti esmæ. Jaunasis specialistas ne
tik susipaþásta su mokyklos darbo planais pedagogø tarybos posëdyje, bet ir individu-
aliai studijuoja kolektyvinës saviðvietos tematikà, kuri sudaroma atskiriems metams.
Jaunasis kolega skatinamas atrasti ryðá tarp mokytojo teoriniø þiniø ir darbo prakti-
kos, tarp reikalavimø mokytojui ir darbo rezultatø. Kolektyvinës saviðvietos tematikà,
mokyklos uþdaviniø sprendimà jaunieji specialistai analizuoja kartu su mentoriumi
susirinkimuose, metodiniuose pasitarimuose, posëdþiuose.

Visa ði veikla padeda jaunajam mokytojui spræsti ir pedagoginio kompetentingu-
mo – sëkmingo kûrybinio darbo pagrindo – problemà. Dalyvaudamas seminaruose,
metodiniuose pasitarimuose, jaunasis mokytojas ásitikina sistemingø þiniø bûtinybe.
Atitinkamai nukreipus jaunojo mokytojo pamokinæ ir uþklasinæ veiklà susidaro sàly-
gos geriau pritaikyti þinias praktikoje.

Mokyklos pedagogø kolektyvo, atskirø mokytojø veiklos analizë, saviðvieta pa-
deda ugdyti jaunøjø mokytojø màstymà. Mentoriai, stebëdami, aptardami jaunøjø
specialistø pedagoginæ veiklà, moko juos prasiskverbti á pedagoginá procesà, mokslið-
kai paaiðkinti savo laimëjimus ir nesëkmes.

Jaunojo specialisto (pradiniø klasiø mokytojo) kuravimas
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Ugdant jaunøjø mokytojø kûrybingumà, svarbu, kad jie pedagogø kolektyve
uþimtø atitinkamà vietà, jaustø savo ánaðà á mokyklos darbo rezultatus, aktyviai daly-
vautø mokyklos gyvenime. L. Stoll ir D. Fink teigia, kad „naujiems mokytojams visa-
da verta daugiau suþinoti apie mokyklos raidà, savo kaip personalo nariø vaidmená
bei jo átakà karjerai“.

Jaunøjø mokytojø kûrybingumo ugdymo sistemoje svarbià vietà uþima indivi-
dualaus darbo su jaunaisiais specialistais formos. Viena jø – kontrolë, atverianti men-
toriui, mokyklos vadovui dideles galimybes paþinti jaunàjá specialistà. Jaunøjø moky-
tojø darbo kontrolë mokykloje rodo, kaip jie organizuoja pedagoginá darbà.

Aptariant pamokas, uþklasinius renginius, bûtina nuþymëti saviðvietos, saviauk-
los gaires, ávertinant jaunøjø mokytojø pastangas. Pastebëta, kad nuoðirdûs patarimai
atveria darbo perspektyvas, ypaè aktyvina màstymà, kûrybingumà. Darbo kontrolës
iðvados padeda mentoriui, mokyklos vadovui pamatyti kiekvieno jaunojo mokytojo
pedagoginá augimà, bûdingiausius jo bruoþus. Saviðvieta, visuomeninë veikla, ádo-
mus darbas brandina jaunuosius pedagogus, platëja jø suvokimo laukas, gilëja sam-
protavimai – tai teigiamai veikia pedagoginá darbà.

Taigi jaunøjø mokytojø veikla mokyklos bendruomenëje lemia mentoriaus veik-
los sritis:

• Mokytojo veiklos stebëjimas ir gráþtamosios informacijos teikimas.
• Konsultavimas.
• Mokymo ir karjeros planavimas.
• Didaktinë ir metodinë pagalba (mokymo ir mokymosi strategijos, metodai,

mokytojavimo stiliai).
• Bendravimas ir bendradarbiavimas.
• Jaunojo mokytojo átraukimas á mokyklos kultûrà.
Apibendrinant galima teigti, kad vadovai jauniesiems specialistams turëtø suda-

ryti galimybæ bendradarbiauti, dalyvauti priimant sprendimus, planuojant, ágyven-
dinant ir ávertinant mokytojø ugdymà; padëti besimokantiems mokytojams numatyti
savo darbo kryptis ir tikslus, profesionaliai tenkinti jø poreikius; skatinti besimokan-
èius mokytojus dalyvauti aptariant mokymosi metodus ir kuriant mokytis palankià
aplinkà; skatinti kritiná, reflektyvø màstymà, padedantá besimokantiesiems tirti kul-
tûrines ir organizacines nuostatas bei savo veiklà.
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ÁVADAS

Dinamiðka visuomenës kasdienybë, vis didëjantis informacijos srautas, jos teiki-
mo bûdø ávairovë lemia mokyklos bei kiekvieno jos bendruomenës nario kaità. Vil-
niaus Gabijos gimnazija, ágyvendindama pagrindinius ugdymo procesui iðkeltus uþ-
davinius, Bendrøjø programø ir iðsilavinimo standartø reikalavimus, pasirinkdama mo-
kymo priemones, ugdymo metodus prisiima atsakomybæ ne tik uþ ugdymo kokybæ,
bet ir uþ nuolatiná ðio proceso tobulinimà. Kaip ugdymo paslaugas teikianti institucija
mokykla laiduoja kiekvienam vaikui lygias  ugdymo ir ugdymosi galimybes.

Kiekvienais metais ugdymo proceso organizavimas bendrojo lavinimo mokyklo-
je yra vis sudëtingesnis, jam reikia didesnio lankstumo, kûrybingumo. Á mokyklà vai-
kai ateina su skirtinga gyvenimo patirtimi, augæ dvikalbëje aplinkoje, nepilnoje ðei-
moje, psichosocialinio nepritekliaus sàlygomis, praradæ mokymosi motyvacijà. Skir-
tinga kalbinë aplinka, nevienodas vaikø iðprusimas, kultûra, sveiko gyvenimo ágû-
dþiai lemia tai, kad ne visi mokiniai vienodai gerai per tà patá laikà pajëgia ágyti visas
þinias, gebëjimus bei ágûdþius, numatytus Bendrosiose programose ir iðsilavinimo stan-
dartuose. Mokiniams keliami dideli reikalavimai, dël to jie patiria daugybæ sunkumø,
norëdami pateisinti savo,  tëvø ir mokytojø lûkesèius.

Mokykloje  ugdoma vis daugiau specialiøjø poreikiø vaikø. Tai vaikai, turintys
intelekto, specifiniø paþinimo procesø, emocijø, elgesio ir socialinës raidos, kalbos ir
komunikacijos, klausos, regos, judesio ir padëties, lëtiniø somatiniø ir neurologiniø,
kompleksiniø sutrikimø. Kai kurie mokiniai sunkiai adaptuojasi pradëjæ lankyti mo-
kyklà, pereidami á aukðtesnæ mokymosi pakopà bei naujai atvykæ. Greta jø mokykloje
mokosi ir gabûs vaikai, kurie vystymusi, màstymo ypatybëmis bei kûrybingumu ap-
lenkia bendraamþius. Formalus vaikø ugdymas tradiciniais mokymo metodais nesu-
darys prielaidø mokymosi sunkumams, akademiniam atsilikimui áveikti, o nuolatinës
nesëkmës ir átampa stabdys vaiko raidà. Tik laiku ir kryptingai veikdami mokytojai,
klasiø vadovai, socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, visuomenës sveikatos
prieþiûros specialistas ir tëvai sudarys sàlygas vaiko raidos ypatingumams ir specia-
liesiems poreikiams ávertinti bei kvalifikuotai pagalbai teikti, tenkinant specialiuosius
ugdymosi poreikius, uþtikrinant mokiniø emociná, fiziná ir socialiná saugumà, sëk-
mingà integracijà á klasës bei mokyklos bendruomenæ.

Tikslas: siekti kiekvieno mokinio mokymosi paþangos ir visavertës socializacijos
diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesà.

Pagalbos mokiniui teikimo programa

Rûta Balnionytë, Ðarûnë Kalibataitë,
Ksenija Urbanavièienë, Vilija Zdanevièienë,
Ramunë Þelionienë, Valda Þiedienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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Uþdaviniai:
• paþinti kiekvienà mokiná, ávertinant jo bendruosius gebëjimus ir vertybines

nuostatas.
• sukurti laiku teikiamos psichologinës, pedagoginës bei socialinës pagalbos

sistemà.
• sukurti mokykloje mikroklimatà individualiems saugumo, emociniams, fizi-

niams ir socialiniams poreikiams tenkinti.
• padëti mokiniams sëkmingai ugdytis vertybines nuostatas, pasitikëjimà savi-

mi, savigarbà bei saviraiðkos gebëjimà.

1 pav. Pagalbos mokiniui teikimo kryptys

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO KRYPTYS

Kryptys Turinys Formos 
Pedagoginė 
pagalba 

1. Klasės vadovai, bendradarbiau-
dami su dalykų mokytojais, 
dirbančiais klasėje, socialine 
pedagoge bei psichologe ir vi-
suomenės sveikatos priežiūros 
specialiste, siekia pažinti moki-
nius, išsiaiškina jų ypatumus ir 
individualius poreikius. 

2. Formuojama klasės bendruo-
menė, kurios nariai geba ten-
kinti individualius poreikius, 
plėtoja bendruosius gebėjimus, 
ugdosi bendrąsias vertybines 
nuostatas, sėkmingai adaptuo-
jasi klas je ir integruojasi  mo-

Mokinių pažinimo lapų pildymas 
Pokalbiai 
Anketavimas 
Klasių valandėlės 
Išvykos  
Renginiai 
Kontrolinių darbų ir namų darbų 
krūvio reguliavimas 
Koncentrų klasių vadovų ir dėstan-
čių mokytojų susirinkimai 
Atvirųjų durų dienos mokykloje 
Tėvų susirinkimai 
Adaptuotos ir modifikuotos Ben-
drosios programos 
Moduli  ir papildomojo ugdymo 
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jasi klasėje ir integruojasi į mo-
kyklos bendruomenę. 

3. Programų kūrimas ir darbas su 
specialiųjų poreikių vaikais. 

4. Į ugdymo procesą įtraukiami 
tėvai, kurie atstovauja vaikų in-
teresams ir padeda spręsti iški-
lusias problemas. 

5. Vykdoma lankomumo, kaip 
sėkmingo mokymosi prielai-
dos, nusikalstamumo prevenci-
jos priežiūra. 

6. Informacijos kaupimas ir sklai-
da, vykdant profesinį švietimą, 
padedantį mokiniui pasirinkti 
tolesnę mokymosi ir veiklos 
sritį. 

Modulių ir papildomojo ugdymo 
programos 
Konsultacijos 
Olimpiados 
Lankomumo lapų pildymas 
Periodiškas atsiskaitymas už lan-
komumą ,,seniūnas – klasės vado-
vas – administracija“ 
Tėvų informavimas 
  

Psichologin  1. Klas s mikroklimato tyrimas ir Individualios konsultacijos Psichologinė 
pagalba 

1. Klasės mikroklimato tyrimas ir 
mokinių, turinčių psichologi-
nių sunkumų, identifikavimas. 

2. Psichologinės pagalbos teiki-
mas mokiniams, turintiems 
įvairių psichologinių sunkumų, 
žalingų įpročių bei specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 

3. Mokinių, mokinių tėvų  bei pe-
dagogų švietimas įvairiais psi-
chologinių problemų sprendi-
mo klausimais. 

4. Mokinių socialinių įgūdžių bei 
psichologinio atsparumo ugdy-
mas. 

 

Individualios konsultacijos 
Anoniminis vaikų paštas 
Klasių koncentrų susitikimai 
Paskaitos 
Klasės mikroklimato ir mokinių 
stebėjimas 
Pokalbiai su mokiniais, jų tėvais ir 
pedagogais 
Anketavimas 
Stendiniai pranešimai 
Bendradarbiavimas su mokyklos 
bendruomene ir socialiniais partne-
riais (Vaikų teisių apsaugos tarny-
ba ir kt.). 

Socialinė 
pagalba 

1. Problemų, susijusių su pagrin-
dinių vaiko reikmių tenkinimu 
bei vaiko saugumu, sprendi-
mas. 

2. Teigiamų vertybinių nuostatų 
formavimas mokiniams, stoko-
jantiems mokymosi motyvaci-
jos, nelankantiems mokyklos, 
turintiems žalingų įpročių ir 
pažeidžiantiems mokyklos tai-
sykles bei priimtas visuomenės 
normas. 

3. Pagalbos tėvams (globėjams) 
teikimas padedant suprasti so-
cialinius vaiko poreikius  ir jų 
tenkinimo svarbą, informuo-
jant apie pakitusį vaiko elgesį 
ir galimybę gauti socialinę-pe-
dagoginę pagalbą. 

Bendradarbiavimas su mokyklos 
bendruomene ir socialiniais partne-
riais (Nepilnamečių reikalų inspek-
cija ir kt.) 
Individualios konsultacijos moki-
niams ir jų tėvams 
Paskaitos mokiniams ir jų tėvams 
Stendiniai pranešimai 
Darbas su mokinių grupe 
Stebėjimas 
Anketavimas 
Apklausos 
Pokalbiai 
 
 
 

 

Kryptys Turinys Formos 

Pagalbos mokiniui teikimo programa
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Pagalba 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
vaikams 

1. Glaudžiai bendradarbiaujant 
mokytojams, tėvams, moki-
niams bei specialiąją pagalbą 
teikiantiems specialistams iš-
nagrinėjama mokinių specia-
liųjų ugdymosi poreikių pradi-
nio įvertinimo tvarka, numato-
mas jų stebėjimo laikas ir įver-
tinimo (tyrimo) eiga. 

2. Nemotyvuotų mokinių bei ga-
biųjų mokinių „duomenų ban-
kų“ sudarymas. 

3. Visose ugdymo pakopose dir-
bančių pedagogų bei tėvų kom-
petencijų ugdyti mokinius, tu-
rinčius specialiųjų ugdymosi 
poreikių, didinimas. 

4. Konsultacijų teikimas mokyto-
jams, rengiantiems modifikuo-
tas bei adaptuotas programas 
vaikams, turintiems intelekto, 
specifinių pažinimo, elgesio ir 
socialinės raidos, judesio ir pa-
dėties, lėtinių somatinių ir neu-
rologinių, kompleksinių, klau-
sos bei kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų. 

5. Stebimi ir apibendrinami ga-
biųjų vaikų bei mokinių, pati-
riančių mokymosi sunkumų, 
pasiekimai, kuriamos sąlygos 
jiems ugdyti ir ugdytis, numa-
tomos tolesnės veiklos per-
spektyvos. 

 

Bendradarbiavimas su mokyklos 
bendruomene ir socialiniais partne-
riais (Vilniaus miesto pedagogine 
psichologine tarnyba ir kt.) 
Individualios konsultacijos moki-
niams ir jų tėvams 
Paskaitos mokiniams ir jų tėvams 
Stendiniai pranešimai 
Darbas su mokinių grupe 
Stebėjimas 
Anketavimas 
Apklausos 
Pokalbiai su mokytojais, mokiniais 
ir jų tėvais 
 

 

  
 

Prevencinis 1. Mokyklos vidaus taisykli  su- Mokytoj  bud jimas mokykloje ir 

Kryptys Turinys Formos 

Prevencinis 
darbas 

1. Mokyklos vidaus taisyklių su-
kūrimas ir jų laikymosi užtikri-
nimas. 

2. Žalingų įpročių ir nusikalsta-
mumo analizė bei mokinių 
švietimas įvairių priklausomy-
bių klausimais. 

3. Dalyvavimas prevenciniuose 
projektuose mokykloje ir už 
jos ribų. 

4. Mokinių agresijos tyrimas ir 
kelio priekabiavimui užkirti-
mas. 

5. Pamokų lankomumo gerinimo 
nuostatų ugdymas. 

 

Mokytojų budėjimas mokykloje ir 
jos teritorijoje 
Mokyklos vidaus taisyklių pažeidi-
mų fiksavimas 
Anketavimas ir duomenų analizė 
Paskaitos mokiniams, pedagogams 
ir tėvams 
Individualūs pokalbiai 
Viktorinos 
Piešinių ir plakatų parodos 
Pamokų projektai 
Pokalbiai „bendraamžiai — ben-
draamžiams“ 
Vaizdo medžiagos stebėjimas, ap-
tarimas ir kūrimas 
Diskusijos 
Renginiai 

 



27

Sveikatos 
priežiūra  

1. Sveikos aplinkos, laiduojančios 
gerą mokinių sveikatą, kūri-
mas,  numatant ir šalinant ligų 
rizikos veiksnius. 

2. Teisingo mokinių požiūrio į sa-
vo sveikatą ir sveiką gyvenimo 
būdą formavimas. 

3. Nelaimingų atsitikimų ir trau-
mų prevencijos mokykloje ir 
jos teritorijoje organizavimas, 
būtinosios pagalbos teikimas. 

4. Dalyvavimas respublikiniame 
„Sveikatą stiprinančių mokyk-
lų“ projekte. 

5. Konsultavimas sudarant grupes 
kūno kultūros pamokoms. 

6. Mokinių, jų tėvų ir mokytojų 
švietimas sveikos gyvensenos 
klausimais. 

Budėjimas mokykloje ir jos terito-
rijoje per pertraukas ir sporto var-
žybas 
Paskaitos  
Viktorinos  
Diskusijos 
Būtinosios pagalbos teikimo praty-
bos 
 
 
 
 
 

 

Kryptys Turinys Formos 

Lûkesèiai:
• Gimnazijoje sukurtas mikroklimatas leis á jà atvykusiam mokiniui sëkmingai

adaptuotis klasës ir mokyklos bendruomenëje, atsiskleisti ir plëtoti savo kû-
rybines galias.

• Laiku atpaþinus specialiuosius vaiko poreikius ir suteikus kvalifikuotà pagal-
bà mokinys ágis toká iðsilavinimà, koks ámanomas pagal jo intelektines gali-
mybes.

• Mokiniai susiformuos sveiko gyvenimo bûdo nuostatas, taps psichologiðkai
atsparûs ir socialiai visaverèiai.

• Pilietiðkai brandûs jaunuoliai, baigæ Vilniaus Gabijos gimnazijà, tikslingai pri-
taikys ágytus gebëjimus, þinias bei patirtá gyvenime ir profesinëje veikloje,
bus pasirengæ nuolatinei kaitai.

Pagalbos mokiniui teikimo programa
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1 priedas. Vaiko paþinimo partneriai

Mokyklos
vadovybë
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2 priedas. Vaiko paþinimo partneriø veikla

Mokyklos vadovybë:
1. Pasiraðo mokinio priëmimo á Vilniaus Gabijos gimnazijà sutartá.
2. Tëvø suteiktà informacijà apie vaikà pateikia kitiems vaiko paþinimo partne-

riams bei koordinuoja jø veiklà.

Tëvai:
1. Pasiraðo vaiko priëmimo á Vilniaus Gabijos gimnazijà sutartá.
2. Pateikia duomenis apie savo vaikà.
3. Informuoja klasës vadovus apie vaiko poreikius ir ypatumus.

Mokytojas (pradiniø klasiø), klasës vadovas:
1. Iðnagrinëja duomenis, pateiktus auklëtiniø paþinimo lapuose.
2. Pildo klasës socialiná pasà.
3. Informuoja dalykø mokytojus ir specialiàjà pagalbà teikianèius darbuotojus

apie vaiko ypatumus ir poreikius.
4. Koordinuoja tëvø, dalykø mokytojø bei specialiàjà pagalbà teikianèiø darbuo-

tojø bendradarbiavimà bei veiklà.
5. Mokslo metø pabaigoje papildo mokiniø paþinimo lapus naujais duomenimis

apie paþangà bei tobulintinas ugdomosios veiklos sritis.

Dalykø mokytojai:
1. Susipaþásta su klasës socialiniu pasu.
2. Nuolat stebi mokiniø elgesá ir vertina jø gebëjimus.
3. Aptaria su mokiniu, jo tëvais bei klasës vadovu stebëjimo rezultatus.

Psichologas:
1. Susipaþásta su vaiko, jo tëvø bei klasiø vadovø pateikta informacija apie moki-

niui kylanèius psichologinius sunkumus.
2. Garantuoja pateiktos informacijos konfidencialumà.
3. Glaudþiai bendradarbiauja su vaiko paþinimo partneriais.

Socialinis pedagogas:
1. Iðnagrinëja vaiko, jo tëvø, klasës vadovø ir dalykø mokytojø pateiktà informa-

cijà apie mokiná ir jo ðeimà.
2. Informuoja socialinius partnerius apie teiktinos socialinës pagalbos galimybes

ir formas.
3. Nuolat renka ir sistemina informacijà apie mokiniø ðeimas.

Logopedas:
1. Iðanalizuoja vaiko raidos istorijà ir susipaþásta su sveikatos prieþiûros specia-

listø pateiktomis iðvadomis.
2. Stebi vaikus ir vertina jø kalbos ir komunikacinius gebëjimus.
3. Aptaria kalbos ir komunikaciniø gebëjimø ávertinimo rezultatus su mokiniais,

tëvais, mokytojais (pradiniø klasiø) bei klasiø vadovais.
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Visuomenës sveikatos prieþiûros specialistë:
1. Iðnagrinëja tëvø, sveikatos prieþiûros ástaigø ir klasës vadovo pateiktà infor-

macijà apie vaiko sveikatos bûklæ.
2. Teikia rekomendacijas kûno kultûros mokytojams dël tinkamo fizinio ugdy-

mo grupiø sudarymo.
3. Aptaria su  klasiø vadovais ir dalykø mokytojais ugdymo aplinkos pritaikymo

mokiniui galimybes.
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3 priedas. Klasës socialinis pasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elgesys 
 

1. Tenkinantys saviugdos ir 
saviraiškos reikmes 

2. Stokojantys mokymosi 
motyvacijos 

3. Blogai lankantys mokyklą 
4. Delinkventai (linkę nusi-

kalsti arba jau padarę nusi-
kaltimų) 

5. Vartojantys kvaišalus 
 

KLASĖS 
SOCIALINIS 

PASAS 

ŽINIOS APIE 
MOKINIŲ ŠEIMAS 

 
1. Pilna 
2. Nepilna 
3. Socialiai remtina 
4. Globojanti 
5. Daugiavaikė 
6. Dvikalbė 
7. Asociali 

 

 
 
 

MOKINIŲ 
SAVIRAIŠKOS 

POREIKIŲ 
TENKINIMAS 

 

 

ŽINIOS APIE MOKINIŲ 
SVEIKATĄ 

 

1. Sveiki 
2. Turintys sutrikimų (inte-

lekto; specifiniai pažini-
mo; kalbos ir kiti komuni-
kacijos; klausos; regos; ju-
desio ir  padėties; lėtiniai, 
somatiniai ir neurologiniai;  
kompleksiniai ir kt.) 

3. Patiriantys psichologinių 
sunkumų  

 

Mokslumas 
 

1. Gabūs 
2. Labai gerai besimokantys         

(10–9 balai) 
3. Gerai besimokantys        

(10–7 balai) 
4. Patenkinamai besimokantys     

(10–4 balai) 
5. Besimokantys pagal modifi-

kuotas Bendrąsias progra-
mas 

6. Besimokantys pagal adap-
tuotas Bendrąsias programas 

7. Nepažangūs 
8. Antramečiai 

 

Popamokinė veikla 

 
1.  Dalykiniai būreliai 
2.  Sporto būreliai 
3.  Meniniai būreliai 
4.  Ekspedicijos 
5.  Projektinė veikla 

Pagalbos mokiniui teikimo programa
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4 priedas. Mokinio paþinimo lapas

Mokinio paþinimo lapas

Mokinio vardas, pavardë

Vertinimo skalë: 1 –  pradmenys; 2 – siekia; 3 – ryðku

Mokslo metai, klasė 
 
 

      
 

Pažinimo kriterijai 

Vertinimas 
Gebėjimas mokytis ir veikti (mokosi stropiai, nuosekliai, tikslin-
gai, savarankiškai, geba planuoti ir organizuoti savo veiklą) 

       

Komunikaciniai (geba laisvai, sklandžiai, taisyklinga kalba 
reikšti mintis, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją) 

       

Kritinis mąstymas (geba lyginti ir analizuoti faktus bei reiški-
nius, mąsto kūrybingai, nustato priežasties ir pasekmės ryšius, 
daro išvadas, praktiškai pritaiko įgytas žinias) 

       

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti (įsitraukia į bendrą 
veiklą ir dalyvauja joje, geba pasiekti susitarimą, pripažįsta kitų 
grupės narių kitoniškumą, konstruktyviai sprendžia konfliktus) 

       

Iniciatyvumas (noras ir poreikis dalyvauti pamokos ir popamo-
kinėje veikloje) 

       B
en

dr
ie

ji
 g

eb
ėj

im
ai

 

Kūrybingumas (gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti nestereoti-
piškai, greitai orientuotis probleminėje situacijoje, lengvai rasti 
netipiškus sprendimus) 

       

Tolerancija (tolerantiškas požiūris į fizinius, religinius ir kitus 
žmonių skirtumus) 

       

Tausojantis santykis su aplinka (gamtine ir kultūrine)        
Pilietiškumas (neabejingumas aplinkai, rūpinimasis kitais, ini-
ciatyvumas) 

       

Nuostata sveikai gyventi        V
er

ty
bi

nė
s 

nu
os

ta
to

s 

Pagarba sau ir kitiems        
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5 priedas. Vaiko adaptacija mokykloje

 

VAIKAS 
Vaiko pažinimo 

tęstinumas 
bendradarbiaujant 

dirbusiems ir 
dirbantiems 
mokytojams 

 

 
Surinktos 

informacijos apie 
naujai atvyksiančius 

mokinius analizė 

Adaptacijos tyrimai 

Tyrimo išvadų 
apibendrinimas 

koncentrų klasės vadovų 
bei dėstančių mokytojų 

susirinkimuose 

Tikslingo ugdymo 
organizavimas gavus 

informaciją apie mokinių 
fizinius, socialinius ir 

psichologinius poreikius 

NUOLATINĖ MOKYKLOS MIKROKLIMATO KAITA 
ATSIŽVELGIANT Į MOKINIŲ SAVIUGDOS IR SAVIRAIŠKOS 

POREIKIUS 
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6 priedas. Darbas su ávairiø poreikiø vaikais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVAIRIŲ POREIKIŲ VAIKAI 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 
VAIKAI 

 
1. Intelekto sutrikimai. 
2. Specifiniai pažinimo sutri-

kimai. 
3. Emocijų, elgesio ir socia-

liniai raidos sutrikimai. 
4. Kalbos ir kiti komunikaci-

jos sutrikimai. 
5. Klausos sutrikimai. 
6. Regos sutrikimai. 
7. Judesio ir padėties sutriki-

mai. 
8. Lėtiniai, somatiniai ir neu-

rologiniai sutrikimai. 
9. Kompleksiniai sutrikimai. 

 

GABŪS  IR 
TALENTINGI VAIKAI 

 
1. Ryškūs bendrieji inte-

lektiniai gebėjimai. 
2. Specifiniai akademi-

niai gabumai. 
3. Kūrybingas ir produk-

tyvus mąstymas. 
4. Socialinio lyderiavimo 

talentas. 
5. Meniniai gabumai. 
6. Kiti talentai ir gabu-

mai. 
 

VAIKAI, TURINTYS 
MOKYMOSI 
SUNKUMŲ 

 
1. Pedagoginis apleistu-

mas. 
2. Dvikalbė aplinka. 
3. Psichologinio-sociali-

nio nepritekliaus sąly-
gos. 

4. Mokymosi motyvaci-
jos stoka. 

ĮVAIRIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS 

NEDIDELIUS 
SPECIALIUOSIUS 

UGDYMOSI 
POREIKIUS 
TENKINA: 

 
•  tėvai (globėjai); 
•  mokytojai; 
•  klasės vadovas. 

VIDUTINIUS 
SPECIALIUOSIUS 

UGDYMOSI 
POREIKIUS TENKINA: 
• tėvai (globėjai); 
• mokytojai; 
• klasės vadovas; 
• sveikatos priežiūros 

specialistas; 
• socialinis pedagogas; 
• logopedas; 
• psichologas. 

DIDELIUS 
SPECIALIUOSIUS 

UGDYMOSI POREIKIUS 
TENKINA: 

• tėvai (globėjai); 
• mokytojai; 
• klasės vadovas; 
• sveikatos priežiūros 

specialistas; 
• socialinis pedagogas; 
• logopedas; 
• psichologas; 
• socialiniai partneriai. 
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Terminø þodynëlis

Adaptuota programa – valstybinio iðsilavinimo standartams neprilygstanti ben-
drojo lavinimo programa, pritaikyta specialiøjø poreikiø asmens gebëjimams ir rea-
liam mokymosi lygiui.

Delinkventas – þmogus, kurio elgesys traktuojamas kaip baustina veikla.
Modifikuota programa – specialiøjø poreikiø asmeniui pritaikyta bendrojo lavi-

nimo, atitinkanèio valstybinius iðsilavinimo standartus, programa.
Prevencija – iðankstinis kelio uþkirtimas.
Psichologinë pagalba – psichologo teikiami profesionalûs patarimai, rekomenda-

cijos, paaiðkinimai.
Socialinë pagalba – veikla, susijusi su þmogaus socialiniø poreikiø tenkinimu,

gerinanti jo gyvenimo kokybæ.
Socialiniai partneriai – bendros veiklos, susijusios su visuomeniniu gyvenimu,

dalyviai.
Socializacija – istoriðkai nulemtas socialinës patirties perëmimas ir aktyvus atga-

minimas individo veiklos procese.
Specialiøjø poreikiø asmenys – vaikai ir suaugusieji, dël ágimtø ar ágytø sutriki-

mø turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenës gyvenime, bei
itin gabûs vaikai ir suaugusieji.

Pagalbos mokiniui teikimo programa
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Bendradarbiavimo su mokiniø tëvais
organizavimas

Jolanta Samaitienë
Vilniaus ðv. Kristoforo vidurinë mokykla

Mokyklos bendruomenës kûrimas – labai sudëtingas ir ilgas procesas. Iðskirtinis
vaidmuo ðiame procese priklauso tëvams, kurie turi jaustis lygiaverèiais mokyklinio
gyvenimo nariais.

Ðeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklëjimo institucijos. Tëvai – pirmasis
sunkumø áveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys vaikui. Jam atëjus
á mokyklà, á jo socializacijos procesà ásitraukia ir mokytojai. Mokyklà ir ðeimà jungia
tas pats ugdymo objektas – vaikas, todël mokyklos ir ðeimos bendradarbiavimo svar-
ba pabrëþiama visuose mokyklai skirtuose dokumentuose, metodiniuose leidiniuose.

Tëvø ir mokyklos ryðiai grindþiami pasitikëjimu. R. Dovidaitienë nurodo, kad
veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas sukuria abipusá pasitikëjimà, kad, ska-
tindami tëvus dalyvauti mokyklos gyvenime, mokytojai turi aktyviai ir atkakliai siekti
lankstaus ir teigiamo ryðio su tëvais. Mokytojai privalo tikëti, kad tëvai yra neatsieja-
ma mokymo proceso dalis, ir skatinti juos dalyvauti. Tai itin svarbu, nes:

• sutvirtina ðeimos ir mokyklos bendradarbiavimà;
• rodo, kad mokytojai ir mokykla ið tikrøjø rûpinasi vaikais;
• skatina nuolat bendrauti;
• sudaro sàlygas tæsti mokymà namie;
• padeda mokytojui supaþindinti tëvus su ugdymo planavimu.

Siekiant bendradarbiauti su mokiniø tëvais reikëtø:
• Susitarti su tëvais dël bendrø tikslø ir siekiamø rezultatø.
• Átraukti tëvus á mokyklos veiklos planavimà, organizavimà ir vertinimà.
• Skleisti informacijà apie mokykloje vykstanèius procesus.
• Formuoti tëvams teigiamà mokyklos ávaizdá.
Profesorë M. Lukðienë raðo, kad mokyklà sudaro mokiniai, pedagogai, o tëvai

daþnai tëra priedëlis, kuris dalyvauja buitiniame mokyklos gyvenime ir informuoja-
mas apie vaikø mokymàsi. Tëvø santykis su mokykla turëtø keistis. Tai viena ið ðvieti-
mo reformos sàlygø. Tëvai yra ta visuomenës dalis, kuri labiausiai suinteresuota ir
savaime jautriausiai galinti atsiliepti á numatomà kaità, taèiau tai pasiekiama, kai tëvai
supaþindinami su ávairiomis ne tik tiesiogiai su jø vaikais susijusiomis problemomis.
Profesorë nurodo, kad kitose ðalyse tëvams ir kartu visai visuomenei teikiama ávairi
informacija apie numatomà ðvietimo struktûrà, mokyklos darbà, programas, kad të-
vai galëtø bendradarbiauti su mokytojais mokant ir auklëjant vaikus, reikðti savo pa-
geidavimus bei pasiûlymus esamai ir bûsimai mokyklai.
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M. Lukðienë pabrëþia, kad bendradarbiavimas turi bûti grindþiamas ne  vienpu-
siðka informacija, bet ir dalijimusi patirtimi. Tëvai mokykloje ne sveèiai, o mokyklos
dalyviai: darbe ir laisvalaikiu (bendri mokytojø ir tëvø arba visø trijø grupiø, t. y. ir
mokiniø, pobûviai, iðvykos ir kt.).

Pokalbyje dalyvavusios pradinio ugdymo vadovës paþymëjo, kad mokiniø tëvai
pradinëse klasëse aktyviau dalyvauja savo vaikø ugdymo procese bei popamokinëje
veikloje, daþniau domisi mokymosi rezultatais ir pasiekimais nei dalykinëje sistemoje.

Respondentës pasakojo, kad tëvams neádomu mokykloje lankytis tik dël infor-
macijos apie vaikus, todël svarbu ieðkoti naujø bendravimo ir bendradarbiavimo for-
mø. Daþna bendravimo forma – bendri renginiai tëvams ir vaikams. Populiarios mo-
kyklose atvirø durø dienos, kuriose tëvams teikiama ávairiapusiðka informacija. Vie-
nos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti pradiná ugdymà, teigë, kad kuo
nuoðirdþiau, artimiau bendrausime su mokiniø tëvais, tuo geriau paþinsime ðeimas,
tuo lengviau bus bendrauti su vaikais.

Pokalbyje dalyvavusios pradinio ugdymo vadovës ásitikinusios, kad mokytojams
ir tëvams daug lengviau spræsti iðkilusias problemas ir daryti átakà vaikø paþangai
dirbant kartu. Kai kuriose mokyklose yra sukurtos bendradarbiavimo su tëvais pro-
gramos keleriems metams. Jø tikslas – siekti lygiaverèio bendradarbiavimo tarp mo-
kyklos administracijos, pradiniø klasiø mokytojø ir tëvø.

Kalbintos pedagogës mano, kad mokiniø tëvø dalyvavimas ávairiose mokyklos
veiklos srityse yra labai svarbus ir reikðmingas.

BENDRADARBIAVIMO SU TËVAIS FORMOS

Mokyklos vadovams, mokytojams vertëtø pagalvoti, kaip skleisti tëvams infor-
macijà apie mokyklà ir joje vykstanèius procesus, átraukti tëvus á mokyklos veiklos
planavimà.

Pirmiausia reikëtø keisti áprastas ir pabodusias veiklos formas (tëvø susirinki-
mus, vizitus á namus ir kt.) netradicinëmis, naujomis.

Bendradarbiavimo formø pasirinkimà lemia ugdymo proceso nuostatos, visuo-
menës poþiûris á mokyklà, konkretûs mokiniø tëvø poreikiai, tradicijos, prioritetai.
Toliau nurodoma, kokiø gali bûti bendradarbiavimo su mokiniø tëvais formø.
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Ðvietimo vadybos specialistas D. Finkas teigia, kad, jeigu mokykla dël savo ne-
sëkmiø kaltina tëvus, tai ji yra neveiksminga ir nuolat blogina savo darbà.

R. Dobranskienë raðo, kad sociologiniai tyrimai ir mokyklø praktika rodo, kad
nëra tëvø, nenorinèiø bendradarbiauti su mokykla ir mokytojais. Yra tik neatrasta,
kaip átraukti tëvus á ðá bendradarbiavimà. Bûtina nuolat stiprinti tëvø ir mokyklos
pasitikëjimo atmosferà, bendradarbiavimo santykius.

Tëvai tampa mokyklos bendruomenës gyvenimo dalyviai ir organizatoriai tada,
kai gerai tam pasirengiama: iðtiriama mokyklos organizacijos aplinka, gyventojø po-
þiûris á mokyklà, poreikiai, kuriuos mokykla galëtø tenkinti, tariamasi su tëvais dël
mokyklos tikslø, uþdaviniø, veiklos krypèiø, tradicijø.

R. Dobranskienë pateikia pasiûlymø, kaip stiprinti mokyklos ir ðeimos bendra-
darbiavimà:

• Ávertinti jau esamus ryðius tarp mokyklos ir tëvø.
• Registruoti ir ávertinti visus neformalius susitikimus bei pokalbius su tëvais,

kad bûtø nustatyta, ar mokykla yra atvira visiems tëvams.
• Átraukti tëvus á drausmës problemø sprendimà.
• Skatinti ávairø mokyklos ir tëvø bendradarbiavimà.
• Ugdyti ir lavinti mokytojø bendradarbiavimo su tëvais bei problemø spren-

dimo ágûdþius.
• Þinoti savo profesinës kompetencijos ribas.
B. Everard, G. Morris raðo, kad vadovai turi puoselëti geranoriðkus santykius su

mokiniø tëvais. Tëvams ir mokytojams daug lengviau kartu negu atskirai spræsti ávai-
rias problemas. Tëvø nuostatos daro didelæ átakà jø vaikø paþangai, todël mokyklos,
kurios imasi ðviesti tëvus, praturtina ir savàjà ugdymo patirtá. Be to, tëvai turi nepa-
naudotø galimybiø bei geros valios, ir, kaip leidþia manyti daugelis tyrimø, norëtø
labiau ásitraukti á mokyklos gyvenimà.

Mokyklos ir ðeimos bendradarbiavimas turi bûti grindþiamas: bendro tikslo nu-
statymu; pilietiniu-humanistiniu ir socialiniu ugdymu; vieðumu, atvirumu ir savitar-
pio pasitikëjimu, savitarpio pagalba, autoriteto palaikymu; ugdytiniø átraukimu á ávai-
rià socialinæ ir asmeniðkai reikðmingà veiklà; gero psichologinio klimato kûrimu, auk-
lëjamojo proceso optimizavimu.

Tëvai taip pat turëtø aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime: domëtis ugdymo
proceso organizavimu, dalyvauti planuojant ugdomàjà veiklà, sudarant mokyklos mo-
kymo turiná; padëti organizuoti popamokinæ veiklà; remti mokyklà moraliai ir mate-
rialiai; reikalauti ið pedagogø profesionalaus pasirengimo.

K. Miðkinis teigia, kad bendravimas su tëvais yra svarbus mokyklos vadovo dar-
bo baras. Siekdamas, kad mokyklos pedagogai palaikytø glaudø ryðá su tëvais, vado-
vas ne tik daro poveiká mokyklos mokiniams per ðeimà, bet veikia ir paèius tëvus:
formuoja teisingà jø poþiûrá á mokyklos veiklà, iðsiugdo pagalbininkø, padedanèiø
spræsti ávairius mokyklos uþdavinius. Formuodamas mokyklos mokytojø kolektyvo
santykius su tëvais, vadovas vaidina labai svarbø vaidmená.

Dar viena labai svarbi bendravimo su mokiniø tëvais forma yra mokiniø þiniø
vertinimas ir to vertinimo rezultatø pateikimas. Dabartinëje mokykloje pereiname
prie idiografinio vertinimo.

Pokalbyje dalyvavusios pradinio ugdymo vadovës teigë, kad, atsisakius tradici-
nio vertinimo paþymiu ir ëmus taikyti idiografinæ vertinimo sistemà, jos ásitikina, kad
toks vertinimas yra humaniðkesnis, objektyvesnis, malonesnis vaikams ir tëvams, ta-
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èiau iki ðiø dienø pradiniø klasiø mokytojoms kyla ir sunkumø, neaiðkumø: jos abejo-
ja, ar teisingai ir tiksliai apibûdina mokinio daromà paþangà, neretai neþino, kà ir kaip
raðyti, kaip iðvengti tuðèiaþodþiavimo ir pasikartojimø. Todël pradinio ugdymo vado-
vëms daþnai tenka bûti idiografinio vertinimo konsultantëmis ir savitomis vertinimo
sistemos ieðkotojomis.

L. Þadeikaitë raðo, kad nuo pat reformos pradþios daug dëmesio buvo sutelkta á
ugdymo turinio pertvarkà ir ugdymo turiná reglamentuojanèiø dokumentø rengimà.
Ugdymo turinio ir proceso kaita verèia ið naujo apmàstyti mokiniø vertinimo paskir-
tá, tikslus, prasmæ ir reikðmæ ugdymo procese. Galima pripaþinti, kad bendroje ugdy-
mo turinio kaitoje vertinimo procesà apibrëþianèiø dokumentø rengimas atsiliko. Ið-
silavinimo standartai kelia naujus reikalavimus ugdymo procesui ir skatina orientuo-
tis á mokiniø paþangos ir pasiekimø vertinimà, bet mokytojas, neturëdamas konkre-
èiø metodikø tai paþangai matuoti, daþnai susiduria su sunkumais.

Ðvietimo plëtotës centre dirba ávairiø ðvietimo institucijø specialistø grupë, kuri
rengia mokiniø vertinimo ugdymo procese sampratà. Mokytojai, Ðvietimo ir mokslo
ministerijos specialistai, mokslininkai pedagogai aptaria mokiniø vertinimo tikslus,
principus, kriterijus, metodikas.

Kuriant vertinimo sampratà laikomasi idiografinio vertinimo nuostatos – vertin-
ti mokinio paþangà ir pastangas. Bendrojo lavinimo mokyklø 2003–2005 metø ben-
druosiuose ugdymo planuose pateikiama idiografinio vertinimo samprata: „Idiografi-
nis (individualios paþangos) vertinimo principas – moksleivio daromos paþangos ver-
tinimas, lyginant dabartinius pasiekimus su ankstesniais jo paties rezultatais“. Verti-
nimas suprantamas kaip sudedamoji ugdymo proceso dalis, padedanti siekti Bendro-
siose programose iðkeltø tikslø. Vertinimo metodikos turëtø bûti grindþiamos moky-
tojo ir mokinio, mokiniø tarpusavio bendradarbiavimu, jos turëtø didinti mokinio
mokymosi motyvacijà, ugdyti nuostatà mokytis visà gyvenimà.

E. Motiejûnienë nurodo vertinimo sampratoje keliamus ðiuos vertinimo tikslus:
• nustatyti mokinio pasiekimus bei paþangà;
• skatinti mokinio asmenybës brandà, padëti mokytis;
• koreguoti ugdymo procesà;
• informuoti mokiniø tëvus ir visuomenæ;
• fiksuoti mokymo(si) rezultatus.
Toliau autorë nurodo pagrindinius vertinimo principus:
• humaniðkumas;
• pagrástumas (validumas);
• patikimumas;
• efektyvumas;
• aiðkumas (skaidrumas).
Apie pasiekimø vertinimà raðoma Bendrojo lavinimo mokyklø 2003–2005 metø

bendruosiuose ugdymo planuose: „Moksleiviø pasiekimø vertinimas turi bûti grin-
dþiamas aiðkiais, moksleiviams þinomais kriterijais, susietais su Iðsilavinimo standar-
tais, skatinantis moksleiviø mokymosi paþangà, asmenybiniø galiø plëtojimà.

Pradiniø klasiø moksleiviø pasiekimø vertinimas grindþiamas idiografiniu (indi-
vidualios paþangos) principu, orientuojantis á Iðsilavinimo standartuose nusakytus
kriterijus“.

Taigi idiografinis vertinimas taikytinas pradiniame ugdyme. Aptarsime já pla-
èiau.

Bendradarbiavimo su mokiniø tëvais organizavimas
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Idiografinio (individualios paþangos) vertinimo principas atsirado drauge su hu-
manistinio ugdymo teorija, teigianèia nelygstamà asmens vertæ, pabrëþianèia kiekvie-
no individo unikalumà, neigianèia bet koká individø lyginimà vienø su kitais.

Sekant humanistine asmenybës teorija, kiekvienas þmogus yra integrali ávairiau-
siø – ir teigiamø ir neigiamø, ir labai, ir menkai iðplëtotø – bruoþø, savybiø, gebëjimø,
talentø visuma, todël vertinant individo raidà galima já lyginti tik su juo paèiu, o ne su
kitais ar kitokiais individais.

V. Jonynienë teigia, kad vertinimas orientuojamas á visybiðkos, integralios asme-
nybës savybiø nustatymà bei kokybiniø dariniø atskleidimà. Autorë pabrëþia, kad tra-
diciðkai vertinami tik akivaizdûs, apèiuopiami faktai, nesigilinama á individualias re-
akcijas ir tø reakcijø prieþastis, á þmogaus elgesá besikeièianèiose situacijose. Todël
idiografinio vertinimo principas yra itin palankus, siekiant puoselëti kiekvieno as-
mens savastá, iðsaugoti visus geruosius prigimtinius vaiko bruoþus, individualias po-
tencines jo galias. Visi þmonës kurioje nors gyvenimo srityje yra gabûs, kûrybingi,
talentingi. Tai nebûtinai turi bûti akademinë, mokymosi sritis. Aukðtais pasiekimais
mokykloje nepasiþymintis mokinys gali bûti itin talentingas praktinëje, buitinëje, so-
cialinëje ir panaðiose srityse.

V. Jonynienë nurodo, kuo idiografinis vertinimas yra naudingas mokykloje:
• Padeda puoselëti integralià asmenybæ: paisyti viso individualybës savybiø spek-

tro neslopinant prigimtiniø vaiko galiø bei talentø.
• Leidþia kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo iðgales, orientuojantis á savo

gebëjimus, keliant reikalavimus, orientuotus á „artimiausià vystymosi zonà“
(pagal L. Vygotská).

• Laiduoja kiekvienam mokiniui psichologiná saugumà. Vertinant idiografiniu
bûdu mokiniai tarpusavyje nelyginami, todël kiekvienas mokosi pagal savo
iðgales.

Kyla klausimas, ar idiografiniu bûdu vertinant mokinius neiðnyks  mokymosi
motyvacija, nes mokiniai nebekonkuruoja tarpusavyje. V. Jonynienë raðo, kad moky-
mosi motyvacijà sudaro daug veiksniø: tai ir prigimtinis smalsumas – noras suþinoti,
paþinti, patirti paèiam, tai ir troðkimas tobulëti, pranokti save patá; tai ir sëkmës dþiaugs-
mas, kà nors pasiekus, tai ir pasitenkinimas dorai atliktu darbu, tai ir atsakomybë
prieð tëvus ir mokytojus. Taigi ne vien konkurencijos situacija yra stimulas mokytis,
tobulëti.

Valstybiniai Iðsilavinimo standartai – siekiami ugdymo(si) rezultatai, á kuriuos
turi orientuotis ðvietimo prieþiûros institucijos, mokymo priemoniø rengëjai bei lei-
dëjai, mokytojai, rengiantys individualiàsias ugdymo turinio programas (iðplëstinius
planus) bei nuþymintys konkreèius reikalavimus mokiniø mokymosi pasiekimams,
tëvai, besidominantys savo vaikø mokymosi paþanga.

Iðsilavinimo standartai – kriterinio vertinimo pamatas. Vertinant mokinio moky-
mosi paþangà idiografiná (individualios paþangos) vertinimà tenka derinti su kriteri-
niu. Ðiuo atveju mokytojas, vertindamas klasës, mokiniø bei savo darbà, orientuojasi
á Iðsilavinimo standartø reikalavimus, taèiau kiekvieno mokinio mokymosi paþangà,
pasiekimus mokytojas vertina idiografiniu principu: vertinama, kokià paþangà pada-
rë mokinys, esami jo pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Ðiuo atveju Iðsilavinimo
standartø kriterijai – tik orientaciniai.

Idiografinio vertinimo principas yra universalus ir tinka bet kurio amþiaus tarps-
nio bei ugdymo srities mokiniø mokymosi pasiekimams vertinti, taèiau kaip sistema
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idiografinis vertinimas labiausiai tinka ikimokykliniam bei jaunesniajam mokykliniam
amþiaus tarpsniui, nes:

• ðiame amþiaus tarpsnyje, kai klostosi asmenybës pamatai, bûtina laiduoti svar-
biausiøjø socialiniø – saugumo, pripaþinimo, meilës, bendrumo, savo vertës
pajautimo bei pagarbos – poreikiø patenkinimà, o tai ámanoma taikant bû-
tent tausojantá, integralià asmenybæ puoselëjantá idiografiná vertinimà;

• pradiniame ugdyme su vaiku dirba vienas ar keli pedagogai, turintys galimy-
bæ matyti, paþinti ir ávertinti já individualiai, lygindami jo raidà su standartø
reikalavimais, o ne nustatydami mokinio vietà tarp kitø grupës ar klasës drau-
gø.

Idiografinio vertinimo atskaitos taðkas – pats vaikas, kriterinio – pasiekimai, nu-
sakyti Iðsilavinimo standartuose. Pradinëse klasëse (taip pat ir aukðtesniosiose – kaip
siekiamybë) vertinimas grindþiamas idiografiniu principu, o pasiekti rezultatai áverti-
nami lyginant su Iðsilavinimo standartuose nuþymëtais kriterijais.

Apibendrinant galima teigti, kad turi bûti labiau atsiþvelgiama á poreiká humani-
zuoti ir individualizuoti vertinimà ugdymo procese, grindþiant já mokiniø, mokytojø,
tëvø, mokyklos vadovø partneryste, geranoriðka nuostata. Vertinimo sistemos kaita
siejama ir su mokyklos bendruomenës stiprinimu, tiesioginiu mokiniø tëvø dalyvavi-
mu ugdymo procese, demokratiðkø, tarpusavio pasitikëjimu grindþiamø, santykiø
plëtojimu.

Bendradarbiavimo su mokiniø tëvais organizavimas
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Integruotojo ugdymo turinio planavimas

Andþelika Padarauskienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Ugdymo turinys – tai integruota vertybiniø nuostatø, gebëjimø, ágûdþiø ir þiniø
sistema, kuriama atsiþvelgiant á:

• pagrindinius ugdymo tikslus ir uþdavinius;
• turimas mokiniø þinias ir gebëjimus;
• fiziologinius bei psichologinius amþiaus tarpsnio ypatumus;
• vietinæ aplinkà.
Ugdymo tikslai mums nurodo, kur link orientuoti ugdymo turiná, metodus ir for-

mas, taip pat patá ugdytiná, kad jis galëtø geriausiai atskleisti savo ágimtas potencijas.
Pedagogikos mokslo istorijoje bûta ávairiø ugdymo tikslø. Ðtai antikos laikais ug-

dymo tikslai buvo orientuoti á þmogaus prigimtá, kuriai bûdinga sielos ir kûno vieno-
vë. Viduramþiais buvo pabrëþiami religiniai ugdymo tikslai, Renesanso laikais vël gráþ-
tama prie antikos ugdymo idealø, iðryðkinant asmenybës visapusiðkumà. XX a. ugdy-
mo tikslai buvo siejami su realiu gyvenimu, pabrëþiant mokëjimà problemiðkai màs-
tyti ir veikti konkurencijos sàlygomis.

Dabartinë ugdymo pertvarka Lietuvos mokykloje siejama su integraciniø pradø
plëtra ugdymo turinyje bei procese. Ugdymo turinio integracija padeda mokiniams
aktyviau ásitraukti á mokymosi procesà, ugdyti visuminæ pasaulëvokà, kurti proble-
miná mokymosi kontekstà, leidþiantá aktyviau plëtoti màstymo ágûdþius, gyvenimo
patirtá ir kompetencijà.

Ugdymo turinio integracijai keliami tokie reikalavimai:
• ugdymas turi aprëpti ir harmoningai derinti fiziná, psichiná bei sociokultûriná

individo puoselëjimo aspektus;
• ugdymo turinys ir metodai turi bûti pritaikyti visø asmenybës psichiniø galiø

plëtotei, atsiþvelgiant á ugdytiniø amþiaus ypatybes;
• ugdymo turinys ir procesas turi padëti darniai klostytis visiems asmenybës

kultûros turinio elementams: þinioms, vertybëms, ágûdþiams;
• ugdymo turinys ir metodai turi bûti grindþiami svarbiausiomis visø tautos,

kaimyniniø ðaliø bei pasaulio kultûros srièiø vertybëmis;
• ugdymas turi remtis tikslinga tradiciniø bei ðiuolaikiðkø srièiø vertybiø der-

me.
Ugdymo turinio integracijai labai svarbu principø pasirinkimas. Ugdymo pro-

gramø sudarymas remiasi bendraisiais principais.
Mûsø dienø pedagogika remiasi humaniðkumo ir demokratiðkumo principais.

Humanistinio ugdymo idëja – matyti kiekvienà vaikà kaip asmenybæ. Ðiuo principu



43Integruotojo ugdymo turinio planavimas

paremtas integruotas ugdymas, kurio galutinis tikslas – padëti vaikui suprasti ben-
dràsias þmonijos vertybes, atskleisti ir realizuoti savo paties galimybes.

Vykdant Lietuvos ðvietimo reformà buvo pasirinkti S. Ðalkausko ,,pilnutinio ug-
dymo“ principai. P. Jucevièienë, atsiþvelgdama á XX a. pabaigoje iðryðkëjusià  þiniø ir
informacinës visuomenës sampratà, mokymosi visà gyvenimà idëjas, pagrindë ir iðsa-
miai apraðë tokius bendruosius mokymo principus:

• modalumo – apima tikslø, formø, metodø visumà;
• lankstumo – pateikiama informacija organizuojama taip, kad mokomàjà me-

dþiagà, jos suvokimo bûdus bûtø lengva individualizuoti;
• ugdymo turinio struktûrinimo á elementus – nauja informacija perimama

struktûrinant turiná pagal didaktinius tikslus á visumà. Reikëtø pabrëþti mo-
kymosi, o ne didaktinius tikslus: mokymosi rezultatai svarbesni besimokan-
èiajam, o didaktiniai tikslai – pedagogui;

• dinamiðkumo – mokymo elementø bankas nuolat papildomas naujais ele-
mentais. Mokymo tikslai formuluojami kaip veiklos metodø ir bûdø iðmoki-
mo siekiai vykdant integravimà, susietà su probleminio mokymo bei þiniø
taikymo praktikoje reikalavimais;

• suvoktos perspektyvos principas – mokinys turi suprasti mokymosi perspek-
tyvà, kad vëliau ji virstø mokymosi stimulu;

• ávairiapusio metodinio konsultavimo principas iðreiðkia sàlygø efektyviam in-
formacijos perëmimui sudarymà;

• paritetiðkumo principas grindþiamas mokinio ir mokytojo sàveikos demokra-
tiðkumu: mokinys savarankiðkai perima þinias iki tam tikro lygio, o mokyto-
jas padeda, pataria sprendþiant problemas, diskutuojant.

Visi ugdymo turinio integravimo principai glaudþiai siejasi tarpusavyje, daro
átakà vienas kitam ir yra integruotøjø programø kûrimo pagrindas. Lyginant integ-
ruotà ugdymà su tradiciniu, galima iðskirti ðiuos pageidautinus ir nepageidautinus
principus (pagal Lindforsà):

Integruoti ugdymo turiná galima ávairiai. Tai priklauso nuo iðsikeltø tikslø ir uþ-
daviniø.

Ðiuolaikinëje pedagogikoje mokymo tikslai klasifikuojami pagal B. Blumà, kuris
skiria tris mokymosi sritis: paþinimo – intelektinë veikla, emocinë – susijusi su þmo-
gaus emocijomis, ir psichomotorinë – susijusi su veiksmais, kurie paremti ágûdþiais.

Pageidautini Nepageidautini 

Visuminis požiūris 

Proceso pabrėžimas 

Problemų pabrėžimas 

Palankus reformų vertinimas 

Niuansų gausa 

Netiesioginė įtaka 

Įvairovė 

Detalizuotas požiūris 

Veiklos rezultatų pabrėžimas 

Atskirų klausimų pabrėžimas 

Polinkis kartotis 

Vadovavimasis taisyklėmis 

Tiesioginė įtaka 

Ribotumas 
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Mokymo(si) procese svarbiausi yra penki uþdaviniai:
• pasirinkti tikslus;
• suprasti mokiniø savybes;
• suvokti mokymo(si) proceso ir motyvacijos esmæ;
• pasirinkti ir taikyti mokymo(si) metodus;
• ávertinti mokiniø iðmokimà.

Integravimo bûdai:
• dalykinis integravimas. Pagrindas yra bendrakultûris raðtingumas, kritinis màs-

tymas, komunikaciniai ágûdþiai. Mokytojas prisitaiko prie kolegø pagal te-
mos gvildenimo laikà. Integracinius ryðius mokiniai turi suvokti patys;

• tarpdalykinis integravimas – integruojamos dviejø ar daugiau dalykø  þinios,
ágûdþiai, vertybës. Planuojama ið anksto, galima skirti dienà, kelias dienas,
savaitæ;

• integruotoji diena. Èia svarbiausia temø ir problemø pasirinkimas ið vaikø
pasaulio. Mokymo turinys labiau atitinka vaikø interesus, negu numatyta pro-
gramose. Labai tinka pradinëje mokykloje;

• „tinklas“. ,,Neriant tinklà“ iðsiaiðkinama mokomøjø dalykø sàveika, o integ-
racinius ryðius mokiniai atranda patys, atlikdami tiriamàjá darbà. Ðiam darbui
mokytojas turi kruopðèiai pasiruoðti ið anksto.

Visiðkas integravimas ið esmës neámanomas, nes jam reikia visiðko ðeimø ir per-
sonalo pasirengimo. Jis negarantuoja, kad bus suteiktas standartinis iðsilavinimas.

Integruojant ugdymo turiná svarbu remtis ne tik intelektine veikla, bet ir jaus-
mais, vaizduote, susidomëjimu ir savæs paþinimu.

Aðtuonerius metus dirbau pagal individualià integruotojo ugdymo programà.
Integruotose pamokose mokytojo vaidmuo kitoks, nes priklauso nuo galutinio

tikslo – pakeisti elgsenà, þadinti mokiniø aktyvumà bei norà kuo daugiau suþinoti.
Pamokø turiná reikëtø grásti informacija, vertybëmis ir poelgiais, þinias vertinti ne
paþymiais, bet asmeniniais laimëjimais, o ðiuos lyginti tarpusavyje, bet ne su kito as-
mens laimëjimais. Reikia taikyti aktyviuosius mokymosi metodus, skatinanèius moki-
nius eksperimentuoti, mokantis paèiam atrasti, padedanèius iðsiugdyti tinkamiausius
mokymosi ágûdþius. Kuo labiau mokiniai ásitraukia á mokymosi procesà, tuo daugiau
þiniø ir ágûdþiø ágyja.

Bendradarbiavimo metodai Į mokinį orientuoti metodai Mokomieji 
žaidimai 

Specialioms temoms: 
• informacijos rinkimas 
• ekskursijos 
• pokalbis 
• stebėjimas 
• „minčių lietus“ 
• „tinklo nėrimas“ 
• grupinis darbas 

Projektai: 
• meniniai-kūrybiniai 
• mokslo tiriamieji 
 ilgalaikiai ar trumpalaikiai 

Individualūs projektai ir tyrimai 
Savarankiškai parengti pra-
nešimai 
Mokytojo kontroliuojamos moky-
mosi formos: 
• mokymasis ,,stotelėse“’ 
• mokymasis prižiūrint moky-

tojui 
• kryžiažodžiai, galvosūkiai 

Mokomosios kompiuterių progra-
mos 

Kortelės 
Stalo 
žaidimai 
Didaktiniai 
žaidimai 
kompiuteriu 
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Labai svarbu parinkti labiausiai vienai ar kitai veiklai, vienam ar kitam vaikui
tinkantá metodà. Vaikai susirenka labai skirtingi, su savitais ágûdþiais ir áproèiais. Pasi-
rinkti metodai turi padëti vaikui paþinti ir  atskleisti save, pasitikëti mokytoju ir klasës
draugais, paþinti savo aplinkà, ugdyti kûrybingumà. Man svarbiausia yra pats ugdy-
mo(si) procesas, todël renkuosi metodus, kurie skatina mokinius aktyviai veikti, to-
bulinti save, kurie moko vaikus vertinti savo ir draugø laimëjimus. Labai svarbu, kad
vaikai pasitikëtø savo jëgomis, jaustøsi saugiai, todël metodai turi atitikti jø asmeni-
nës patirties ir gebëjimø lygá. Be tradiciniø ugdymo metodø, kuriø tikrai negalime
visiðkai atsisakyti, taikau daug aktyvø darbà skatinanèiø metodø, kuriuos suskirsèiau
á kelias grupes.

Apibendrindama galëèiau iðskirti ðiuos integruotojo ugdymo pranaðumus ir trû-
kumus.

Integruotojo ugdymo proceso pranaðumai:
• vaikai yra labai skirtingi – integravus ugdymo procesà geriau tenkinami kiek-

vieno vaiko poreikiai, sudaromos optimaliausios sàlygos vaiko vystymuisi,
brendimui, saviraiðkai;

• ávairûs integruotojo ugdymo metodai, bûdai ir modeliai padeda ugdyti mo-
kinio kompetencijas, reikalingas visuomenëje;

• ugdymo(si) proceso grandys ne suskaidytos á atskirus elementus, bet sujung-
tos á darnià visumà, todël vaikai susidaro vientisà pasaulio vaizdà, greièiau ir
geriau ima suvokti savo vietà pasaulyje, ryðá su juo;

• vaikai neapkraunami gausybe informacijos – jie gauna bûtiniausias, aktua-
liausias þinias, pabrëþiama mokinio veikla, visos jos formos;

• integruota darbo diena suteikia daugiau galimybiø tikslingai iðnaudoti kiek-
vienà pamokos minutæ, taikyti aktyviojo mokymo(si) metodus, þinias pritai-
kyti praktinëje veikloje;

• labiau á ugdymo procesà átraukiami tëvai;
• kruopðèiai suplanavus ugdymo turiná mokytojo darbas nuoseklesnis, leng-

viau iðanalizuoti savo ir mokiniø laimëjimus, pastebëti ir iðtaisyti spragas.
Integruotojo ugdymo proceso trûkumai:
• nëra bendros integruotojo ugdymo programos, o praktikuojanèiam mokyto-

jui sudëtinga paèiam parengti individualià programà ir perspektyvinius te-

• ilgalaikiai ar trumpalaikiai 
Tyrinėjimai, bandymai, eksperi-
mentai 
Rezultatų pristatymas: 

• parodos, sienlaikraščiai, pla-
katai 

• vaidinimai, lėlių teatras 
• diskusijos, debatai 
• įvairūs renginiai 

Pastaba. Veikloje gali dalyvauti ir 
kitų klasių ar mokyklų mokiniai, tė-
vai, pakviesti svečiai. 
 

Bendradarbiavimo metodai Į mokinį orientuoti metodai Mokomieji 
žaidimai 

Integruotojo ugdymo turinio planavimas



46 Ar mums pakanka kompetencijos?

minius planus (manau, kad tai yra pagrindinë prieþastis, kodël integruotasis
ugdymas nëra populiarus Lietuvoje);

• sunku dirbti integruotai klasëje, kurioje mokosi daug mokiniø, nes sudëtinga
taikyti aktyviojo mokymo(si) metodus, diferencijuoti, individualizuoti ugdy-
mo procesà. Mokytojams reikia padëjëjø;

• sudëtinga prisitaikyti didelëje mokykloje (darbas dviem pamainomis, didelis
sporto salës uþimtumas, skirtingas pertraukø laikas).
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Ar jûs esate kada turëjæ
tikrà mokytojà?
Toká, kuris bûtø jumyse matæs kad ir neapdirbtà,
bet brangenybæ –
Tarsi deimantà, kurio taurø spindesá galima iðryðkinti
iðmintingai ðlifuojant?
(Mitch Albom, „Antradieniai su Moriu“)

Jei norime pakeisti nusistovëjusá mokytojo stereotipà (kurio ðarþà matydavome
per „Dviraèio þinias“), turime greitai ir aktyviai reaguoti á kintanèias sàlygas ir aiðkiai
suvokti, ko ið mûsø reikalauja jaunas, kitaip nei mes màstantis þmogus. Þmogus, o ne
paprasèiausiai „mokinys“, kaip daugelis mûsø bando sau parankiu bûdu apibrëþti.
Jei atsidurtume mokinio vietoje, kokio mokytojo idëjas, siûlymus priimtumëme – nuo-
bodaus informacijos teikëjo ar veiklaus, ieðkanèio naujoviø, gebanèio motyvuoti ir
sudominti þmogaus? Mokytojas turëtø bûti pirmiausia þmogus – daugiau þinantis ir
gebantis paaiðkinti kitam, kà reikia daryti, kur rasti atsakymà, kaip susisteminti þinias.
Darbo partneris, ne nurodantis, o parodantis bûdà ar metodà, kaip geriau atlikti dar-
bus. Norëdami tai pasiekti turime keisti poþiûrá ne tik á pamokoje taikomus mokymo
metodus, bet ir á mokymo proceso bei rezultatø vertinimà.

Gabijos gimnazijos uþsienio kalbos mokytojai taiko naujus vertinimo principus
ir diegia naujus vertinimo bûdus remdamiesi „Mokiniø paþangos ir pasiekimø verti-
nimo samprata“ (patvirtinta ðvietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 22 d. ásaky-
mu Nr. ISAK-256). Mokinio mokymosi ávertinimas paþymiu – tai tik viena medalio
pusë. O koks yra mokinio kelias iki to ávertinimo? Ar mokinys þengia juo dràsiai,
norëdamas paþinti, atrasti, nebijodamas klysti ir ieðkoti atsakymø, pasitikëdamas sa-
vimi ir  mokytoju? Ar jis patiria átampà ir nusivylimà savimi, savo mokymosi rezulta-
tais? Ieðkant atsakymo á ðiuos klausimus, reikëtø sutelkti dëmesá ne á ávertinimà, bet á
vertinimà ugdymo procese, vykstantá nuolat: stebint, susidarant nuomonæ, kalbantis,
diskutuojant, jauèiant mokinio reakcijà. Kartu vertinama mokinio asmenybës raida,
jo vertybiø nuostatos, bendrieji gebëjimai. Ðio formuojamojo vertinimo tikslas – pa-
dëti mokiniui mokytis, ásivertinti savo pasiekimø lygá, suprasti, kur jis yra stiprus, o
kur dar reikëtø pasistengti, kelti sau tolesnius mokymo tikslus. Mokytojas, taikantis ðá
vertinimà, gali:

Formuojamasis mokiniø vertinimas
ir mokymosi motyvacijos didinimas

Marija Puzaitë, Renalda Tumënienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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• nustatyti mokinio dalykiniø gebëjimø spragas;
• individualizuoti darbà;
• parinkti tinkamus metodus.

Mokytojai jau rugsëjo mënesá supaþindina mokinius su vertinimo kriterijais ir
bûdais. Per visus metus kiekvienoje pamokoje labai svarbu:

• aiðkinti pamokos uþdaviná;
• pateikti pavyzdþiø, kaip gerai atlikti uþduotis;
• skatinti mokiná tobulinti savo darbà;
• pastebëti ir pripaþinti nors ir maþiausià kiekvieno mokinio paþangà;
• pateikti mokymosi strategijø pavyzdþiø (kaip mokytis þodþius, kaip suvokti

tekstà ir t. t.);
• aiðkiai formuluoti ir pagrásti kiekvienà uþduotá;
• pratinti dirbti etapais, suvokti pamokos eigos logikà;
• vertinimo bûdus, technikas ir procedûras parinkti pagal tai, kà norime ver-

tinti ir kokià informacijà norime gauti.

Pamokos uþdaviniø pavyzdþiai:
1. Remdamiesi vadovëlio iliustracija ir kalbos vartojimo pavyzdþiais iðsamiai pa-

pasakosime apie savo drabuþius, skirtus ávairioms progoms (8 kl., rusø kalba).
2. Remdamiesi teksto informacija ir dirbdami grupëmis trumpai pristatysime

jaunimo mados tendencijas (8 kl., rusø kalba).
3. Paraðysime laiðkà draugui, kuriame iðsamiai papasakosime apie savo dienà.

Pavartosime naujus þodþius (valandos, paros dalys). Sakinius formuluosime
pagal duotus modelius (7 kl., vokieèiø k.).

Gabijos gimnazijà sudaro pradinë, pagrindinë ir gimnazijos pakopos, todël sa-
vaime suprantama, kad mokytojø taikomi vertinimo metodai skiriasi. Jie gali bûti:

Pradinës mokyklos:
• „Veideliø“ klijavimas
• „Ðviesoforo“ metodas
• Apraðomasis, idiografinis metodas

Pagrindinës mokyklos
• Kaupiamasis vertinimas („maþø“ paþymiø raðymas, trumpø paþymiais ne-

vertinamø testø-pasitikrinimø raðymas, þenklø „+“, „–“, „*“ raðymas)
• Savæs ásivertinimas
• Draugo vertinimas
• „Surask savo klaidas“ metodas

Gimnazijos klasiø:
• Aplanko kaupimas ir savæs ásivertinimo grafikai
• Trumpø testø-pasitikrinimø raðymas ir apklausos
• Vienas kito vertinimas ir komentarai
• Gráþtamosios informacijos teikimas (nurodymai perraðyti dalá darbo)
• Diagnostinës uþduotys prieð kontrolinius darbus.
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Aptarkime ðiuos metodus.
Pradinës mokyklos
• „Veideliø klijavimas“. Uþ kiekvienà atliktà darbelá mokinys gauna atitinkamà

(linksmà, liûdnà ir pan.) „veidelá“, mokytojas nurodo, kas gerai pavyko, pagi-
ria – tai kelia mokiniø pasitikëjimà, norà siekti daugiau, norisi kuo daugiau
veideliø, kurie plaèiai ðypsosi. Mokiniai ir patys pieðdami „veidukus“ ásiverti-
na savo savijautà pamokoje. Ði informacija svarbi individualizuojant arba di-
ferencijuojant uþduotis.

• „Ðviesoforo“ metodas. Þalia spalva – viskà atlikau, puikiai supratau, geltona –
dar ne viskas aiðku, raudona – nemoku, nesuprantu. Toks metodas leidþia
organizuoti darbà grupëmis, poromis („þalieji“ arba „geltonieji“), individua-
lizuoti, skirti daugiau laiko silpnesniems mokiniams.

• Apraðomasis, idiografinis metodas. Kiekvienos savaitës pamokos apraðomos
naudojant sutartinius þenklus, kuriais mokytojas nurodo siekiamybës ribas.
Tai leidþia mokytis pagal savo iðgales, orientuojantis á savo gebëjimus, garan-
tuoja psichologiná saugumà. Motyvacija didinama ádomiomis, tyrinëti skati-
nanèiomis uþduotimis, ugdomas siekis tobulëti.

Pagrindinës mokyklos
• „Maþø“ paþymiø raðymas uþ namø darbø atlikimà, darbà klasëje, þodþiø atsi-

skaitymus, kûrybinius darbus (pavyzdþiui, dialogo sukûrimà ar eilëraðèio de-
klamavimà) ir pan.

• Trumpø testø-pasitikrinimø raðymas. Komentuojamos bendros klaidos, neið-
skiriant konkreèiø mokiniø.

• Þenklø „+“, „–“, „*“ raðymas. Paþymá sudaro penki þenkliukai, raðomi uþ
atskiras uþduotis, pavyzdþiui, atviruko teksto paraðymà, dialogo sukûrimà,
klausymo uþduoties atlikimà, namø darbø uþduoties atlikimà, aktyvø daly-
vavimà pamokoje. Mokinys turi galimybæ pasitaisyti.

• Savæs ásivertinimas. Mokiniai atlieka uþduotis, pagal pateiktus atsakymus pa-
sitikrina ir pagal rezultatus formuluoja savo tikslà: ko ir kiek turëtø iðmokti ir
kaip tai darys (atliks gramatikos uþduotá, padirbës su þodynu, uþsiraðys tai-
sykles ir t. t.).

• Tikrindamas draugo atliktà uþduotá (daþniausiai kalbos vartojimo) mokinys
naudojasi savo uþraðais, vadovëliu. Pabraukia klaidà, paraðo, kaip turëtø bû-
ti, ir suformuluoja draugui mokymosi tikslà, pavyzdþiui: „Pakartok veiksma-
þodþiø galûnes“, „Neþinai þodþiø reikðmiø, pakartok“.

Gimnazijos klasiø
• Aplanko kaupimas ir savæs ásivertinimo grafikai padeda mokytojui ir moki-

niui stebëti keleriø metø paþangà, uþtikrina pereinamumo principà. Jei pasi-
keièia mokytojai, naujai atëjusiajam yra daug lengviau ir greièiau susidaryti
bendrà vaizdà apie mokinius, taigi ir kokybiðkai planuoti darbà. Kiekvieno
mënesio pabaigoje raðomas paþymiu nevertinamas testas, apimantis visus kal-
bos veiklos aspektus. Kiekviena uþduotis turi tam tikrà taðkø sumà. Mokinys
pats mato savo rezultatus, gali juos analizuoti, susidaryti tolesná savo moky-
mosi veiklos planà. Visi duomenys fiksuojami grafiku.
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• Trumpø testø-pasitikrinimø raðymas padeda pasitikrinti savo þinias, pamaty-
ti spragas, nekelia papildomos átampos.

• Vienas kito vertinimas. Tikrindamas draugo uþduotá (daþniausiai kalbos var-
tojimo) mokinys naudojasi savo uþraðais, vadovëliu. Pabraukia klaidà, para-
ðo, kaip turëtø bûti, ir suformuluoja draugui mokymosi tikslà.

• Savæs ásivertinimas. Mokiniai atlieka uþduotis, pagal pateiktus atsakymus pa-
sitikrina rezultatus ir formuluoja savo tikslà: ko ir kiek turëtø iðmokti ir kaip
tai padarys (atliks gramatikos uþduotá, padirbës su þodynu, uþsiraðys taisyk-
les ir t. t.). Savo savijautà pamokoje mokiniai ásivertina pieðdami stilizuotus
„veidukus“. Ði informacija svarbi individualizuojant arba diferencijuojant uþ-
duotis. Savæs vertinimo metodas yra unikalus mokiniø mokymosi plëtotei –
jis apsaugo nuo tikslø, kuriø neámanoma pasiekti, këlimo.

• Komentarai, paaiðkinimai padeda mokiniui iðtaisyti klaidas ir stengtis toliau
jø nedaryti. Yra pastebëta, kad jei raðomas ir paþymys, ir komentarai, tai ko-
mentarai neturi poveikio, nes mokiniai, pamatæ ávertinimà, komentarø nebe-
skaito arba yra jiems abejingi. Taèiau daþnai mokiniai, perskaitæ komentarus,
praðo pasakyti ir paþymá. Manome, kad tai, kaip tokiu atveju elgtis, priklauso
nuo mokiniø kolektyvo.

• Bûtinà gráþtamàjá ryðá, kuris skatina màstyti ir didina mokymosi motyvacijà,
garantuoja komentarø raðymas ar dalies darbo perraðymas. Gráþtamoji infor-
macija turi bûti teikiama pakankamai greitai, ji turi bûti konkreti, nurodanti
mokinio darbo pranaðumus ir trûkumus, suprantama – iðdëstyta aiðkiai ir
suprantamais þodþiais, kad mokinys galëtø save kontroliuoti, pagerinti, per-
þiûrëti savo darbà, bandyti dar kartà.

• Diagnostines uþduotis (raðymo, skaitymo, kalbëjimo, klausymo) prieð kontro-
linius darbus (ðiø uþduoèiø rezultatai neáeina á apibendrinamàjá vertinimà)
taikome ne tik temos pradþioje, siekdami iðsiaðkinti mokiniø gebëjimus ir þi-
nias, bet ir temos viduryje, prieð apibendrinamàji vertinimà. Tokiø uþduoèiø
atlikimà temos pradþioje komentuojame þodþiu arba raðtu. Temos viduryje
raðome nedidelius darbelius arba atliekame nedideles kalbëjimo uþduotis, o
dienyne fiksuojamas tik treèias ávertinimas. Tai didina mokiniø motyvacijà,
jie stengiasi taisyti savo klaidas, numatyti, ko dar turëtø iðmokti. Tada nebûna
toks „baisus“ ir kontrolinis darbas.

Mokytojø patirtis vertinant mokiniø pasiekimus ir paþangà leidþia padaryti to-
kias iðvadas:

• Formuojamasis vertinimas didina mokymosi motyvacijà ir mokinio pasitikëji-
mà savimi.

• Vertybe tampa ne þinios ir paþymys, o pastangos ir pats mokymosi procesas.
• Mokiniai mokosi ásivertinti save objektyviai ir kelti sau mokymosi tikslus.
• Palaipsniui nyksta kontroliniø darbø ir prasto paþymio baimë.
• Ugdomi metapaþinimo gebëjimai.
• Gerëja mokinio ir mokytojo santykiai, nes vyrauja abipusis pasitikëjimas, ne-

kyla ginèø dël galutinio ávertinimo (paþymio).
• Kurti vertinimo ir ávertinimo sistemà reikëtø ne atskirai kiekvienam mokyto-

jui, o susitelkus, ávertinant ir apibendrinant kiekvieno patirtá, numatant ben-
drus reikalavimus.
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ÁVADAS

Mokytojai ir mokiniai beveik pusæ savo aktyvaus laiko praleidþia klasëje. Jie dali-
jasi  patirtimi, ugdo ágûdþius, keièiasi informacija. Informacijos ðaltiniø mûsø aplin-
koje yra daug: tai informacija, gaunama þmonëms bendraujant; informacija, kurià
teikia aplinka, gamtos reiðkiniai; taip pat informacija, gaunama ið dokumento. Pamo-
kose reikëtø naudoti kuo ávairesnius informacijos ðaltinius, nebûtina kiekvienà pa-
mokà mokytojui paèiam bûti vieninteliu informacijos ðaltiniu. Mokytojo profesijos
kompetencijos apraðe (Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija, 2007) nu-
rodyta, kad  mokytojas turëtø gebëti „naudoti ávairias ugdymo strategijas, plëtojan-
èias mokiniø kritiná màstymà, problemø sprendimà ir kûrybiðkumà; kurti tolerancijà
ir bendradarbiavimà skatinanèià aplinkà, kurioje mokinys turi galimybæ rodyti inicia-
tyvà, veikti savarankiðkai ir atrasti bendraminèiø“.

Mokiniai patys turi bûti atsakingi uþ savo mokymàsi. Ne tik perteikiant þinias,
bet ir ugdant mokiniø kompetencijas patariama laikytis konstruktyvistinio poþiûrio,
pagal kurá mokymasis yra aktyvus  procesas, jo metu svarbiausia mokinio patirtis,
bendradarbiavimas su mokytoju. Dabartinëje visuomenëje sparèiai keièiasi visos ug-
dymo sistemos akcentai ir tampa svarbu ne tik tai, kà kiekvienas asmuo þino, bet ir tai,
kaip ir kada jis naudojasi savo turimomis þiniomis.

Ðio straipsnio tikslas – supaþindinti su kompetencijos sàvoka, galimais darbo
bûdais ir veiklos kryptimis formuojant bei tobulinant mokiniø þinias bei ágûdþius ir
ugdant mokiniø kompetencijas.

KOMPETENCIJØ SAMPRATA

„Pagrindinës kompetencijos – daugiafunkcë þiniø, gebëjimø ir nuostatø visuma,
bûtina kiekvienam asmeniui, kad jaustø pasitenkinimà savo gyvenimu ir  siektø tobu-
lëti, aktyviai dalyvautø  visuomenës gyvenime, susirastø tinkamà darbà“ (ið Europos
Komisijos Ðvietimo ir kultûros direktorato B darbo grupës apþvalgos).

Europos Komisijos sudarytos pagrindiniø gebëjimø, uþsienio kalbø ir verslumo
darbo grupës ataskaitoje nurodomos tokios pagrindinës kompetencijos:

1. Komunikavimas gimtàja kalba.
2. Komunikavimas uþsienio kalba.
3. Matematinis raðtingumas ir pagrindinës gamtos mokslø kompetencijos.
4. Skaitmeninë kompetencija (IKT).
5. Mokymosi mokytis kompetencija.

Edita Dijokienë
Vilniaus Jono Basanavièiaus vidurinë mokykla

Mokiniø kompetencijø ugdymas mokant fizikos
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6. Tarpasmeninë, tarpkultûrinë, socialinë ir pilietinë kompetencijos.
7. Verslumas.
8. Kultûrinë kompetencija.
Kompetencijà galima aiðkinti kaip þiniø, gebëjimø, nuostatø deriná, kuris gali

bûti perteikiamas kitiems, pritaikomas skirtingiems tikslams, skirtingoms funkcijoms
atlikti ir turëtø bûti suformuojamas bendrojo lavinimo mokykloje. Iðvardytos pagrin-
dinës kompetencijos gali bûti pritaikomos daugelyje skirtingø ugdymo kontekstø.
Mokant gamtos mokslø galima ugdyti visas pagrindines kompetencijas.

Komunikavimas ir IKT – tai gebëjimas priimti ir suprasti ávairaus pobûdþio pra-
neðimus; planuoti, modeliuoti, perteikti ir apmàstyti siunèiamus praneðimus; iðklau-
syti kità, gerbti jo nuomonæ, apginti savo poþiûrá. Ði kompetencija ugdoma tiesiog
bendraujant, keièiantis informacija. Galima pasiûlyti mokiniams dirbti grupëmis ar
poromis, atlikti tyrimus, projektinius darbus ar tiesiog kartu studijuoti mokomàjà
medþiagà padedant ar patariant vienas kitam.

Verslumas – tai tikëjimas sëkme ir iðkeltø tikslø siekimas, gebëjimas uþbaigti dar-
bà; gebëjimas spræsti problemas: planuoti, organizuoti darbà, pristatyti ir vertinti jo
rezultatus; gebëjimas prisiimti atsakomybæ uþ savo veiksmus. Jis ugdomas mokant
mokinius organizuoti savo veiklà, numatyti bûdus tikslams pasiekti, praðant mokiniø
savo darbà pristatyti auditorijai, já ávertinti, numatyti tobulintinas sritis.

Mokëjimas mokytis – tai poreikis mokytis ir tobulëti, pasitikëjimas savimi, tikëji-
mas mokymosi sëkme; mokymosi bûdø, strategijø þinojimas, savo mokymosi galiø
paþinimas; gebëjimas kelti tikslus, mokëjimas planuoti mokymosi veiklà, siekti iðkeltø
tikslø; tai dalijimasis þiniomis, ágyta patirtimi su kitais þmonëmis. Ði kompetencija
ugdoma savarankiðkai mokantis ar mokant kitus, ieðkant informacijos ir jà apdoro-
jant, bendraujant ir bendradarbiaujant. Taip ásimenamas ir suprantamas kur kas di-
desnis kiekis mokomosios medþiagos.

MOKINIØ KOMPETENCIJØ UGDYMAS NAGRINËJANT TEMÀ „ÐILUMI-
NIAI VARIKLIAI“

Noriu pristatyti pamokø ciklà, kurio metu su 9 klasës mokiniais nagrinëjome
fizikos kurso skyriø „Ðiluminiai varikliai“. Ðio pamokø ciklo metu að atlikau organiza-
toriaus, konsultanto, patarëjo vaidmená, o visa atsakomybë uþ mokymosi procesà te-
ko patiems mokiniams. Ið Darbo lapo suþinojæ uþduotis, jie dalijosi darbà grupëse,
patys planavo laikà, organizavo savo veiklà.

Pamokø ciklo tikslai:
• Ugdyti mokiniø domëjimàsi gamta, mokyti atpaþinti fizikinius reiðkinius gam-

toje, technikoje.
• Ugdyti mokiniø gamtamokslinæ, komunikacinæ, verslumo, kultûrinæ ir kitas

kompetencijas.
• Lavinti mokiniø informacinius ágûdþius ieðkant informacijos, jà apdorojant

ir pateikiant klausytojams.

Pamokø ciklo uþdaviniai:
• Savarankiðkai plësti ir gilinti þinias apie gamtà, technikà, þmogø, jø tarpusa-

vio ryðius.
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• Rinkti, vertinti, atrinkti ir tinkamai panaudoti randamà informacijà.
• Iðsiaiðkinti vidaus degimo variklio veikimo principà, automobilio naudingu-

mo koeficiento fizikinæ prasmæ.
• Ávertinti automobilius ekologijos poþiûriu.
• Dirbti bendradarbiaujant grupëje.

Darbo eiga
Mokiniai padalijami á grupes. Kiekvienai grupei áteikiamas Darbo lapas, kuriame

nurodytos pagrindinës uþduotys.
Ið pradþiø – susipaþinimas su teorine medþiaga:
• vidaus degimo varikliai, jø veikimo principas;
• energijos tvermës dësnis ðiluminiuose procesuose;
• fizikinë naudingumo koeficiento prasmë.
Kabinete surinkau daug ávairios medþiagos, mokiniai galëjo dirbti mokyklos in-

formaciniame centre, kur galëjo naudotis daugybe skirtingø informacijos ðaltiniø. Jie
rinko informacijà, jà apdorojo, vertino, pasirinktu bûdu rengë teorinës dalies kon-
spektà. Ðiø pamokø metu buvo lavinami mokiniø informaciniai ágûdþiai, jie mokësi
tinkamai naudoti IKT, rinkosi darbo bûdus – buvo ugdomos kelios mokiniø kompe-
tencijos.

Be to, mokiniai turëjo iðspræsti bûdingiausius kiekvienos temos uþdavinius. Ma-
no iðkeltas reikalavimas – kad visi grupës nariai suvoktø tø uþdaviniø sprendimà,
mokëtø juos paaiðkinti. Kadangi grupes sudarë nevienodø gabumø mokiniai, tai ga-
besnieji turëjo rasti laiko ir bûdø iðspræstus uþdavinius paaiðkinti silpnesniesiems.
Taip mokiniai buvo mokomi pasitikëti savimi, tikëti mokymosi sëkme, paþinti savo
mokymosi galimybes ir jas plësti, taip pat dalytis savo þiniomis ir  ágyta patirtimi su
kitais –  jie mokësi mokytis.

Kitas darbas – suþinoti pagrindinius savo ðeimos automobilio duomenis ir ap-
skaièiuoti jo naudingumo koeficientà. Mokiniai susipaþino su ávairiais automobiliais,
jø pagaminimo metais, ávertino jø galià, greitá, sunaudojamo kuro kieká 100 km, iðmo-
ko pagal ðiuos duomenis apskaièiuoti savo ðeimos automobilio naudingumo koefi-
cientà. Ði darbo dalis susiejo teorines þinias su realiu jø ðeimos gyvenimu, skatino
bendrauti ir bendradarbiauti – reikëjo paklausinëti tëvø automobilio parametrø, gal-
bût kartu kai kuriuos ið jø ir pamatuoti, paskui atlikti nemaþai skaièiavimø. Tai mokë
mokinius atpaþinti fizikinius reiðkinius gamtoje, technikoje, suprasti, koks yra ir kaip
veikia praktinis pasaulis.

Rekomenduojama ataskaitos apie ðeimos automobilá forma:

Suskaièiavus ðeimos automobilio naudingumo koeficientus, mokinius skatinau
ávertinti ekologiná automobiliø poveiká aplinkai. Svarstydami, kuo automobiliai nau-
dingi, o kuo þalingi, kodël jø naudingumo koeficientas toks maþas ir kur dingsta
didþioji dalis kuro energijos, mokiniai mokësi ávertinti ðiuolaikinio pasaulio mokslo
paþangà, ugdësi ekologinæ kultûrà. Buvo ugdoma verslumo, socialinë, pilietiðkumo
kompetencijos – analizuojama aplinka ir iðskiriamos problemos, siûlomi bûdai pro-

Mokiniø kompetencijø ugdymas mokant fizikos

Eil. 
Nr. 

Markė Metai Kuras Variklio 
galia 

Litrai / 
100 km 

Vidutinis 
greitis 

Naudingumo 
koeficientas 

1...   (benzinas, dy-
zelis, dujos) 
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blemoms spræsti (elektromobiliai), ugdomas noras ir gebëjimas keisti aplinkà ir gyve-
nimà, priimti bei palaikyti naujoves.

Viso pamokø ciklo metu mokiniai turëjo rengti praneðimus klasei apie ðilumi-
nius variklius ir suorganizuoti jø pristatymà. Temos grupës praneðimui: vidaus degi-
mo variklio iðradimo istorija; vidaus degimo variklio konstrukcija ir veikimo princi-
pas; amþinieji varikliai  – ar tai realu?; ðiluminiai reiðkiniai ir ekologinës problemos;
naujausi pasaulio automobiliai. Ði uþduotis mokë mokinius komunikuoti þodþiu ir
raðtu, ieðkoti, rinkti ir apdoroti raðytinæ informacijà, átikinamai formuluoti savo argu-
mentus, neðaliðkai iðklausyti kitø nuomones. Ji mokë vadovautis atsakomybe, tole-
rancija, kompromisu ir kritiðkumu vertinant savo ir kitø darbà bei jo rezultatus.

Darbo rezultatai
Atlikdami ðá darbà, mokiniai susipaþino su naujomis sàvokomis, suvokë jø pras-

mæ, sprendë bûdingiausius uþdavinius. Mokësi rinkti ir tinkamai panaudoti informa-
cijà; mokësi dirbti grupëje, padëti kitiems. Geriau susipaþino su savo ðeimos automo-
biliu, skaièiavo ir vertino jo naudingumo koeficientà. Mokiniai dirbo noriai, parengë
ádomius, tvarkingus, turiningus praneðimus. Dauguma mokiniø paþymëjo, kad suþi-
nojo naujø ir ádomiø dalykø, iðmoko atrinkti informacijà, iðmoko naudotis ávairiais
informacijos ðaltiniais. Didþiausia mokiniø ávardyta problema buvo netolygus darbo
pasiskirstymas.

Iðvados
• Ðiø pamokø metu mokiniai aktyviai analizavo aplinkà, sprendë iðkilusias pro-

blemas, kûrybingai naudodamiesi galimybëmis ieðkojo áprastø ar netradici-
niø sprendimø.

• Dirbant maþomis grupelëmis, nauja patirtis ir þinios á ugdymo procesà buvo
átraukiama kûrybingai, skatinamas mokiniø smalsumas bei savarankiðkas ir
atsakingas poþiûris á mokymàsi.

• Mokiniai susipaþino su naujausiais fizikos mokslo laimëjimais, vertino jø po-
veiká gamtai ir þmogui, ugdësi ekologinæ kultûrà.

• Mokiniai iðmoko rinkti, kaupti ir sieti teorines þinias su praktine veikla, rasti
ir panaudoti ávairius informacijos ðaltinius, sisteminti surinktà informacijà.

• Buvo ugdomos ávairios mokiniø kompetencijos: jie komunikavo gimtàja ir
uþsienio kalbomis, plëtë savo gamtamoksliná raðtingumà, mokësi mokytis, ben-
dradarbiauti, naudotis IKT.
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1 priedas. DARBO LAPAS

Skyriaus pavadinimas: Automobilio naudingumo koeficiento nustatymas
Mokiniø grupës nariai
Klasë

Mokytojo uþduotys grupei
1. Parengti teorinës dalies konspektà

2. Iðspræsti bûdingiausius ðios temos uþdavinius
2, 5, 9 uþdaviniai (63 vadovëlio psl.); 3, 4 uþdaviniai (66 psl.). (V. Valentinavièius.

Fizika. Vadovëlis 9 klasei. Kaunas: Ðviesa, 2005)
3. Suþinoti pagrindinius savo ðeimos automobilio duomenis ir apskaièiuoti jo

naudingumo koeficientà (duomenis raðyti á paèiø sudarytà lentelæ sàsiuvinyje)

4. Parengti praneðimà apie ðiluminius variklius, ðeimø automobilius ir prista-
tyti klasei.

5. Atlikti mokytojos pateikto individualaus darbo uþduotis.

Mokinio programa

1. Kokia Jûsø darbo grupës praneðimo tema?
2. Kokie Jûsø darbo grupës  tikslai ir uþdaviniai?

a)
b)
c)
d)

Šiluminis 
variklis  

Šiluminis variklis; pagrindinės vidaus degimo variklio dalys; va-
riklio veikimo taktai, variklio darbas jų metu; dyzeliniai varik-
liai; garo turbina 

Energijos 
tvermės 
dėsnis 

Naudingumo koeficientas (apibrėžimas, skaičiavimo formulė); 
energijos tvermės dėsnis šiluminiams procesams; amžinasis va-
riklis  

Esminės 
temos 
sąvokos  

Ekologinės 
problemos 

Į atmosferą išmetamos medžiagos ir jų poveikis; šiltnamio efek-
tas ir jo padariniai  
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Reikia sužinoti ar išmatuoti Reikia apskaičiuoti Formulės 

Automobilio markę ir pagaminimo metus – – 

Kokiu vidutiniu greičiu paprastai važiuo-
jama autostradoje 

Laiką, per kurį automobilis nuvažiuoja 
100 km 

 

Automobilio galią  Naudingąjį automobilio atliekamą dar-
bą per anksčiau apskaičiuotą laiką 

 

Kiek ir kokių degalų automobilis suvarto-
ja 100 km bei tų degalų tankį 

Sudegančių degalų masę  

Automobilio vartojamų degalų degimo 
šilumą  

Šilumos kiekį, kurį išskiria sudegda-
mas apskaičiuotas degalų kiekis 

 

 Automobilio naudingumo koeficientą  
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3. Koká savo darbo rezultatà numatote?

4. Kaip norëtumëte pristatyti savo darbà?

5. Kaip jauèiatës, dirbdami ðioje grupëje ir ðá darbà?

6. Ko tikitës ið ðio darbo?

Tarpiniai ávertinimai bus raðomi uþ:

Ávertinimas þurnale bus raðomas kaip visø tarpiniø ávertinimø aritmetinis vi-
durkis.

Mokiniø paraðai
Mokytojos paraðas

Teorinės  
dalies kon-
spektą 

Uždavinių 
sprendimą  

Šeimos automobilių 
naudingumo koeficientų 
apskaičiavimą 

Pranešimą  Pranešimo 
pristatymą  

Individualiai 
atliktas užduotis  
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Paðëlæs gyvenimo tempas, átampa, stresas – ðiandieninio mûsø gyvenimo paly-
dovai, dël kuriø poveikio á klases kasmet ateina nemaþas bûrys ávairiø rizikos veiksniø
turinèiø vaikø. Tie veiksniai gali bûti nedëmesingumas, iðsiblaðkymas, ávairûs fiziniai
negalavimai, ankstyva lytinë branda, perdëm didelis jautrumas, impulsyvumas, egoiz-
mas, egocentriðkumas ir kt.

Norëèiau kalbëti apie labai impulsyvius, padidëjusio jautrumo hiperaktyvius vai-
kus. Jie nevienodi: vieni labai gabûs, imlûs, kiti visai nesutelkiantys dëmesio, vieni
jautrûs ir ðvelnûs plepuèiai, kiti – agresyvoki, uþdaro bûdo individualistai. Labai skir-
tingi keliai á ðiø vaikø pasaulá. Dalies vaikø perdëm didelis aktyvumas gali bûti jø
temperamento, paveldimo ið kartos á kartà, iðraiðka, kitø – auklëjimo ir aplinkos po-
veikio pasekmë. Reikëtø nepamirðti, kad hiperaktyvumas yra viena ið svarbiø teigia-
mø bûsimo karjeros þmogaus ðiandieninëje konkurencingoje visuomenëje savybiø.
Taigi kas mums, mokytojams, kartais kelia nemenkø sunkumø, nëra vien neigiami
dalykai. Á ávairialypá savo mokiniø bûrá visada turime þiûrëti su meile ir pagarba kaip
á unikalias, savitas asmenybes, o jei jie kelia sunkumø, bûtina individualiai, kiekvie-
nam konkreèiam vaikui, ieðkoti pagalbos priemoniø.

Iðskirtinio elgesio, arba vadinamiesiems rizikos vaikams, labai bûdingos trys sa-
vybës:

• átampa;
• nerimas;
• nusivylimas.
Ar ðie simptomai kamuoja ir hiperaktyvius vaikus? Ne visada ir ne visus nenuora-

mas, taèiau átampa, nerimas, o ir dël jø kylantis nusivylimas yra viena svarbiausiø prie-
þasèiø, dël kuriø atsiranda mokslininkø tyrimais nustatyti hiperaktyviø vaikø poþy-
miai:

• nerimastingumas: nuolat neramios rankos, pirðtai, kojos, sëdësena, nuolati-
nis muistymasis. 2–3 minutes iðsëdëti ramiai tokiam vaikui yra labai sunki
uþduotis;

• noras nuolat bûti dëmesio centre: tokie vaikai nori paðokti ið savo vietos, ak-
tyviai gestikuliuoja, daþnai nesusivaldo ir ðaukdami iðsako savo mintis, nors
nëra klausiami;

• be jø dëmesio nenukris net plaukas klasëje: jie aktyviai reaguoja á kiekvienà
krepðtelëjimà, þodá, ilgai nenurimsta;

• daug kalba, maþai gilindamiesi á esmæ. Jø atsakymai gali bûti sunkiai suvokiami;

Hiperaktyviø mokiniø gebëjimø ugdymas

Janina Geèienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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• labai sunkiai laikosi taisykliø, kartais nesugeba paklusti net þaidimø taisyk-
lëms, todël daþnai konfliktuoja;

• daþnai dar neiðgirdæ klausimo jau kelia rankà ir iðpyðkina ne visai tinkamà
atsakymà;

• jiems sunku suvaldyti dëmesá, mintis, todël daþnai sunkiau sprendþia loginio
màstymo uþduotis (iðskyrus gabiuosius hiperaktyvistus);

• tokiø vaikø raðysena daþnai netvarkinga, kampuota.

Labai svarbu, kaip ðie vaikai vertina save. Savivertë gali bûti labai aukðta arba
daþniau – labai þema, retai vidutinë. Todël áveikdamas sunkumus, kurie kyla hiperak-
tyviems vaikams, mokytojas nuolat turi galvoti, kaip padidinti vaiko savivertæ, kaip
ugdyti pamatuotà pasitikëjimà savo jëgomis, kaip, anot prof. J Lauþiko, „áduoti vaikui
patikimus stabdþius“ ávairiose gyvenimo situacijose. Svarbiausia pedagogø, tëvø, bend-
raklasiø uþduotis – nukreipti vaiko aktyvumà reikiama linkme, iðmokyti susivaldyti.
To në akimirkà negalima pamirðti bandant padëti ðiems vaikams socializuotis aplin-
koje.

Kiekvienas vaikas turi teisæ bûti mokomas metodu, atitinkanèiu iðskirtines jo sa-
vybes. Metodø parinkimo sëkmë labai priklauso nuo to, kaip gerai paþástame stiprià-
sias ir silpnàsias mokinio ypatybes, – tik tada galësime jam padëti jas átvirtinti ar pa-
keisti.

Mokytojui visø pirma rûpi vaiko elgesys, o ne jo prieþastys. Taèiau ávertinæ elgesá
galime paveikti ir prieþastis. Èia labai pravartus kasdienis vaiko elgesio fiksavimas.
Turint fiksuotos medþiagos galima sudaryti tikslesná individualios pagalbos planà, in-
formuoti tëvus, lyginti veiklos rezultatus. Kruopðtus elgesio ir jo konteksto fiksavi-
mas gali atskleisti daug dalykø, kurie padeda áveikti sunkumus.

Darbo metodikos turi bûti grindþiamos teikiamu pastiprinimu, kad bûtø átvirti-
nama teigiama veikla ir elgesys, ir kitomis priemonëmis, kad bûtø iðvengta nepagei-
daujamo elgesio.

Hiperakyviems vaikams naudinga garantuoti struktûriðkumà – tam tikrà áprastà
pastovumà. Taip jie greièiau ágyja tam tikrus ágûdþius, tai juos savotiðkai drausmina ir
koreguoja jø elgesá.

Teigiamas reagavimas, pagyrimø daþnumas paprastai teigiamai veikia elgesá, nors
ne visada.

Vienas ið bûdø sustabdyti nepageidaujamà elgesá – nuslopinti, nestimuliuoti jo.
Paprastai tai reiðkia nekreipti dëmesio. Tyrimais nustatyta, kad dëmesys daþnai yra
nesàmoningas nepageidaujamo elgesio paskatinimas. O kà daryti, jei netinkamà vie-
no ar keliø vaikø elgesá palaiko draugø juokas, þavëjimasis?

Tiesiausias kelias – atviras pokalbis su vaikais. Galite praðyti klasës, kad mokiniai
taip pat ignoruotø netinkamà draugø elgesá, norëdami jiems padëti. O svarbiausia –
sudominti mokinius ádomia uþduotimi, kad jiems bûtø lengviau nekreipti dëmesio á
netinkamà keliø draugø elgesá. Jei netinkamas elgesys yra agresyvus, daþnas dëmesio
nekreipimas – netinkamas metodas. Tokiu atveju mokytojui bûtina skubiai ásikiðti,
neutralizuoti netinkamà elgesá bei skatinti teigiamà veiklà.

Labai svarbu tinkamai parinkta hiperaktyvaus vaiko sëdëjimo vieta klasëje, jo
suolo draugas, bendra klasës kolektyvo parama ir geranoriðkumas. Greta dërëtø so-
dinti gebantá su juo susitvarkyti ir skatinantá teigiamai veiklai mokiná. Hiperaktyvus
vaikas turi bûti labiausiai neparankioje jo neigiamai veiklai vietoje. Bet kuriuo atveju
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reikëtø vengti vieðo neigiamos veiklos ar elgesio aptarinëjimo. Jei tai neiðvengiama –
geriausiai tiks individualus pokalbis ar pokalbis kuo maþesnëje grupëje.

Hiperaktyvûs vaikai sunkiai tesi paþadus, todël dirbant su jais naudingos sutar-
tys. Jos turi bûti labai aiðkios, konkreèios, savaitei dviem, bet ne ilgiau kaip 1 mëne-
siui: tai elgesio pamokoje, per pertraukas, þaidimø metu ir kt. sutartys (þr. 1 priedà)
Suëjus numatytam terminui, bûtina aptarti, ávertinti. Labai gerai, kai pats vaikas pra-
tinamas kritiðkai ávertinti savo elgesá, kai pats sau kelia tikslus.

Jei atsiranda daugiau sunkumø, kuriø mokytojas vienas su vaiku nepajëgus ið-
spræsti, galimos sutartys tarp vaiko, tëvø, mokytojo ir net mokyklos vadovybës atsto-
vo.

Jei vaikas ne tik „nepasëda“, bet ir labai silpnas mokinys, labai naudingas pagal-
bos vaikui planas (po atidaus stebëjimo) (þr. 2 priedà), kuriame suraðomi konkretûs
vaiko, mokytojo, tëvø ásipareigojimai, o vëliau – visø sutarties ðaliø bendrai aptarti
rezultatai.

Hiperaktyvûs vaikai sunkiai iðlaiko dëmesá ir prastai atsimena, todël jiems, ypaè
silpnesniems, skiriamos uþduotys turi bûti aiðkios, trumpos, suskirstytos etapais, kad
bûtø ámanoma jas atlikti kuo tiksliau.

Visoje veikloje jiems reikia teikti galimybæ kuo daþniau patirti sëkmæ: skirti to-
kias uþduotis, kurias jie atliktø neklysdami, ir pamaþu jas vis sunkinti. Taip ugdomas
pasitikëjimas savo jëgomis, stiprëja vaiko savivertës jausmas.

Jei vaikas ryðkus individualistas – tegul dirba vienas, tegul savo darbo rezultatais
pelno draugø pasitikëjimà ir ávertinimà.

Bet jei yra galimybë dirbti grupëje, reikia kuo daþniau tai leisti. Grupës draugai
gali tapti puikiais pedagogo sàjungininkais átraukiant nerimastingà vaikà á ádomià veiklà,
ugdant jo atsakomybës jausmà.

Hiperaktyviø vaikø veikla nuolat turi bûti pedagogo dëmesio centre – net ir
tada, kai jis to dëmesio visai nerodo (nedemonstruojamas dëmesys yra pats veiksmin-
giausias).

Mokytojas privalo gebëti iðsisukti ið konfliktinës situacijos, neiti á konfliktà, ne-
aðtrinti stresinës situacijos, pasirinkti tinkamà laikà ir vietà konfliktui spræsti (pagei-
dautina – be þiûrovø).

Taèiau bene svarbiausias bet kurios veiklos variklis – motyvacija. Tai, kas teikia
energijos ir kreipia elgesá ir veiklà kuria nors linkme. Pasvarstykime, kaip keièiasi mû-
sø elgesys ir veikla, jei yra aiðki motyvacija, viliojanti perspektyva?! Jautriam ir akty-
viam vaikui tai dar aktualiau. Tad darykime viskà, kad ðiandieniniai mûsø nenuora-
mos iðaugtø veikliais, kûrybingais ir dorais þmonëmis. Tai bus geriausias atlygis uþ
iðradingumà ir kantrybæ.

Hiperaktyviø mokiniø gebëjimø ugdymas
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1 priedas. Sutartis dël elgesio klasëje

SUTARTIS DËL ELGESIO KLASËJE

Taisyklës ir tvarka klasëje yra labai svarbios, kad visiems bûtø jauku, saugu ir
smagu mokytis.

..... klasës mokiniai ir mokytoja(s) p. ........................................... susitaria laikytis
ðiø taisykliø:

• Bûk mandagus, gerbk kitus
• Bûk punktualus
• Nesispardyk, nesimuðk
• Sutvarkyk vietà, kur dirbi
• Dirbk sàþiningai

Að susipaþinau su ðiomis taisyklëmis ir ásipareigoju jø laikytis.

           Mokinys            Data

           Tëvai            Data

           Mokytojas            Data
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2 priedas. Pagalbos planas
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Zosë Aðkinienë, Vilija Zdanevièienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Sveikata – tautos kultûros dalis

Aktualumas. Sveikata yra visuomeninë ir ekonominë vertybë, vadinasi, ir tau-
tos kultûros dalis. Bûtina pabrëþti sveikatos kaip vertybës svarbà, ugdyti su jos iðsau-
gojimu ir stiprinimu susijusias vertybines orientacijas, skiepyti tinkamà poþiûrá á savo
ir kitø sveikatà.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos programose ir iðsilavinimo standartuose
nurodoma, kad ugdymo procese mokiniai rengiami gyvenimui, nes formuojamas jø
pasaulëvaizdis, plëtojamos vertybinës nuostatos. Mokiniams turëtø bûti padedama
iðsiaiðkinti sveikos gyvensenos pranaðumus ir stengtis laikytis jos nuostatø. Mokykla,
ypaè gamtamokslinis ugdymas, turi sudaryti galimybes paþinti savo organizmà, per-
prasti sveikos gyvensenos pagrindus, galimus pasirinkto gyvenimo bûdo padarinius
savo ir kitø þmoniø sveikatai. Brandos egzaminø programa taip pat nurodo, kad mo-
kinys turëtø mokëti taikyti mokslo þinias ir gebëjimus ávairioms kasdienio gyvenimo
problemoms spræsti: analizuoti ir vertinti reklamoje ir maisto etiketëse pateikiamà
informacijà, sieti mitybà su þmogaus sveikata, gebëti nurodyti ligø sukëlëjus ir jø
plitimo bûdus.

Tyrimo tikslas – iðsiaiðkinti, kiek dëmesio ugdymo procese skiriama sveikai gy-
vensenai Vilniaus Gabijos gimnazijoje.

Tyrimo objektas – 9–11 klasiø ávairiø dalykø pamokos.
Tyrimo uþdaviniai – parodyti, kaip kryptingai dirbdami ávairiø dalykø mokyto-

jai gali prisidëti prie sveikos gyvensenos ugdymo; iðsiaiðkinti, kaip, integruojant svei-
kos gyvensenos temas, galima skatinti mokinio bei mokytojo gyvensenos kaità.

Tyrimo metodika: mokslinës ir metodinës medþiagos analizë, dokumentø (temi-
niø ir dienos planø) analizë, integruotø pamokø vedimas ir analizë.

Tyrimo eiga. Hipotezë: ávairiø dalykø mokytojai á ugdymo turiná integruoja svei-
kos gyvensenos temas. Analizavome teminius planus, vedëme atviràsias pamokas,
organizavome pamokø projektus bei moksliniø projektø konkursà. Pateikiame atlikto
tyrimo analizæ.

Gabijos gimnazija ásitraukë á tarptautiná sveikatà stiprinanèiø mokyklø projektà.
Todël mes, jos pedagogai, daþnai susimàstome apie vaikø sveikatos problemas, ieðko-
me ávairiø ðiø problemø sprendimo bûdø, keièiame, tobuliname savo darbà, Sveikos
gyvensenos programà integruojame á biologijos, kûno kultûros, etikos, pradiniø kla-
siø pasaulio paþinimo ir kitø dalykø pamokas. Daugiausia sveikos gyvensenos ugdy-
mo elementø yra biologijos ir kûno kultûros pamokose. Taèiau jø galima aptikti ir kitø
dalykø pamokose. Toliau nurodome sveikos gyvensenos temø, integruotø á kitus 9 ir
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10 klasiø mokomuosius dalykus, pavyzdþiø (baigæ pagrindinæ mokyklà, mokiniai jau
turi susiformavusias pagrindines vertybines nuostatas).

Ðiuolaikinëje didaktikoje svarbus yra projekto metodas, ypaè dirbant humanitari-
nëse klasëse. III klasëse organizuoti projektai: „Tu nuausk man, mama, kelià“, „Negimu-
sio kûdikio laiðkai“, „Baltymø, riebalø, angliavandeniø medis“. Pagrindinëje mokykloje
kûrëme projektus: „Namai – maþasis mûsø pasaulis“, „Balta ðypsena“, „Ar augintiniai
visada tik dþiugina“, „Patrauklesnis jaunuolis – nerûkantis“, „Mano pirkiniai“.

Iliustracijai pateikiame pamokos projekto iðtraukø.
„Negimusio kûdikio laiðkai“. „Sveiki, mano mylimiausieji mamyte ir tëveli. Èia

að, neseniai uþsimezgæs didelës meilës vaisius. Esu jau pakeliui á didþiulá, spalvotà
pasaulá, kuriame gyvenate jûs <…> Mamyte, norëèiau, kad tu dabar sveikai maitin-
tumeisi, nes valgai uþ du: uþ save ir uþ mane. Norëèiau, kad jûs su tëveliu kalbëtumë-
tës su manimi, dainuotumëte lopðines, nes èia man labai tamsu ir kartais jauèiuosi
vieniðas.<…> Tëveli, tavæs norëèiau papraðyti, kad saugotum mamytæ ir neleistum
jai jaudintis ar patirti kitokiø nemaloniø áspûdþiø, nes tuomet juos patirsiu ir að. Uþ-
augæs nenorëèiau bûti irzlus ir nervingas. Norëèiau ateiti á darnià ir graþià ðeimà.<…>
Mamyte, mylëk mane, taip pat mylëdama save“ (Jurgita).

Ne tik per pamokas mokiniai skatinami sveikai gyventi. Organizuojame rengi-
nius: „Sveiko maisto savaitë“ , „Nerûkymo diena“ ir „Iðvalykime pasaulá“. Bendradar-
biaujame su ávairiomis institucijomis: E. Ðimkûnaitës fondu, Lietuvai pagraþinti drau-
gija, Paðilaièiø seniûnija, Verkiø regioniniu parku, su mokyklomis, dalyvaujanèiomis
projekte ,,Sveika mokykla“,  ,,Darbotvarkë-21“, Jaunøjø gamtininkø centru, rengia-
me bendrus projektus.

Puikios sveikatos ir komunikacijos pamokos yra ekspedicijos, kurias kasmet vis
kitoje Lietuvos vietovëje rengia gamtos mokslø metodikos grupë. Ekspedicijø metu
mokiniai domisi sodybø ekologija, atlieka vandens tyrimus, matuoja apðviestumà kai-
mo trobose. Apklausdami senolius mokiniai semiasi jø gyvenimo iðminties: apie gy-
dymà vaistaþolëmis, burtais, namø gamybos vaistais, apie dangaus kûnus ir jø vaid-
mená þmogaus gyvenime, apie gamtos reiðkinius, apie bites ir jø produktus. Bendrau-
dami su kaimo þmonëmis mokosi elgesio kultûros, atvirumo, nuoðirdumo.

Nuo 1996 m. gimnazijoje organizuojamas mokiniø moksliniø projektø konkur-
sas, kuriame dalyvauja visø klasiø kategorijø mokiniai. Ekspedicijos metu surinkta
medþiaga panaudojama moksliniams projektams rengti. Pateikiame keletà parengtø
projektø temø pavyzdþiø: „Dezodorantai ir jø poveikis“, ,,Dantø pastø efektyvumas“,
,,Vaistaþolës Lietuvos farmacijoje“, „Mokiniø galvos skausmai“, „Sveikame kûne svei-
ka siela“, ,,Regos sutrikimai“, ,,Klasiø apðviestumo tyrimai“, ,,Alergija“, ,,Mitybos su-
trikimai“, ,,Pesticidai vaisiuose ir darþovëse“.

Ilgalaikis projektas „Bendraamþiai – bendraamþiams“ skirtas mokiniø tarpusa-
vio santykiø problemoms aiðkintis. 11 ir 12 klasiø mokiniai, susibûræ á jaunimo grupæ,
aptaria lytiðkumo, lytiðkai plintanèiø ligø, kontracepcijos klausimus. Mokiniai pro-
jekto koordinatoriai veda pamokëles pradinëje bei pagrindinëje mokykloje.

Per papildomojo ugdymo pamokas organizuojami konkursai, pavyzdþiui, „Bû-
kime sveiki“, „Ligos – netinkamo elgesio pasekmë“. „Suklysti – nelaimë, bet paþinti
tiesà ir nesielgti teisingai – nusikaltimas“. Renginiø metu pateikiamos integruotos
uþduotys: sveika gyvensena ir biologija, sveika gyvensena ir geografija, sveika gyven-
sena ir istorija, sveika gyvensena ir kûno kultûra. Sveikos gyvensenos propagavimas
bei integracija atsispindi stenduose, dalykø pamokose.

Sveikata – tautos kultûros dalis
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Savo darbo patirtimi dalijamës su ðalies mokytojais, rengiame seminarus tema
„Sveikatos ugdymas Gabijos gimnazijoje“, vedame atviràsias pamokas.

Mokiniø sveikatà lemia genetinë prigimtis ir aplinkos veiksniai: fiziniai, sociali-
niai ir psichologiniai. ,,Gamta neturi laiko pasigailëti manæs. Ji visiðkai objektyvi mano
atþvilgiu. Man nuo ðito objektyvumo net staugti norisi“. (J. Marcinkevièius). Mokyto-
jo pareiga – padëti mokiniui gyventi darnoje su gamtine ir socialine aplinka.

Tyrimo rezultatai
Sveikos gyvensenos temos, integruotos á 9 ir 10 klasëse dëstomø dalykø pamokas

Mokomasis 
dalykas 

Tema Sveikos gyvensenos aspektai 

Lietuvių 
kalba 
 
Anglų 
kalba  
Vokiečių 
kalba 
 
 
 
 
 
Rusų kalba 
 
 
 
 
 
Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 

Daugelyje lietuvių kalbos temų 
kalbama apie dvasinį žmogaus gy-
venimą 
Sveikata ir kūno priežiūra 
Alkoholis, jo žala 
Mes sportuojame 
Jaunimas ir sportas 
 
 
Gamtos apsauga 
 
 
Produktai ir patiekalai 
 
Rusų virtuvės patiekalai 
 
Jaunimo mada 
 
Parduotuvė. Prekės  
 
Grafinis lygčių sistemos sprendi-
mas 
Racionalieji skaičiai 
Koreliacija 
Skaičių pasaulyje. Statistika 
 
 
Deguonis gamtoje. Ozonas. 
 
 
Druskos rūgštis  
 
Halogenai 
 
Siera 
 
 
Trąšos 
Atmosferos teršalai 
Vanduo 
Dirvožemis. Pesticidai 
 
Klimatas 
Atmosferos oro apsauga 
 
Sausumos vandenys 

Dvasingumas – būtina sveikos gyvensenos prie-
laida 
 
Sukurti sveikos gyvensenos taisykles 
Pokalbis apie alkoholio žalą 
Mokyti kalbėti apie sporto sąsają su sveikata 
Diskusija ,,Kodėl sportuoja tik nedidelė jaunimo 
dalis?“ 
Rašinys apie sportą ir jo naudą sveikatai 
Kuriame pasakojimą apie būtinybę išsaugoti na-
tūralią gamtinę aplinką 
 
Pasirinkime ne tik skanius, bet ir sveikus pro-
duktus 
Ar  patiekalai atitinka šiuolaikinės 
mitybos principus 
Diskusija ,,Ar jaunimo mada atitinka higienos 
reikalavimus?“ 
Mokomės pagal etiketę atpažinti ekologišką 
prekę 
Žmogaus augimą, pulso priklausomybę nuo fizi-
nio krūvio galime pavaizduoti grafiškai  
 
 
Įvairių ligų (tarp jų ir paveldimų) paplitimas 
Lietuvoje 
 
Deguonies svarba organizmo medžiagų apykai-
tai. Ozonas saugo gyvybę nuo ultravioletinių 
spindulių 
Druskos rūgštis skrandyje, jos svarba virškini-
mui 
Suteikiame žinių apie floro, jodo, chloro funkci-
jas organizme 
Sieros yra baltymų sudėtyje. Atmosferiniai sie-
ros junginiai kenkia sveikatai, nes iš jų susidaro 
rūgštieji lietūs 
Nitritai ir nitratai mūsų maiste 
Oro teršalų poveikis žmonių sveikatai 
Vandens svarba mitybai ir termoreguliacijai 
Pesticidai sukelia apsinuodijimus ir onkologines 
ligas 
Kaip klimatas veikia žmonių sveikatą 
Ultravioletinių spindulių ir teršalų poveikis 
žmonių sveikatai 
Poilsis gamtoje gr žina žmogaus j gas 
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Iðvados
1. Kryptingai dirbantys ávairiø dalykø mokytojai skatina mokiná apsispræsti svei-

kai gyvensenai.
2. Svarbus kiekvieno mokinio asmeninis pajëgumas yra gebëjimas ir noras ver-

tinti bei tobulinti save ir savo galias gyvenant darnoje su gamtine ir socialine aplinka.

Sveikata – tautos kultûros dalis

Mokomasis 
dalykas 

Tema Sveikos gyvensenos aspektai 

Geografija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technolo-
gijos 
 

Sausumos vandenys 
Miškai 
Gyventojai 
 
Pramonė. Chemijos pramonė 
 
,,Trečiojo pasaulio“ lūšnynų gy-
ventojai 
Globalinės žmonijos problemos ir 
pasaulio ateitis 
 
Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės 
problemos 
Elektros srovės samprata 
 
Garsas. Garso ypatybės 
Elektromagnetinių bangų spindu-
liavimas 
Televizija 
 
Šviesos srautai. Apšviestumas 
Radioaktyvumas 
 
Tekstilė ir ekologija 
Namų tekstilė 
Jaunimo mada 
 
Kambarinių augalų įvairovė 
Daiktų formos ir medžiagos 
 
Interjero kūrimas 
Medis senovėje. Mediniai namai 
Namų aplinkos tvarkymas 

Poilsis gamtoje grąžina žmogaus jėgas 
Miško gėrybės – sveikos mitybos dalis 
Žmonių pragyvenimo lygis, tarpusavio santykiai 
turi įtakos sveikatai 
Neigiama chemijos įmonių įtaka žmonių sveika-
tai 
Lūšnynuose gyvenančių žmonių higienos sąly-
gos 
Ozono skylės, jų poveikis sveikatai 
 
 
Žmogaus sveikata šiltnamio efekto sąlygomis 
 
Elektros srovės pavojingumas neatsargiai el-
giantis su elektriniais buitiniais prietaisais 
Triukšmas neigiamai veikia sveikatą 
Diskusija ,,Ar tikrai būtinos mikrobangų kros-
nelės ir mobilieji telefonai?“ 
„Kiek mano gyvenime svarbus televizorius“ 
(įvairūs aspektai) 
Tinkamo apšviestumo svarba akių higienai 
Radioaktyviųjų spindulių poveikis organizmams 
 
Higieniniai reikalavimai audiniams 
Eksploatacinės ir higieninės audinių savybės 
Kaip suderinti įvaizdį ir higieninius reikalavi-
mus aprangai 
Kambarinių augalų poveikis sveikatai 
Daiktų savybių (spalvos, formos) psichologinis 
poveikis 
Higieniniai reikalavimai mokinio kambariui 
Sveikiausias namas – medinis  
Pasirinkime tinkamas namų tvarkymo priemo-
nes 
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Dalia Braþinskienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Mokytojo ir mokinio santykiai
bei lygios galimybës

Ðiandien kalbësiu apie meilæ. Apie tai, kad svarbu ne tik klausyti, bet ir girdëti.
Ne tik matyti, bet ir jausti. Suprasti nesuprantantá ir nepykti. Kas sunkiau, atleisti ar
pykti? Tai kuris stipresnis? Visada per pamokas mokiniams sakau: klausykit manæs ne
tik ausimis, bet ir ðirdimi, duokit man rankà, nebijokit, pasitikëkit ir pamatysit, kad
nieko neáveikiamo nëra. Tik reikia noro, darbo ir pasitikëjimo savo jëgomis – „Að
galiu!“

Kas man svarbiausia mano darbe? Kaip ir kiekvienam mirtingajam – pagarba
man, kaip þmogui, kaip mokytojui – mano darbui. Esu skaièiusi tokius þodþius: „Lai-
mingi tie þmonës, kuriems darbas yra jø gyvenimas. Tokie þmonës yra tik meninin-
kai“. Ðiandien galëèiau pasakyti, kad ir mano darbas yra mano gyvenimas. Ir dràsiai
galiu sakyti, kad esu laiminga. Ar tai yra lengva? Ar lengva laikyti þmogaus likimà
savo rankose, kai nuo tavo darbo priklauso jo ateitis? Ar darbo rezultatas apèiuopia-
mas kiekvienà dienà? Ar visi ateina paruoðæ namø darbus? Ar visi bûna geros nuotai-
kos ir nepavargæ? Ar viskà suprato?

Manau, kad svarbiausia yra pagarba mokiniui. Niekada nesididþiuoju, kad þinau
daugiau uþ já. Juk ir að ið pradþiø neþinojau. Bet bûtø labai negerai, jei nesugebëèiau
to, kà þinau, jam perteikti. Juk mûsø pareiga yra ne tik mokyti, bet ir iðmokyti. Nega-
lëèiau pasigirti, kad manæs visai netrikdo, kai mokinys ateina nepasiruoðæs ar neatli-
kæs namø darbø. Taèiau ir ðiuo atveju integruoju já á klasës darbà, praðydama vis tiek
skaityti sakiná ið namø darbø. Patikëkit, mokiniui nëra lengva spontaniðkai rasti atsa-
kymà. Ir kità kartà jis rinksis lengvesná kelià – namie turi laiko pagalvoti kiek tik nori,
o èia bendraklasiai jo laukia. Sunku tai sunku, bet kà padarysi – pats pasirinko toká
atsakinëjimo bûdà. Bet nors nenuobodþiauja. Daromas klaidas taisau taip, kaip ir ki-
tiems – paaiðkindama ir nepriekaiðtaudama, kad va, bûtum namie daræs – bûtø ki-
taip. Jam ir taip nelengva. Ypaè silpnesniam. Patirtis rodo, kad taip dirbant tokiø
mokiniø sumaþëja. Ne vienas esate klasës vadovas ir ne á vienà ið jûsø yra kreipæsi
dalykø mokytojai su nusiskundimais, kad vienas ar kitas mokinys nedaro namø dar-
bø. Þinoma, að, kaip klasës vadovë, privalau informuoti tëvelius. Taèiau norëtøsi pri-
minti kolegoms, kad yra paþymiø knygelës, á kurias galima áraðyti pastabà. Mokinys
neturi paþymiø knygelës? Paprastas receptas: þurnalo pabaigoje nurodyti telefono
numeriai, kuriais galite informuoti tëvelius. Bet yra ir dar paprastesnis bûdas: keiskit
telefono skambutá tëvams á kokias nors uþduotis, kurias mokinys jûsø abiejø susitari-
mu turës atlikti iki tam tikro laiko. Patikëkit, jau geriau atlikti namø darbus nei su-
laukti skambuèio. Iðbandyta.
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Ar daþnai silpnesná mokiná skatiname? Ar vienodai dëmesingai taisome tokio bei
gerai besimokanèio mokinio klaidas? Ar jie turi vienodas galimybes? Nebijokit paau-
koti keletà minuèiø ir tam silpnesniam. Nuo to jûsø autoritetas tikrai nenukentës. Jei
po kurio laiko toks mokinys ima kelti rankà pamokos metu, nebijo klysti – tai didelis
þingsnis á þiniø karalystæ ir árodymas, kad jûs ið tiesø galite iðmokyti. Árodymas ne tik
jums patiems, bet ir jûsø mokiniams. Visiems, be iðimties.

Bûdama mokytoja, daþnai pagalvoju, kad turëèiau á kiekvienà mokiná þvelgti taip,
kaip á já þiûri jo tëveliai. Jis jiems – vienintelis ir nepakartojamas, su visomis savo
teigiamybëmis ir trûkumais. Jie nori já matyti iðsilavinusá ir siekiantá tikslo. Ar galëtø
mano siekis bûti kitoks? Að esu ta, kuri yra ðalia ir privalo jam padëti.

Mokytojo ir mokinio santykiai bei lygios galimybës
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Alina Ignatjevaitë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Mokiniø aktyvinimo pamokoje metodai
(pagal G. Petty knygà „Ðiuolaikinis mokymas“)

Mûsø metodinës grupës uþduotis buvo iðsiaiðkinti, remiantis G.Petty knyga „Ðiuo-
laikinis mokymas“, kuris mokymo metodas, aktyvinantis mokinio veiklà, geriausias
ne mokytojui, o mokiniui.

 Kiekvienas mokytojas, siekdamas kokybiðko mokymo ir, savaime aiðku, rezulta-
to, turëtø prieð rengdamasis pamokai pagalvoti, kokie mokymo metodai labiausiai
patinka mokiniams. Tai nëra lemiamas, bet tikrai labai svarbus veiksnys. Pabrëþiama,
kad mokiniams patinka veiksmas. Kuo aktyviau mokiniai ásitraukia á veiklà, tuo labiau
ji jiems patinka. Visi þinome, kad mokiniai geriau ásimena, kai diskutuojama grupëse
(50 proc.), iðbandoma praktiðkai (75 proc.), mokinys moko kitus arba tai, kas iðmokta,
pritaiko ið karto (90 proc.). Skirtingiems mokiniams tinka skirtingi metodai, todël svarbu,
kad metodø taikytume kuo daugiau.

Metodai, kuriais aktyvinama mokiniø veikla, yra ðie:
• Skaitymas, kad iðmoktum
• Mokymasis vienumoje ir namø darbai
• Uþduotys ir projektai
• Raðiniai ir referatai
• Valdomas atradimas: mokymas klausiant
• Mokymasis ið patirties
• Savarankiðkas mokymasis

SKAITYMAS, KAD IÐMOKTUM

Skaitymo, kaip mokymo metodo, reikðmë vis didëja. Tik nereikëtø pamirðti, jog
skaitymas dar negarantuoja, kad viskas bus iðmokta. Taèiau jeigu mokome labai akty-
viai ir skatiname mokinius gerai suvokti pagrindinius dalykus, ko gero, nespëjame
pateikti detalios informacijos. Tokiu atveju skaitymas – puikus bûdas kompensuoti ðá
trûkumà. Skiriami trys skaitymo bûdai:

1. Pavirðinis apdorojimas, kai mokiniai pasyvûs ir jiems rûpi:
• iðmokti medþiagà;
• iðmoktø dalykø apimtis;
• surasti teisingus atsakymus;
• ásiminti nekintanèius þiniø blokus;
• mokytis paþodþiui.
2. Nuodugnus apdorojimas, kai mokiniai aktyviai màsto ir jiems rûpi:
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• pagrindinis dalykas;
• kas slypi uþ argumento;
• bendras vaizdas;
• á kà tai veda;
• su kuo tai susijæ;
• argumento logika;
• neaiðkûs dalykai;
• iðvadø kvestionavimas.
Mûsø mokomajame dalyke nuodugnus apdorojimas nuolat taikomas atliekant

teksto suvokimo uþduotis, raðant teksto analizæ ar interpretacijà.
3. Jokio apdorojimo, kai mokiniai tiesiog skaito tekstà norëdami kuo greièiau vis-

kà pabaigti ir tikëdamiesi, kad suvokimas ateis savaime.
Skaitymas turëtø bûti aktyvus procesas, kai mokiniai gauna informacijà ið teks-

to, kad susikurtø dëstomos minties prasmæ. Mokinius galima paskatinti:
• Ádomia skaitymo veikla (uþduodama surasti galvosûkio, probleminio ar intri-

guojanèio klausimo atsakymà).
• Reikalaujant skaitymo uþraðø (mokiniai parengia santraukà, „minèiø þemëla-

pá“, svarbiausiø dalykø sàraðà ar net konspektà. Raðo savais þodþiais).
• Pateikiant medþiagà kita forma (pavyzdþiui, tekstà, aptariantá ávairiø veiksniø

funkcijas procesuose, galima pertvarkyti á toká tekstà, kuriame informacija
pateikiama chronologine tvarka; tarkime, tekstas apie keletà skirtingø litera-
tûros sroviø, jø panaðumus ir skirtumus arba apie skirtingø laikotarpiø auto-
riø kûrybos motyvø panaðumus).

• Skaitant rasti informacijà (atsakymà á konkretø klausimà – pavyzdþiui, koks
motyvas vyrauja ankstyvojoje S. Nëries lyrikoje).

• Skaitant kritiðkai (Koks autoriaus poþiûris? Kuo toks poþiûris pagrindþiamas?
ir pan.).

• Reikalaujant pristatyti perskaitytà medþiagà (mokiniai pasiskirsto grupëmis ir
skaito skirtingà medþiagà, o paskui pristato visai klasei).

• Reikalaujant diskusijos.

Skaitymo kaip mokymo metodo reikðmë:
• individualaus mokymosi pranaðumai. Mokiniai gali mokytis tinkamu tempu,

todël gabesnieji labiau gilinsis, o silpnesnieji daugiau laiko skirs paprastes-
niems tekstams;

• ugdomas labai svarbus ágûdis mokytis skaitant. Jo neiðmokstama be praktikos;
• ugdomi knygø paieðkos bibliotekoje ir kitur ágûdþiai;
• mokiniai supaþindinami su vadovëliais ir kitais svarbiais tekstais, kuriais ga-

lës naudotis mokydamiesi patys.

MOKYMASIS VIENUMOJE IR NAMØ DARBAI

Namø darbø tikslas – priversti papluðëti namie mokiná, o ne mokytojà. Teigiama,
kad idealûs namø darbai turi:

• átraukti mokiná á tikrai naudingà veiklà, kurios geriausia imtis vienam – bent
jau èia nereikia mokytojo paramos;

• bûti tokie, kad bûtø ámanoma patikrinti, ar jie gerai atlikti;
• reikalauti maþiausiai mokytojo pastangø;

Mokiniø aktyvinimo pamokoje metodai



70 Ar mums pakanka kompetencijos?

• bûti ávertinami paþymiu (daþniausiai);
• nebûti per daug varginantys.
Kokios uþduotys geriausiai atitinka ðiuos kriterijus?
Skaitymas. Bûtina nurodyti skaityti tam tikrus puslapius. Mokiniai gali atsiskai-

tyti ávairiais bûdais: testo forma, taisydami vieni kitø darbus, parengdami „minèiø
þemëlapá“. Kai mokinys skaito vadovëlá, tai ne tik susipaþásta su jo turiniu ir mokosi
konkretaus dalyko, bet ir ugdo savarankiðko mokymosi ágûdþius.

Rengimasis pamokai. Jis gali vykti skaitant, kartojantis tik kà iðmoktà medþiagà,
apimanèià ir seniau ágytas þinias, arba atsakinëjant á orientacinius klausimus.

Kartojimosi uþraðø rengimas. Geriausias santraukas, „minèiø þemëlapius“, sche-
mas ar kartojimosi uþraðus parengia patys mokiniai. Tai puiki uþduotis baigus temà.

Mokymasis ið kartojimosi uþraðø. Reikia suprantamai mokiniams paaiðkinti, kà
jie turi iðmokti.

Kartojimasis.

Daþniausiai skiriama, bet ne visada tinkamiausia namø darbø uþduotis – pabaig-
ti klasës darbà. Tokia uþduotis netiks, jei mokinys gali susidurti su sunkumais. Netiks
ir tada, kai reikia paraðyti atskirus klasës ir namø darbø paþymius. Tokia uþduotis –
geras  bûdas lëtesniems mokiniams prisivyti kitus, bet ið greitesniø ir gabesniø, kurie
gali spëti tà pat padaryti klasëje, nieko nereikalauja.

UÞDUOTYS IR PROJEKTAI

Uþduotys ir projektai – galingi pedagogo ginklai. Jie duoda daug naudos – bet
tik teisingai panaudoti.

Mokytojas, siûlydamas kûrybinæ uþduotá, turëtø pasirûpinti, kad veikla:
• bûtø mokiniams ádomi. Duokite tokios veiklos, kuri sietøsi su mokiniø pomë-

giais, skatintø màstyti, intriguotø ar átrauktø;
• teiktø progà iðbandyti ágûdþius kasdienëje ar su darbu susijusioje aplinkoje;
• bûtø aktyvi ir ávairi. Siekite, kad ilgai trunkanèià uþduotá ar projektà sudarytø

daug ávairiø uþduotëliø;
• bûtø aiðkiai apibûdinta –  tada mokiniai tikrai þinos, ko ið jø tikitës;
• turëtø ámanomà pasiekti tikslà;
• bûtø grásta „laipteliø“ principu: nuo lengvo pereinama prie sunkesnio;
• uþtikrintø auditorijà mokiniø darbams, t. y. darbai bûtø skelbiami skelbimø len-

toje, intraneto puslapiuose ar bûtø rengiami pristatymai.

Atlikdami uþduotá mokiniai, be abejo, tikisi bûti ávertinti. Taèiau kaip iðlikti ob-
jektyviam ir teisingam? Vertinimo kriterijø vaidmuo taip pat be galo svarbus. Vertini-
mo kriterijai mokiniams sako, kas ir kaip bus vertinama. Juos mokiniams reikia pa-
teikti dar prieð pradedant vykdyti uþduotá.

Vertinimo kriterijø nurodymo svarba:
• gerokai padidina mokiniø motyvacijà;
• mokiniai savo laikà ir pastangas skiria tikrai tam, ko ið jø tikimasi;
• mokiniai þino tikslà, jiems geriau sekasi jo siekti;
• vertinimo kriterijai svarbûs tiek ilgalaikei motyvacijai, tiek sëkmingai uþduo-

ties pabaigai.
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RAÐINIAI IR REFERATAI

Raðyti raðiná reikia mokyti tiesiogiai. Mokiniams reikia paaiðkinti, kaip raðyti, be
to, jie turi þinoti, ko ið jø tikimasi – apskritai ir kalbant apie konkretø raðiná. Kaip
geriausia tai pasiekti?

Referato raðymo procesas
Skaityk, galvok, planuok
Perskaitykite uþduotá ir ásitikinkite, kad tikrai viskà suprantate. Apie kà uþduo-

tis? Kur ieðkosite informacijos? Kada turite pateikti uþduotá? Suplanuokite referato
raðymo eigà.

Tyrimai ir „minèiø lietus“
„Minèiø lietaus“ bûdu apsibrëþkite, kokià informacijà ir kokius faktus minësite.

Paskui surinkite su tema susijusià informacijà. Dar syká perskaitykite uþduotá. Pa-
svarstykite, ar nereikëtø nueiti bibliotekà, susirasti kompaktiniø plokðteliø, kur nors
apsilankyti, apklausti þmoniø ir t. t.

Patikrink aktualumà
Dar syká perskaitykite uþduotá ir patikrinkite, ar surinkta informacija tikrai tinka

ðiai temai.
Sugrupuok
Pasitelkdami sistemingas antraðtes ar „minèiø þemëlapius“ (pavyzdþiui: temos ir

potemës; pranaðumai ir trûkumai; argumentai uþ ir prieð ir pan.) sugrupuokite turi-
mà informacijà. Nuo temos pavadinimo priklauso tai, kokias sàvokas vartosite. Á me-
dþiagà þvelkite keldami ávairius klausimus.

Padaryk iðvadas ir paremk jas
Kokia pagrindinë jûsø referato mintis? Padarykite pagrindines iðvadas. Raskite

argumentø paremti kiekvienai ið jø.
Suplanuok
Pagal sistemingas antraðtes arba „minèiø þemëlapá“ trumpai pasiþymëkite, kà

norite pasakyti. Ásitikinkite, kad atliksite visas numatytas uþduotëles ir atsakysite á
visus klausimus.

Paraðyk
Paraðykite raðiná, tada kokià dienà pailsëkite.
Perskaityk
Perskaitykite raðiná, kur reikia pataisydami.
Pateik
Laiku pateikite raðiná.

Kai kûrybos procesas jau baigtas ir referatas ar raðinys paraðytas ar bent supla-
nuotas, mokytojas turëtø pabrëþti, kad mokiniai puikiai pasidarbavo, o paskui papra-
ðyti nurodyti gerø rezultatø prieþastis („Kaip mums tai pavyko?“). Tegu klasë paaiðki-
na ir pagrindþia ðá procesà, kiekvienà þingsná pavadindama savo sugalvotais vardais.
Kai baigs, galite paklausti: „Ar ðá procesà galima dar kur nors panaudoti?“ Padëkite
mokiniams suvokti, kad tas procesas nëra sukurtas vienintelei temai, apie kurià jie
raðë, bet galimas pasitelkti raðant bet koká referatà, raðiná ar didesná darbà.

Mokiniø aktyvinimo pamokoje metodai
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VALDOMAS ATRADIMAS: MOKYMAS KLAUSIANT

Atradimas – vienas ið nedaugelio metodø, kurie moko mokinius kurti savo kon-
struktus ir susieti juos su turimomis þiniomis. Jis atpratina nuo kalimo ir pavirðinio
mokymosi.

Yra du pagrindiniai bûdai mokyti: mokyti pasakojant ir mokyti klausiant.
Mokyti pasakojant. Tai didaktinis mokymas, kai mokytojas yra visa ko centras.

Mokiniams iðdëstomos naujos þinios ir jie turi jas ásiminti ir pritaikyti.
Mokyti klausiant. Mokytojas skiria uþduotis arba uþduoda klausimus, kurie ska-

tina mokinius paèius atrasti tas naujas þinias. Mokymas klausiant gali bûti pasitelktas
tik tada, kai mokiniai sugeba naujus dalykus iðgauti ið jau turimø þiniø ir patirties.

Kaip tinkamai taikyti ðá metodà? Svarbiausi dalykai:
• Kad gerai atliktø atradimo uþduotá, mokiniai turi turëti pamatiniø þiniø ir

ágûdþiø.
• Mokiniai turi tiksliai suvokti, ko ið jø tikimasi.
• Daugumai, jei ne visiems, mokiniams uþduotis turi bûti sëkmingai áveikiama.
• Mokiniø darbà reikia atidþiai stebëti.
• Parinkti tokià temà, kuri bûtø aktuali ávairiais aspektais, reikalautø màstyti,

kelti klausimus, skatintø pritaikyti turimas þinias.
• Skirti daug daug laiko.
• Pabaigoje apibendrinti, kà mokiniai iðmoko.
Pagrindiniai tinkamai taikomo atradimo metodo pranaðumai:
• Tai aktyvi, átraukianti, skatinanti, smagi veikla. Klausimais suþadinamas smal-

sumas ir esminis susidomëjimas dëstomu dalyku.
• Mokiniai turi „susikurti savo prasmes“, t. y. patys suvokti dalyko esmæ, o

supratæ – susieti su ankstesnëmis þiniomis.
• Mokiniai daþniausiai tai, kà patys iðsiaiðkino, prisimena geriau.
• Tai lavina aukðtesniuosius mokiniø gebëjimus: vertinti, kûrybingai màstyti,

spræsti problemas, analizuoti, sintetinti.
• Parodo mokiniams, kad mokymasis – tai ne kas nors, kà jiems turi teikti kiti, o

tai, kà jie daro patys.
• Mokiniai patiria dþiaugsmà patys iðsiaiðkindami dalykus, ir taip didinama

vidinë, o ne iðorinë motyvacija.
Trûkumai:
• Veikia lëtai, o kai kurioms temoms visai netinka.
• Yra pavojus, kad atsiras pasyviø mokiniø – tokiø, kurie mieliau stebi nei da-

lyvauja.

Pavyzdys. Ðis metodas gali bûti pasitelktas literatûros epochoms lyginti. Moki-
niai, þinodami antikos bruoþus, gali nustatyti, kas bûdinga Renesanso epochai; arba
gali palyginti, kuo postmodernizmas skiriasi nuo modernizmo. Metodas geriausiai
tinka ávadinëms literatûros epochos pamokoms.

Galimas ir kitas variantas – praneðimø kûrimas. Ðià uþduotá aukðtesniøjø klasiø
mokiniai atlieka gana daþnai.
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MOKYMASIS IÐ PATIRTIES

Mokymosi ið patirties metodo pranaðumas – ugdomas mokinio suvokimas, kaip
teorija ir praktika susijusios tarpusavyje.

Patirtis pati savaime dar negarantuoja iðmokimo. Kad ið patirties bûtø pasimoky-
ta, reikia jà apþvelgti, pamëginti pritaikyti kokià teorijà, o paskui pagalvoti, kaip kità
kartà bûtø galima padaryti geriau. Pasitelkdami toká ciklà mokomës ir mokyti. Ciklas
gali prasidëti bet kuriuo etapu, bet paskui kiekvienas etapas turi eiti paeiliui.

1. Tam tikra patirtis. Stebimas patyræs darbuotojas; aptariama situacija; mokiniai
aptaria vienas kito patirtá; þaidimai ir vaidinimai; modeliavimas; demonstra-
vimas. Ðiame etape mokiniai turëtø pamëginti veikti kitaip arba pastebëti tai,
á kà anksèiau nebuvo atkreipæ dëmesio.

2. Patirties svarstymas. Svarstymas ávertinant save, pavyzdþiui, savæs ávertinimo
klausimynas; kolegø vertinimas; dienoraðèiai ir þurnalai – geras bûdas iðsau-
goti patirtá, kad vëliau mokinys ar net visa klasë jà atsimintø. Kad mokiniai
pasirengtø nuoðirdþiai vertinti savo stipriàsias ir silpnàsias vietas, mokytojas
ir mokinys turi pasitikëti vienas kitu.

3. Abstraktus suvokimas. Mokinys turi susieti konkreèià savo patirtá ir teorijà.
4. Aktyvaus bandymo planavimas. Tikslas – paskatinti aktyvø mokinio màstymà.

Mokinys turi prisiimti atsakomybæ dël tobulëjimo, o tam reikia dalyvauti pa-
mokoje ir tikëti savo jëgomis.

Pavyzdys. Mokiniai mokosi kurti eilëraðtá. Mokytis pradeda nuo antrojo etapo
(patirties svarstymo). Kritiðkai paþvelgia á savo lig tol kurtus tekstus. Tada pereina
prie treèiojo etapo – abstraktaus suvokimo: apsvarsto savo patirtá, derindami su tam
tikrais teoriniais dalykais –  eilëraðèio poetika, rimavimo bûdu, meninëmis raiðkos
priemonëmis ir t .t. – ir sudaro planà. Ketvirtajame – aktyvaus bandymo planavimo –
etape mokiniai ágyja tam tikros patirties, kurià paskui vël apmàsto. Toks mokymosi
ciklas kartojasi. Ðá metodà gana veiksminga taikyti mokantis raðyti raðinius, teksto
analizes, recenzijas ir pan.

Arba patirtá galima apsvarstyti ir analizuojant klaidø pobûdá. Taip mokinys áver-
tina teigiamas, neigiamas savo darbo ypatybes, po kiekvieno kontrolinio darbo fik-
suoja savo klaidas, pritaiko taisykles.

SAVARANKIÐKAS MOKYMASIS

Mokiniai mokosi mokytojo uþduotà, bet nedëstytà temà. Taèiau iðmokimà vertina
mokytojas. Svarbiausia ðiuo atveju ne iðmokta tema, o mokymosi ágûdþiø ugdymasis.

Pavyzdþiui, tema „Kalbotyros pradmenys“. Tikslingiau yra skirti patiems moki-
niams pabûti tyrëjais, pasitelkiant ávairiø kalbininkø darbus, þodynus ir pan., o ne
iðdëstyti tik faktus.

Arba skirti mokiniui perskaityti ir kitø analizuojamo autoriaus kûriniø, ne tik tà,
kuris nagrinëjamas klasëje. Taip pleèiasi mokinio akiratis, mokinys ágyja skaitymo ágû-
dþiø, kontekstinës þinios darosi nuodugnesnës, ir pan.

Savarankiðko mokymosi vertinimas
Vertinimas gali bûti:

Mokiniø aktyvinimo pamokoje metodai
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• negrieþtas – testai, kai paþymá mokinys pasiraðo pats; viktorinos ir pan.;
• grieþtas – praneðimai; testai ar egzaminai. Grieþèiausia yra testø ir jø perlaiky-

mø sistema, kurios tikslas – vadinamasis meistriðkasis iðmokimas.
Nepamirðkime, kad vertinimas turi bûti kruopðèiai priderintas prie kiekvienos

grupës ypatybiø.

Kuo pranaðus savarankiðkas mokymasis?
• Sumaþëja mokymo tempas ir spaudimas, todël mokytojas gali lëèiau paaið-

kinti sudëtingesnæ medþiagà ir daugiau laiko skirti aktyviai mokiniø veiklai.
• Didëja motyvacija. Mokiniai skatinami prisiimti visà atsakomybæ uþ moky-

màsi ir mokytis aktyviai.
• Mokiniai ágyja savarankiðko mokymosi ágûdþiø ir nuostatø, o tai ypaè svarbu

mokymosi raidai ir tobulëjimui.
• Mokiniai gali mokytis jiems priimtinu tempu ir tokiu bûdu, kuris geriausiai

atitinka jø pomëgius ir mokymosi stiliø.
• Tai pokytis, o mokiniams pokyèiai labai patinka. Tai virsta mëgstamu moky-

mosi metodu.
• Skatinamas nuodugnus, o ne pavirðinis mokymasis.
• Mokiniai supranta, kad gali mokytis ir be mokytojo.

Apibendrinant galima teigti, kad visi ðie bent jau trumpai apibûdinti metodai
galëtø tapti kasdieniais mokytojo árankiais siekiant naudingo mokymosi, nes moky-
masis naudingas tada, kai mokinys pertvarko gautà informacijà ir susieja jà su jau
turimomis þiniomis, o kartu ugdosi ir gebëjimus paþvelgti kritiðkai, ávertinti, anali-
zuoti, kûrybingai màstyti ir spræsti problemas.
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• Tai nedidelë uþduotis ar jø kompleksas, skirtas atlikti mokiniams po vienà, o
kartais ir grupëmis.

• Mokiniai gali patys nuspræsti, kaip, kur, kada ir kuria tvarka atliks tas uþduotis.
• Uþduotys trunka 1–8 val.
• Projektas trunka 8–50 val.
Uþduotys ar projektai suteikia mokiniams galimybæ praktiðkai pritaikyti savo ágû-

dþius bei þinias.
Ðis mokymosi bûdas suteikia mokiniams galimybæ:
• kurti;
• spræsti problemas;
• ávertinti;
• analizuoti.
Taip pat ugdo tokius  ágûdþius kaip:
• komunikacija;
• mokymasis mokytis;
• IKT naudojimas;
• organizuotumas;
• darbas grupëje.
Uþduoties ar projekto sukûrimas – kûrybinis procesas. Todël bûtina:
• numatyti tikslus;
• apsvarstyti iðteklius;
• apsvarstyti, kokiø reikës ágûdþiø;
• sugalvoti veiklà.
Mokinio veikla turi bûti:
• aiðkiai apibûdinta;
• numatanti pasiekiamà tikslà;
• ádomi (siejasi su mokiniø pomëgiais, átraukia á veiklà, skatina kûrybingumà);
• suteikianti progà iðbandyti ágûdþius realioje aplinkoje;
• aktyvi ir ávairi;
• mokiniø darbai turi turëti auditorijà: turi bûti eksponuojami parodose,

pristatomi ávairiuose konkursuose.

Uþduotys ir projektai
(pagal G. Petty knygà „Ðiuolaikinis mokymas“)

Laura Kaziliûnienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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Mergaites ðiemet sudomino vilnos vëlimo technologija bei dalyvavimas respublikinia-
me floristikos konkurse
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Akimirkos ið mokykloje vykusios parodos „Angelo sparno prisilietimas“

Vertinimo kriterijai turi bûti:
• aiðkûs;
• pateikiami prieð atliekant uþduotá ar projektà.

Vertinant uþduotá atsiþvelgiama á:
• mokinio pastangas;
• darbo kokybæ;
• ar laiku atlikta uþduotis;
• darbo apraðà (pagal nurodytus reikalavimus).

Darbo apraðe turi bûti nurodyta:
• projekto pavadinimas;
• ágyvendinimo terminai;
• situacijos analizë;
• projekto tikslas;
• projekto uþdaviniai;
• projekto dalyviai;
• veiklos kryptys;
• naudotos priemonës;
• naudoti árankiai;
• projekto atlikimas;
• projekto lëðos;
•  vertinimas.
Bûtina projektà aptarti. Tai daroma atlikus uþduotá. Mokiniai ávertina savo rezul-

tatus, ávertina tai, ko iðmoko. Apie projekto sëkmæ ar nesëkmæ gali liudyti ir atsiliepi-
mø knyga.

Uþduotys ir projektai
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Mokytojo vaidmuo:
• pagalbininkas, o ne instruktorius;
• konsultantas.

Trûkumai:
• Ne visi mokiniai geba laiku uþbaigti uþduotá, nes nemoka planuoti laiko ar

organizuoti veiklos.

Kad to iðvengtume, mokiniams reikia:
• paaiðkinti;
• pademonstruoti;
• leisti veikti patiems ir patikrinti.

Uþduotys ir projektai – tai vieni ið pagrindiniø technologijø bei dailës pamokose
taikomø mokymo metodø, skatinanèiø mokiniø saviraiðkà, kûrybingumà.
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Beveik pusæ savo aktyvaus laiko mokytojai ir mokiniai praleidþia klasëje. Èia jie
bendrauja. Mokytojai daro átakà mokiniams, o mokiniai – mokytojams. Kiekviena kla-
së savita. Sukurti pozityvià aplinkà, kurioje mokiniai teigiamai vertina save ir savo
klasës draugus, didinanèià jø mokymosi motyvacijà, neretai mokytojui yra sudëtin-
gas ir sunkus procesas.

Kas yra motyvacija? Tai – kryptingø asmens veiksmø bei elgesio þadinimas ir
skatinimas, tai – procesas, reguliuojantis asmenybës veiklà ir santykius su aplinka
motyvø kaitos pagrindu.

Mokymosi motyvacija padeda mokiniui orientuotis á tikslà, suvokti, kiek laiko
reikës tikslui pasiekti, ar reikës pastiprinimo ir kokio, aktualina mokinio þinias, gebë-
jimus ir ágûdþius, daro átakà mokymosi kokybei ir mokymosi pasiekimams.

Norëèiau paminëti keletà veiksniø, kurie didina mokiniø mokymosi motyvacijà:
• Siekis ágyti kompetencijos (kuo daþniau mokinys pastebi savo mokymosi re-

zultatø kokybæ, tuo labiau stiprëja jo noras mokytis).
• Tarpusavio sàveika (drauge su kitais siekiant tikslo iðmokstama geriausiai ir

ágyjama daugiausia kompetencijos).
• Savarankiðkumas (individualiai pasirinkti darbai, paties vertinamos uþduo-

tys, savarankiðkas uþduoèiø atlikimas ir t. t.).
• Pasiekimai (sëkmë priklauso nuo ádëtø pastangø).
Kà mes, uþsienio kalbø mokytojos, darome, kad didëtø mokiniø motyvacija? Pir-

miausia, vesdamos pamokà atsiþvelgiame á mokinio poreikius ir tikslus, taikome ávai-
rias mokymo formas bei metodus. Leidþiame dirbti grupëmis, skatiname bendrauti ir
bendradarbiauti, mokome iðklausyti kito nuomonæ. Taip pat skatiname darbà poro-
mis, vadovaujame diskusijoms, maþø grupeliø arba visos klasës debatams. Sudarome
galimybæ mokiniø saviraiðkai. Daug dëmesio skiriame þodiniam skatinimui. Pagyri-
mai, áraðai ,,puikus, geras darbas“ suteikia mokiniams teigiamø emocijø. Per pamokas
stebime visø mokiniø veiklà ir nuotaikà. Niekada neleidþiame mokiniui ilgai bûti blo-
gos nuotaikos, nes tai gali persiduoti ir kitiems mokiniams.

Kiekviena mokytoja pradeda pamokà ávairiai, taèiau jos pradþioje stengiasi su-
dominti mokinius, pavyzdþiui, viena pradeda pamokà pasakojimu ar pateikdama vaiz-
dinæ medþiagà, kita nurodo problemà arba uþduoda konkreèius klausimus, á kuriuos
mokiniai turës atsakyti. Mes manome, kad jau pamokos pradþia turi mokinius pa-
traukti, sudominti, tada ir rezultatas, kurio mes tikimës, bus kokybiðkesnis ir já pasiek-
sime greièiau. Kai kuriø temø mokome projektø metodu. Ypaè daþnai já naudoja savo

Nijolë Misiukienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Formuojamasis mokiniø vertinimas uþsienio
(rusø, vokieèiø, prancûzø) kalbø pamokose
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pamokose rusø kalbos mokytojos. Buvo pristatyti ðie projektai: ,,Mano mëgstamiau-
sias muzikos stilius, atlikëjas“, ,,Rusø virtuvë“, ,,Auksinis Rusijos þiedas“ ir kt.

Mokiniai labai noriai ruoðia, o paskui pristato savo projektus. Projektinius dar-
bus mokiniai rengia labai ávairiai: vieni pieðia plakatus, kiti raðo referatus, treti panau-
doja informacines komunikacines technologijas.

Pateikdamos naujà medþiagà, visada remiamës turima mokiniø patirtimi ir taip
átvirtiname ankstesnes þinias. Drauge su mokiniais analizuojame jø mokymà ir moky-
màsi.

Ugdymo procese nuolat pozityviai skatinama mokymosi motyvacija. Didinant
mokymosi motyvacijà didelæ reikðmæ turi vertinimas. Vertinimas turi skatinti moki-
niø pasitikëjimà savo jëgomis ir norà mokytis, siekti daugiau. Kad mokiniai patirtø
mokymosi sëkmæ, uþsienio (rusø, vokieèiø, prancûzø) kalbø mokytojos taiko veiks-
mingas uþduotis ir lanksèius mokymo metodus bei strategijas. Kad mokiniai labiau
pasitikëtø savimi, mokytojos pamokose naudoja naujus vertinimo bûdus. Vienas ið
jø – formuojamasis vertinimas. Formuojamojo vertinimo tikslas – padëti mokiniui
mokytis, o ne kontroliuoti. Taikydamos formuojamàjá vertinimà mes paaiðkiname mo-
kiniams, kaip ðis vertinimas gali padëti mokytis, paaiðkiname gráþtamosios informaci-
jos svarbà, bendraujame su mokiniais, pateikiame pavyzdþiø, kaip galima gerai atlikti
uþduotis, stengiamës pastebëti net ir menkiausius mokinio pasiekimus, daromà pa-
þangà. Pamokø metu naudojame ávairias formuojamojo vertinimo metodikas, pavyz-
dþiui, klausinëjimà, gráþtamàjá ryðá, mokiniø vienas kito ir savæs vertinimà (,,kepurai-
èiø“ metodas, ,,ðviesoforo spalvos“, veidukai), formuojamuosius apibendrinamuo-
sius testus ir t. t. Aptarsiu juos plaèiau.

• Klausinëjimas. Uþduodant atviruosius klausimus sprendþiamos problemos,
apmàstoma, diskutuojama. Vengiame klausimø, á kuriuos uþtektø atsakyti
,,taip“ arba ,,ne“ þodþiais. Pateikusios klausimà, duodame laiko mokiniams
surasti atsakymus (individualiai, poroje, grupëje), panaudojame klausimus
mokymosi plëtojimui pamokos eigoje.

• Gráþtamasis ryðys (komentarø raðymas). Komentarai padeda mokiniams ge-
riau mokytis. Jie turi bûti pozityvûs: visada pabrëþiame, kas padaryta gerai ir
kà reikëtø dar patobulinti. Mûsø paraðyti komentarai padeda tëvams akivaiz-
dþiau pamatyti vaikø mokymosi problemas. Komentuodami suteikiame gali-
mybæ mokiniui atsakyti á komentarus. Tai turi bûti planuojama kaip viso mo-
kymosi proceso dalis (pamoka, skirta klaidoms taisyti).

• Mokiniø vienas kito ir savæs vertinimas. Savæs vertinimas atlieka esminá vaid-
mená mokymosi procese. Sunkiausias uþdavinys – iðmokyti mokinius kelti
sau tikslus. Labai daþnai mokiniai save nuvertina, ir mes turime jiems padëti
tinkamai ásivertinti savo atliktà darbà. Mokiniai, vertindami vienas kità, suolo
draugo kritikà priima rimèiau negu mokytojo. Pasiekimø vertinimo kriterijai
turi bûti suprantami, leidþiantys mokiniams susidaryti aiðkø darbo vaizdà,
parodantys, kà reiðkia sëkmingai darbà uþbaigti. Taikydamos pamokoje ðià
strategijà galime laisvai stebëti ir apmàstyti, kas vyksta, teikti naudingø pata-
rimø, planuoti tolesná mokymà. Taèiau siekiant iðugdyti ir iðsiugdyti ðá gebë-
jimà reikia laiko ir praktikos. Per vienà pamokà to mokiniai neiðmoks. Ðitaip
vertinti save ir kità áprantama atliekant tai nuosekliai ir po maþà þingsnelá.

• Formuojamasis apibendrinamojo vertinimo uþduoèiø panaudojimas. Kartu su
mokiniais sudarome vertinimo schemà, nustatome sëkmës kriterijus. Moki-

Formuojamasis mokiniø vertinimas uþsienio (rusø, vokieèiø, prancûzø) kalbø pamokose
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nius skatiname, kad jie patys sudarytø klausimus ir vertintø atsakymus. Mes
stengiamës, kad formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo ryðys bûtø kuo
pozityvesnis. Svarbiausia, kad apibendrinamojo vertinimo uþduotys bûtø su-
prantamos kaip pagrásta ir naudinga mokymosi proceso dalis.

Paminëjau pagrindines formuojamojo vertinimo metodikas, kurias mes taikome
pamokose. Manau, jos tikrai padeda didinti mokiniø mokymosi motyvacijà, nes mo-
kiná vertiname ne paþymiu, o geru þodþiu, skatiname já saviraiðkai. Dël to mokinys
pasidaro laisvesnis, labiau pasitikintis savimi. Pabaigai labai tiktø A.Einðteino þodþiai:
,,Mokyti reikëtø taip, kad tai, kà duodame, mokiniai suvoktø kaip vertingà dovanà, o
ne kaip sunkià prievolæ.“
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„Kalbos ðiuolaikinimas sietinas su naujø technologijø panaudojimu“ („Lietuviø
kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strategija 2004–2009“). Informacinës tech-
nologijos (IT) padeda veiksmingai panaudoti pamokos laikà; mokinys, dirbdamas  kom-
piuteriø programa, jauèiasi ramiau, nes nebus tendencingai ávertintas, taip pat gali
pats ásivertinti savo þinias, rasti reikalingos informacijos. Mokinys gali dirbti savaran-
kiðkai, susipaþinti su ávairiais informacijos ðaltiniais.

„Vertinimas ir ásivertinimas kaip mokymosi proceso dalis...“ („Lietuviø kalbos ug-
dymo bendrojo lavinimo mokyklose strategija 2004–2009“). Ágyvendinti ðià strategijà
padeda mokomøjø kompiuteriø programø naudojimas pamokose. „LK þinynas“ – tai
mokomoji programa 5–12 klasiø mokiniams, skirta stiprinti lietuviø kalbos þinias bei
praktiðkai jas pritaikyti. Mokytojai programà gali naudoti lietuviø kalbos bei literatûros
pamokose kaip pagalbinæ priemonæ. „LK þinynas“ parengtas atsiþvelgiant á egzaminø
uþduotis. Taèiau kompiuteriø programa nenustato, koká ávertinimà mokytojas raðys á
klasës dienynà. Mokytojas numato programos pateiktø procentø ir balø atitikimà. Atsi-
randa galimybë individualizuoti ne tik ugdymo procesà, bet ir vertinimà. Be to, moki-
nys pats gali ásivertinti savo þinias, daryti iðvadas, prognozuoti, kokio ávertinimo gali
tikëtis pamokoje. Taigi, þiniø patikrinimas nebëra „baubas“.

DAIKTAVARDÞIØ IR BÛDVARDÞIØ RAÐYBOS, REMIANTIS ÞODÞIØ
SANDARA, APIBENDRINIMAS

Tikslai ir uþdaviniai
• Atsiþvelgiant á „Lietuviø kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strate-

gijos 2004–2009“ nuostatas optimaliai ir veiksmingai panaudoti mokykloje tu-
rimas informacines technologijas.

• Pakartoti ir átvirtinti daiktavardþiø priesagø, sudurtiniø þodþiø, ávardþiuoti-
niø formø raðybà remiantis darybine þodþiø sandara.

• Supaþindinti su nauja kompiuteriø programa „LK þinynas“, sudaryti sàlygas
ugdytis savarankiðko darbo ágûdþius, mokyti(s) ágytas þinias pritaikyti prakti-
nëje veikloje.

• Siekti, kad mokiniai naudotø informacines technologijas kaip priemonæ ir
metodà geriau iðmokti lietuviø kalbos bei ugdyti informacinæ kultûrà.

• Suteikti galimybæ  mokiniams ásivertinti ágytas þinias.

Graþina Gumauskienë
Klaipëdos Þaliakalnio vidurinë mokykla

Informaciniø technologijø panaudojimo
galimybës lietuviø kalbos pamokoje
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• Patikrinti ir ávertinti praktinius mokiniø raðybos taisykliø taikymo ágûdþius.
• Skatinti mokiniø mokymosi motyvacijà.
Mokymosi motyvacija: mokiniai pajus atradimo dþiaugsmà, nes suvoks, kad ðiuo-

laikinës IT padeda veiksmingai mokytis lietuviø kalbos, pastebës dalykø ryðius, suvoks,
kad per lietuviø kalbos pamokas gautas þinias gali panaudoti ir pritaikyti praktiðkai.
Mokinys jausis saugus, nes atsakinëti galës savo tempu, kompiuteris ið jo nepasijuoks,
vertinimas nebus tendencingas. Mokinys ieðkos ir kitø galimybiø naudoti kompiuterá
savo veikloje siekdamas gilesniø lietuviø kalbos þiniø.

Pamokos turinys
Pamoka planuojama ið trijø daliø:
1. Áþanga. Mokiniø parengimas pamokos temai.
2. Þiniø kartojimas ir átvirtinimas.
3. Þiniø tikrinimas ir vertinimas.

Kartojimas ir átvirtinimas:
1. Praktinë uþduotis: pasirinkti taisyklæ, paaiðkinanèià priesaginiø daiktavardþiø,

sudurtiniø þodþiø raðybà; nurodyti ávardþiuotiniø formø raðybos taisyklæ – 8
min.

2. Darbas poromis mokomàja kompiuteriø programa „LK þinynas” (testai) – 5–
7 min.

Þiniø tikrinimas ir vertinimas:
1. Individualus darbas mokomàja kompiuteriø programa „LK þinynas“.
2. Fiksuojamos mokiniø padarytos klaidos ir skelbiami rezultatai.

Metodai ir priemonës  
Pamokos metu taikomi metodai:
1. Ávadinë paskaita – temos ir tikslø skelbimas.
2. Frontalioji apklausa – kartojant raðybos taisykles, atliekant mokytojø pareng-

tas uþduotis.
3. Darbas poromis – dirbant mokomàja kompiuteriø programa, ásivertinant þi-

nias.  
4. Individualus darbas – tikrinant mokiniø ágytas þinias.
5. Anketa – vertinant pamokà.

Pamokos metu naudojamos priemonës:
1. Kompiuteriai – þinioms pasitikrinti ir patikrinti.
2. Mokomoji kompiuteriø lietuviø kalbos programa „LK þinynas“ – þinioms pa-

sitikrinti ir patikrinti, informacijai ieðkoti.
3. Padalomoji medþiaga – mokytojos parengtos uþduotys þinioms kartoti.
4. Informacijos ðaltiniai mokiniams:
a) mokomoji kompiuteriø programa „LK þinynas“( teorija);
b) Lietuviø kalbos raðybos ir skyrybos þodynas;
c) Kutanovienë E. Lietuviø kalba 11–12 kl., 2005.
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Pamokos eiga
• Mokytojas supaþindina mokinius su pamokos tikslais ir aptaria pamokos ei-

gà.
• Mokiniams iðdalijamos mokytojo parengtos uþduotys, kurias atlikdami mo-

kiniai pakartos jau turimas þinias:

• Frontaliosios apklausos metu mokiniai pasitikrina, kaip atliko uþduotá.
• Darbas poromis mokomàja kompiuteriø programa „LK þinynas” (testai) –

5–7 min.
Mokiniai atlieka raðybos testà (daiktavardþiø priesagø, sudurtiniø þodþiø, ávar-

dþiuotiniø formø raðyba) – 10 uþduoèiø. Vaizduoklio ekrane mato atlikto darbo verti-
nimà procentais. Sàsiuviniuose fiksuoja padarytas klaidas, jas taiso naudodamiesi in-
formacijos ðaltiniais arba savo þiniomis. Mokytojas konsultuoja mokinius.

• Kontrolinë uþduotis mokiniø þinioms patikrinti ir ávertinti.
Sëkmingiausiai atlikæ ásivertinimo uþduotis mokiniai pradeda kontrolinæ uþduo-

tá  (100 uþduoèiø ið mokomosios kompiuteriø programos „LK þinynas“) – 10 min. Tuo
metu kiti  pasikartoja raðybos taisykles, kuriø neþinojo atlikdami ásivertinimo uþduo-
tis. Mokytojas fiksuoja pirmosios mokiniø grupës rezultatus procentais. Grupës kei-
èiasi vietomis. Iðdalijamos pamokos vertinimo anketos. Fiksuojami antrosios grupës
rezultatai. Mokytojas skelbia mokiniø vertinimus pagal lentelæ:

Informaciniø technologijø panaudojimo galimybës lietuviø kalbos pamokoje

1. Pažymėkite skaitmenimis pažymėtų ir 
paryškintų raidžių rašybos taisyklę. 
                                                                               
1. Senos valtys buvo paslėptos žaliuose 
         1 
 meldynuose.  2. Radvilų sūnus pradėjo 
          2 
 grumtynes dėl valdžios.  3. Po paskutinio  
                     3 
žemės drebėjimo iš miesto nieko neliko. 4. Šis 
                                                            4 
 spaudinys leidžiamas tik šiokiadieniais.  
                    5 
5. Lovos kojūgalyje gulėjo pasipūtęs katinas. 

  
1. A Pagal tarimą. B Daiktavardžio priesaga  
-ynas. C Ilgasis šaknies balsis. 
2. A Veiksmažodžio priesaga. B Ilgasis šaknies 
balsis. C Daiktavardžio priesaga -ynas. 
3. A Daiktavardžio priesaga -imas. B Mišrusis 
dvigarsis. C Išimtis iš taisyklės. 
4. A Sudurtinio žodžio jungiamoji balsė. B 
Sudurtinio žodžio pirmo dėmens galūnė. C 
Išimtis iš taisyklės. 
5. A Ilgasis šaknies balsis. B Sudurtinio žodžio 
jungiamoji balsė. C Sudurtinio žodžio pirmo 
dėmens galūnė. 

2. Įrašykite praleistas raides ir nurodykite 
rašybos taisyklę. 
                                            1                                 
1. Tėvai nutarė vyriaus __ j __   sūnų leisti į 
              2 
 pirm __ j __   klasę.  
               
                  3                                                           
2. Man __ j__ me darželyje šalna be gailesčio 
                          4 
 virino vėlyv __ s __s  gėles.  
                                                                              
 3. Motina sėdėjo prie lango apsigaubusi 
             5 
 marg__j__  skara. 4. Nekantriai  
                            6 
laukėme  Nauj __j __   metų. 
 
1..........................................................................
............... 
2..........................................................................
............... 
3..........................................................................
............... 
4..........................................................................
............... 
5..........................................................................
............... 
6..........................................................................
............... 
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• Aptariama pamoka. Mokiniai pasidalija savo áspûdþiais: vertina pamokà, ana-
lizuoja savo veiklà, daro iðvadas.

Mokymosi rezultatø ávertinimas 
Mokiniø mokymosi rezultatai ávertinami dviem etapais: 
1. Ásivertina patys mokiniai atlikdami parengiamàsias uþduotis.
2. Individualø kontroliná darbà mokomàja kompiuteriø programa vertina kom-

piuteris.
Galutinis ávertinimas skaièiuojamas pagal procentø ir balø atitikimo lentelæ; mo-

kytojas gali atsiþvelgti ir á mokinio aktyvumà taisant kartojimo klaidas.

Pamokos ávertinimas
Mokiniai uþpildo lentelæ, kurioje, atsakydami á klausimus, paraðo savo nuomonæ

apie pamokà:

Iðanalizavus mokiniø pareikðtas pastabas lentelëje ir diskusijos klasëje metu, nu-
matomos gairës ateities pamokoms.

Pastabos: 1) mokiniai jau yra susipaþinæ su mokomosios kompiuteriø programos
„LK þinynas“ turiniu; 2) pamokoje gali dalyvauti mokiniai, besimokantys bendrojo ir
iðplëstinio lietuviø valstybinës kalbos kurso (iðsprendþiama informaciniø technologijø
kabineto uþimtumo problema).

Ko išmokau? Kas buvo 
sunku? 

Kas buvo 
lengva? 

Kuri užduotis 
sunkiausia? 

Ar kompiuterių programos 
padeda mokytis lietuvių 
kalbos? 

Procentai Balai 

100–98 10 

97–96 9 

95–90 8 

89–80 7 

79–70 6 

69–50 5 

49–30 4 

29–20 3 

19 ir mažiau 2 
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ÁVADAS
Gyvename informacinëje visuomenëje. Informacijos kiekis nesustabdomai didë-

ja, susivokti ðiame informacijos sraute darosi vis sunkiau. Vis plaèiau taikomos infor-
macinës technologijos, o technologijø plëtra reikalauja ir naujø ágûdþiø: surasti ir
valdyti informacijà, iðrinkti, kas vertinga ir svarbu.

Mokykla tapo nuolat besimokanèia organizacija. Atsiradus naujoms mokymo ir
darbo priemonëms, bûtina taikyti ir naujus mokymo metodus. Maþiau dëmesio ski-
riama vien perteikti þinioms. Mokytojas tapo mokinio konsultantu, patarëju ir part-
neriu, jo misija – padëti mokiniui suvokti save ir já supanèià aplinkà, paþinti ir for-
muoti vertybines nuostatas.

Keièiantis gamtamokslinio ugdymo sampratai iðkyla bûtinumas tinkamai parinkti
ugdymo metodus, bûdus. Naujø informacijos technologijø naudojimas mokant pa-
greitina informacijos suradimà, o tada jau svarbu, kad mokiniai mokytøsi rinkti, kaupti
ir sieti teorines þinias su praktine veikla, surasti ir panaudoti ávairius informacijos
ðaltinius, sisteminti surinktà informacijà, bendrauti ir bendradarbiauti.

Ðio straipsnio tikslas – supaþindinti su informaciniø ágûdþiø ugdymo teorija,
suteikti þiniø apie informaciniø ágûdþiø lavinimo bûdus ir galimybes fizikos pa-
mokose.

INFORMACINIØ ÁGÛDÞIØ SAMPRATA
Pabrëþiama, kad akademinius mokëjimus padeda ugdyti visi mûsø pojûèiai. Prieð

2500 m. Kinijos filosofas Konfucijus sakë:
„Kà að iðgirstu – uþmirðtu;
Kà að pamatau – ásimenu;
Kà að padarau – suprantu“.
Pasaulyje sàvoka „informaciniai ágûdþiai“ atsirado XX a. 9-ajame deðimtmetyje.

J. E. Herringo knygoje „Informaciniø ágûdþiø ugdymas mokykloje“ skaitome: „Infor-
maciniai gebëjimai – tai gebëjimai, kuriais mokiniai naudojasi tam, kad susidarytø
informacijos, sàvokø ir idëjø tikslà, o turëdami tikslà sugalvotø, kaip efektyviau tuos
gebëjimus pritaikyti.“

Informaciniai ágûdþiai apima kelias labai plaèias sritis: tikslas; planavimas; vieta;
skaitymas, raðymas, tikrinimas, klausymas, konspektavimas; apibendrinimas; prista-
tymas; vertinimas; refleksija. Ðie ágûdþiai yra mokymo proceso dalis. Visame pasauly-
je pripaþástama, kad informaciniai ágûdþiai turi bûti ugdomi visos mokymo progra-

Informaciniø ágûdþiø ugdymas fizikos pamokose

Edita Dijokienë
Vilniaus Jono Basanavièiaus vidurinë mokykla
Dana Kanclerienë
Vilniaus ðv. Kristoforo vidurinë mokykla
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mos metu, per pamokas ir mokyklos bibliotekoje. Ðá darbà turi atlikti mokytojai ir
bibliotekininkai.

Vienas ið knygoje siûlomø mokymo ir mokymosi modeliø yra PLUS modelis.
Siûlomas PLUS modelis – tai tam tikra sistema, kuria galima pasinaudoti per pamo-
kas ar projektinëje veikloje. Pagrindinës sudedamosios PLUS modelio dalys yra ketu-
rios: a) tikslas; b) vieta; c) informacijos panaudojimas; d) vertinimas.

Tikslas – tai:
• paþintiniai ágûdþiai (jau ágytos þinios);
• problemos formulavimas, màstymo ágûdþiai („smegenø ðturmas“, sàvokø pla-

neliai);
• informacijos ðaltiniø nustatymo ágûdþiai.
Ugdant informacinius ágûdþius svarbiausia, kad mokiniai sugebëtø tiksliai nu-

statyti pateiktos uþduoties tikslus. Jei mokiniai, ásisàmonindami naujas þinias, nesu-
sies jø su jau ágytomis þiniomis, greitai viskà pamirð. Todël reikëtø átikinti mokinius,
kad turimø þiniø ðia tema iðanalizavimas yra pagrindinis þingsnis nustatant tikslà.

Vieta – tai:
• informacijos ðaltiniø vietos nustatymo ágûdþiai;
• informacijos ðaltiniø svarbos ávertinimas;
• informaciniø technologijø ágûdþiai, kompiuteriniø ðaltiniø panaudojimas.
Informacijos panaudojimas – tai:
• skaitymo ágûdþiai: bendroji perþvalga (greitas tam tikro teksto perþvelgimas

stengiantis suvokti bendràjà teksto mintá) ir tikslinë perþvalga (jos metu ieð-
koma reikðminiø þodþiø);

• atrenkamieji ágûdþiai (atrinkti reikalingà, atmesti nereikðmingà informacijà);
• vertinimo ágûdþiai (informacijos vertinimas);
• konspektavimo ágûdþiai (informacijos atrankos ir sprendimø vertinimo pro-

cesas, gebëjimas daryti uþraðus studijuojamà medþiagà uþraðant savais þo-
dþiais);

• sintetinimo ágûdþiai (gebëjimas rasti tarp savæs susijusias idëjas, faktus);
• uþduoèiø atlikimo ágûdþiai (uþdaviniø sprendimas ir t. t.);
• darbo pristatymo ágûdþiai.
Vertinimas – tai:
• savæs vertinimo ágûdþiai (gebëjimas apmàstyti darbinës veiklos procesus, pro-

blemas ir pasiekimus);
• ateities planai (gebëjimas numatyti tobulintinas sritis).
Tik apmàstæ savo paèiø mokymosi procesà ar atliktas uþduotis, mokiniai gali þengti

toliau. Galima pamokyti mokinius, kaip vertinti darbà prieð pateikiant já mokytojui
(Ar darbas atliktas pagal uþduotá? Ar logiðkai iðdëstytos mintys? Ar yra ávadas, pa-
grindinë dalis, iðvados? Ar tvarkingas antraðtinis lapas? Ar nëra raðybos klaidø, ar
raðtas áskaitomas?).

Taigi, informaciniai ágûdþiai yra mokymosi proceso dalis, todël turëtø bûti ugdo-
mi visos mokymo programos metu ir per visas pamokas.

INFORMACINIØ ÁGÛDÞIØ UGDYMAS DËSTANT FIZIKOS KURSO SKY-
RIØ „ELEKTROS SROVË ÁVAIRIOSE APLINKOSE“

Pristatome ciklà pamokø, per kurias mokant fizikos buvo ugdomi ir mokiniø
informaciniai ágûdþiai.
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Tema: Elektros srovë ávairiose aplinkose.
Tikslas
Supaþindinti su elektros srovës tekëjimo ávairiose aplinkose pagrindiniais dës-

ningumais, ðios mokslo srities laimëjimais ir pagrindinëmis mokslinës paþangos kryp-
timis ugdant informacinius mokiniø ágûdþius.

Uþdaviniai
1. Mokiniai moka iðsiaiðkinti srovës tekëjimo skysèiais, dujomis, vakuumu, pus-

laidininkiais mechanizmà ir pagrindinius dësningumus.
2. Moka dirbti savarankiðkai, ieðko informacijos, jà atrenka ir vertina.
3. Moka dirbti grupëje bendraudami ir bendradarbiaudami.
Problemos
Jau þinome, kad kietieji kûnai gali bûti dielektrikai ir laidininkai. O kaip su skys-

èiais? Ar gali srovë tekëti skysèiais? Jei taip, tai kodël? Radiotechnikoje plaèiai ir ilgai
buvo naudojamos elektroninës lempos. Kaip susidaro elektronø srautai vakuume?
Kaip veikia televizorius? Kokios medþiagos naudojamos ðiuolaikinëje radiotechniko-
je? Kokie puslaidininkiniø prietaisø veikimo principai? Ar gali srovë tekëti dujomis?
Kokia ketvirtoji medþiagos bûsena? Ar jà galima sukurti dirbtinai ir panaudoti?

Pasiruoðimas
Ðio skyriaus medþiagai nagrinëti 9 klasëje skiriamos 6 pamokos, 12 klasëje – 8

pamokos. Pirmos keturios (9 kl.) ar penkios (12 kl.) pamokos skiriamos daugiausia
informaciniams ágûdþiams ugdyti. Pamokos daþniausiai vyko informaciniame mo-
kyklos centre, galëjome naudotis ávairesniais informacijos ðaltiniais (þinynais, encik-
lopedijomis, mokslo populiariàja literatûra, senesniais ar pamokose nenaudojamais
vadovëliais, internetu, mokomosiomis kompiuteriø programomis). Fizikos kabinetas
irgi paruoðiamas darbui: ant sienos pakabinamas darbo planas, kuriame paþymimas
siûlomas uþsiëmimø tvarkaraðtis, patarimø, kaip planuoti smulkesnes temas ir savo
darbà. Kabinete surengta sukauptos medþiagos ðia tema paroda, pakabinti mokomieji
plakatai. Paruoðta didaktinë medþiaga mokiniams. Sudëlioti kabinete esantys prietai-
sai, iliustruojantys ðià temà: elektrolitinës vonios, elektrodai, vakuuminiai diodai, trio-
dai, elektroniniai vamzdþiai, puslaidininkiniai diodai, triodai, mikroschemos, oscilog-
rafas. Kabinete ákurto Fizikos muziejaus eksponatai irgi labai tiko – tai radijo imtuvai,
televizoriai, seno kompiuterio monitorius, ðiø prietaisø modeliai.

Per pirmàsias pamokas mokiniai savarankiðkai studijavo mokomàjà medþiagà,
ieðkojo informacijos, jà rinko ir vertino. Ja remdamiesi atliko nurodytas uþduotis.
Mokytojas ðiose pamokose – ne informacijos, þiniø teikëjas, o tik konsultantas, padë-
jëjas, partneris.

Dar kelios pamokos skiriamos maþajai mokiniø mokslinei konferencijai – pasi-
rengti ir pristatyti. Mokiniai rinkosi siauresnes temas, dalijosi á grupeles, rengë prane-
ðimus, plakatus ar kitaip pristatë temà. Taip apibendrinama ir pakartojama skyriaus
medþiaga.

Darbo planas
1 pamoka:  Elektros srovë skysèiuose.
Mokiniai trumpai supaþindinami su ðio skyriaus nagrinëjimo metodika, su nau-

dojama literatûra. Pamokos pradþioje mokiniams iðdalijami Darbo lapai (1 priedas).
Juose pateikta Mokytojo programa ir Mokinio programa. Mokytojo programoje nu-
rodyti raktiniai kiekvienos temos þodþiai – esminës temà atspindinèios sàvokos. Mo-

Informaciniø ágûdþiø ugdymas fizikos pamokose
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kinio programa pildoma baigus darbà, joje mokiniai ávertina ir apibendrina savo dar-
bà, nurodo pasiekimus ir iðkilusius sunkumus. Darbo lape buvo pateikiami tarpiniai
ávertinimai ir fiksuojamas galutinis ávertinimas, vëliau áraðytas á klasës dienynà.

Pateikiamos ðios pamokos uþduotys: savarankiðkai iðnagrinëti elektros srovës te-
këjimo skysèiais teorinæ medþiagà pasirenkant literatûrà; uþpildyti uþduoèiø lapà (at-
sakyti á testo klausimus, iðspræsti kiekybinius uþdavinius). Primenama ir dar kartà
paaiðkinama: darbas vyks informaciniame mokyklos centre; informacijos paieðka bus
lengvesnë ir greitesnë naudojant raktinius þodþius. Devintokams leidþiama dirbti po-
romis, á kurias mokiniai suskirstomi pagal mokymosi rezultatus. Tai skatino mokinius
bendradarbiauti.

2 pamoka: Elektros srovë dujose.
Pristatomi pamokos uþdaviniai. Mokiniai savarankiðkai nagrinëjo mokomàjà me-

dþiagà, skaitë, konspektavo, rinkosi literatûros ðaltinius; uþpildë mokytojos duotà uþ-
duoèiø lapà. Iðdalijami iðtaisyti pirmosios pamokos uþduoèiø lapai. Darbo lape  uþra-
ðomi tarpiniai ávertinimai.

3 pamoka: Elektros srovë vakuume.
Pristatomi pamokos uþdaviniai. Mokiniai dirbo savarankiðkai. Kiekvienoje pa-

mokoje mokiniams rinktis buvo vis lengviau: jie jau þinojo, kà gali rasti mokyklos
skaityklos þinynuose ir enciklopedijose, kas aiðkiau iðdëstyta vadovëlyje, o kam nau-
dingas internetas. Kiekvienos pamokos pabaigoje buvo aptariami mokiniams iðkilæ
sunkumai, patariama, kaip jø iðvengti. Vël savarankiðkai atliekamas testas. Uþraðo-
mas tarpinis vertinimas. Jei klasë didelë, galima mokinius grupuoti ir skirti darbà
grupelëms po 15 minuèiø – vieni dirba su testais bibliotekoje, kiti pagal Darbo lapus ir
su vadovëliu, dar kiti sprendþia uþduoèiø lapo uþdavinius padedami mokytojo.

4 pamoka:  Elektros srovë puslaidininkiuose.
Mokiniai savarankiðkai rinko informacijà apie puslaidininkius. Paskui dvylikto-

kai sprendë kompleksiná uþdaviná dirbdami poromis, kurios sudaromos ið nevienodø
gabumø mokiniø. Aiðkindami vienas kitam, jie geriau suvokë ir iðmoko mokomàjà
medþiagà, be to, silpnesnis mokinys draugo nebijojo klausti.

5 pamoka: Puslaidininkiø sandûra. Diodas. Triodas.
Ði pamoka – tik dvyliktokams, devintokai puslaidininkius nagrinëjo vienà pa-

mokà. Mokiniai dirbo savarankiðkai: rinko medþiagà, atliko pateiktas kiekybines ir
kokybines uþduotis.

6 pamoka:  Darbas grupëmis.
Klasë buvo padalyta á devynias maþas grupeles po 2–3 mokinius. Grupelës pasi-

skirstë bûsimos maþosios konferencijos temas (Elektrolitø laidumas, elektrolitinë di-
sociacija. Elektrolizë; vario elektrocheminio ekvivalento radimas. Elektros srovë va-
kuume; diodas; triodas. Elektroninis vamzdis ir jo panaudojimas. Savasis ir priemaiði-
nis puslaidininkiø laidumas. Puslaidininkiø sandûra ir  tranzistorius. Dujø iðlydþio
teoriniai pagrindai; savaiminio iðlydþio atmainos. Plazma – ateities generatorius? Is-
toriniai ðiø mokslø aspektai ir raida).

Mokiniai dirbo grupëmis, ruoðësi konferencijai: sudarë uþduotis, ruoðë bandy-
mà, rengë pristatymui plakatà, ieðkojo ádomesnës dar nenaudotos medþiagos – gili-
nosi á atskirà smulkesnæ temà. Taip pat patys rengë medþiagà pristatymui: nustatë
tikslus, uþdavinius, darë iðvadas, literatûros apraðus.

Devintokai toliau dirbo jau paskirtomis poromis. Temas devintokø maþajai mokslinei
konferencijai pasiskirstëme pamokø ciklo pradþioje, todël ðios pamokos neorganizavome.
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7 pamoka: Maþoji mokslinë konferencija.
Kiekviena grupë trumpai pristatë savo darbà: demonstravo bandymà (elektroli-

zë), aiðkino, pasakojo, demonstravo modelá, pieðiná ar plakatà. Atsakë á klausytojø
klausimus. Pamokos pradþioje visiems mokiniams iðdalijami vertinimo lapeliai, ku-
riuose jie uþraðë kiekvienos grupelës darbo ávertinimà. Pamokos pabaigoje vertinimo
lapeliai apibendrinami ir paskelbiamas galutinis ávertinimas.

8 pamoka: Atsiskaitymas ir vertinimas.
Mokiniai individualiai atliko parengtas uþduotis; uþpildë Mokinio programà Dar-

bo lape. Nagrinëjant visà ðià temà buvo vertinamas kiekvieno mokinio darbas per visas
pamokas. Galutinis paþymys raðomas suskaièiavus aritmetiná vidurká ið ávertinimø,
gautø uþ atskirø temø darbus, uþ vaizdiná pristatymà konferencijoje ir individualø
atsiskaitymà.

Rezultatai
Pildydami Mokinio programà, 59 proc. mokiniø pabrëþë, kad iðmoko atrinkti

informacijà, suþinojo naujø ir ádomiø dalykø, taip pat pastebëjo, jog buvo ádomu
dirbti. Kaip didþiausià iðkilusá sunkumà daugiau kaip pusë mokiniø (54 proc.) ávardi-
jo labai didelá informacijos kieká, be to, daug mokiniø jaudinosi kalbëdami visai klasei.

Likome labai patenkintos ðiuo pamokø ciklu: neliko në vieno abejingo mokinio,
visi noriai dirbo kiekvienà pamokà. Kaip teigë patys mokiniai: „Tai labai geras moky-
mo bûdas, net ir tokius tinginius kaip að priverèiantis dirbti“ (Edvinas, 12R kl.).

Iðvados
• Pristatytø pamokø ciklo metu mokiniai aktyviai dalyvavo darbe, ieðkojo atsa-

kymø á iðkylanèius klausimus, analizavo ávairias problemas.
• Ieðkodami informacijos mokiniai susipaþino su naujausiais fizikos mokslo sri-

èiø laimëjimais, pasiûlë pritaikymo galimybes ir bûdus.
• Dirbdami savarankiðkai mokiniai iðmoko patys vertinti ir atrinkti informaci-

jà, naudotis ávairiais informacijos ðaltiniais; iðmoko patraukliai pateikti me-
dþiagà klausytojams, nugalëjo auditorijos baimæ.

• Ði veikla buvo orientuota á mokiniø kompetencijø ugdymà ir to buvo pasiek-
ta: mokiniai komunikavo gimtàja ir uþsienio kalbomis, plëtë savo gamtamoksliná
raðtingumà, mokësi mokytis, bendradarbiauti, naudoti informacines komu-
nikacines technologijas.

Informaciniø ágûdþiø ugdymas fizikos pamokose
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1 priedas

Vilniaus Jono Basanavièiaus vidurinë mokykla

DARBO LAPAS

Mokinio vardas, pavardë Klasë
Mokytoja: Edita Dijokienë                                   Dëstomas dalykas: fizika
Tema: Elektros srovë ávairiose aplinkose
Mokytojo programa

Elektros srovė 
skysčiuose 

Antros rūšies laidininkai; elektrolitai; elektrolitinė disociaci-
ja; molizacija arba rekombinacija; katodas; anodas; elektroli-
zė; M. Faradėjaus dėsnis; elektrocheminis ekvivalentas;  
T. Grotus; galvanostegija; galvanoplastika. 

Elektros srovė 
dujose 

Jonizacija; išlydis; molizacija arba rekombinacija; nesavai-
minis išlydis; soties srovė; Geigerio skaitikliai; smūginė joni-
zacija; savaiminis išlydis; kibirkštinis, vainikinis, rusenanty-
sis išlydis; elektros lankas; plazma. 

Elektros srovė 
vakuume 

Termoelektroninė emisija; termoelektronai; diodas; diodo 
srovės reguliavimas; diodo voltamperinė charakteristika; so-
ties srovė; srovės kryptis; triodas; tinklelis; liuminoforai; 
elektroninis vamzdis ir jo panaudojimas. 

Elektros srovė 
puslaidinin-
kiuose 

Puslaidininkiai; IV grupės elementai; elektroninis arba n lai-
dumas; skylinis arba p laidumas; savasis laidumas; termisto-
riai; fotorezistoriai; priemaišinis laidumas; donorai; akcepto-
riai. 

 
 
Temų 
raktiniai 
žodžiai – 
esminės temą 
atspindinčios 
sąvokos.  

Puslaidininkių 
sandūra 

Pn sandūra; rekombinacija; kontaktinė evj; pn sandūros lai-
dumas; puslaidininkinis diodas; tranzistoriai; bazė; emiteris; 
kolektorius. 

 
Mokinio programa

Rezultatai:  
• išmokau naudotis įvairiais 

informacijos šaltiniais; 
• išmokau atrinkti informaciją; 
• išmokau konspektuoti; 
• sužinojau naujų ir įdomių 

dalykų; 
• išmokau dirbti savarankiškai; 
• išmokau dirbti grupėje; 
• išmokau nebijoti auditorijos; 
• geriau supratau šias temas; 
• buvo įdomu dirbti; 
• labiau pasitikiu savimi; 
• (kita): 
• ... 

Sunkumai: 
• mažai informacijos; 
• neįdomios temos; 
• labai daug informacijos; 
• labai sudėtingos problemos; 
• labai plačios temos; 
• labai siauros temos; 
• nevieninga grupės nuomonė; 
• netolygus darbo pasiskirstymas 

grupėje; 
• nepasitikiu savimi dirbdamas 

savarankiškai; 
• jaudinausi kalbėdamas prieš klasę; 
• nuobodus darbas; 
• (kita): 
• ... 

Mano nuomonė apie tokį darbo būdą: 
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Tarpiniai ávertinimai:

Elektros 
srovė 
skysčiuose 

Elektros 
srovė 
dujose 

Elektros 
srovė 
vakuume 

Elektros srovė 
puslaidininkiuose 

Pn 
sandūra 

Darbo 
pristatymas 
konferencijoje 

Individualus 
atsiskaitymas 

 
 

      

 

Galutinis ávertinimas:
Pastabos:

Mokinio paraðas: Mokytojo paraðas:

Informaciniø ágûdþiø ugdymas fizikos pamokose
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„Tinkamai þvelgiant matematika atskleidþia ne tik tie-
sà, bet ir aukðèiausià groþá – ðaltà ir grieþtà tarsi skulp-
tûros groþá, abejingà silpnosioms mûsø prigimties pu-
sëms, neturintá tapybos ar muzikos praðmatnumo, ta-
èiau dvelkiantá pakiliu tyrumu ir grieþtu tobulumu,
kurá gali atskleisti tik aukðèiausias menas.“

Bertrand Russell

Ar daþnai dar ðiandien susimàstome – kà reiðkia bûti mokytoju?.. Po beveik pen-
kiolikos matematikos mokymo metø að vël imu galvoti ir aiðkintis, kokia yra mokymo-
si reikðmë ir kokia mano mokiniø mokymo prasmë. Ko gero, mûsø darbas – tai ne tik
iðdëstyti medþiagà, skirti namø darbus ir patikrinti kontrolines uþduotis. Mokymas
reiðkia daugiau. Tai – atradimas, tai – dalijimasis, tai – tobulëjimas. Todël, manyèiau,
bûti mokytoju – reiðkia stebëti mokinius, apmàstyti klasëje vykstantá bendravimà, ið-
nagrinëti veiksmingø mokymo ir mokymosi bûdø ávairovæ bei sukurti sistemà, galin-
èià tapti mûsø darbo bei nuolatinës kaitos gairëmis. Tai, ko gero, yra tiek asmeninis,
tiek profesinis iððûkis, kelionë ieðkant prasmës ir pasitenkinimo mokytojo darbu.

Taigi mes ieðkome prasmës ir pasitenkinimo darbe, o neretai mûsø ugdytinis
sëdi matematikos pamokoje ir tiesiog laukia nesulaukia skambuèio. Tad kà daryti, kad
matematika bûtø, na, jei ne ðventë, tai bent jau ne kanèia?

Paþiûrëkime, kà mums siûlo Bendrøjø programø autoriai („Matematika. Ben-
drieji uþdaviniai“):

• formuoti mokiniø teigiamas nuostatas á matematikà, mokslà ir technologijas, sudo-
minti juos ðiø srièiø laimëjimais;

• propaguoti matematines, mokslines bei technologines profesijas, pabrëþti matema-
tikos, mokslo ir technologijø svarbà profesinei veiklai;

• skatinti studijuoti ir naudoti matematikà tradiciðkai maþiau ðioje srityje atstovau-
jamø grupiø atstovus;

• skatinti moksliná ir matematiná màstymo pobûdá, atvirumà, objektyvumà, pakan-
tumà neþinomybei, iðradingumà, þiniø troðkimà.

Kai kuriø pedagogø nuomone, mokymasis – tai màstymas ir veikla. Tuomet klasë
turëtø bûti ta vieta, kur màstoma ir aktyviai dirbama. O mokymasis turëtø bûti –
nuoseklus dinamiðkas procesas. Taèiau kà daryti man, paprastai mokytojai, kad tai

Jûratë Bakasënaitë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Matematika – realijos ir vizijos
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bûtø realu. Kur ieðkoti ,,recepto”, kuris matematikos mokymà bei mokymàsi paleng-
vintø, ir kartu formuotø mokiniø ,,teigiamas nuostatas á matematikà ”, ,,skatintø mo-
kiniø þiniø troðkimà, kûrybiðkumà, iðradingumà…“ Kokius metodus reikëtø pasirinkti,
kad mokytojas galëtø ugdyti ,,dorà, kritiðkai màstantá, atsakingà þmogø“, sugebësian-
tá sëkmingai gyventi ir kurti nuolat besikeièianèioje ðiuolaikinëje visuomenëje.

O kas ir kada atsakys á svarbiausius matematikos mokytojams rûpimus klausi-
mus: kaip mokymo planuose nurodytà pamokø skaièiø suderinti su programomis,
kokie brandos egzaminø reikalavimai kis keièiantis programoms; galiausiai, kà daryti
su 9 ar 10 klasës vadovëliø „pilkaisiais puslapiais“ , nes pagal programas jie lyg ir
neprivalomi, taèiau atëjæs á 11 klasæ mokinys tarsi ir turëtø mokëti tà medþiagà, nes
laiko viskam iðmokti nëra (tik ádomu kada turëtø iðmokti? Tarp 10 ir 11 klasës?). Kaip
mokyti pagal 11 klasës vadovëlá, jei, pasak kai kuriø garsiø ðalies matematikø, ðis va-
dovëlis neákandamas vidutiniam vienuoliktokui?

Planavimas, ko bus mokoma, kokiu bûdu bus pateikiama mokymosi medþiaga,
kaip ta medþiaga bus koreguojama ir perþiûrima, mokytojø programos ágyvendini-
mas ir jø aprûpinimas reikiama medþiaga – tai didþiulis, gebëjimø ir sumanumo rei-
kalaujantis uþdavinys, taèiau kartu tai tik vienas ið sëkmingos veiklos garantø.

Verta bûtø prisiminti, kas yra svarbu darbui klasëje, kokie reikalavimai keliami
mokytojui, kad pamoka bûtø kokybiðka:

• vertinimas;
• pasiruoðimas;
• planavimas;
• dalyko iðmanymas;
• profesiniai ágûdþiai;
• profesinë nuojauta.
Mûsø darbas – tai nuolatinis planavimas, daugybë pasikartojanèiø etapø. Proce-

sas prasideda, kai mes tyrinëdami ir atrasdami nustatome sau gaires. Po to dirbame
siekdami suprasti problemas, surasti bûdus joms iðspræsti, iðanalizuoti galimybes, ko-
kios veiklos toliau imtis. Mes tarsi imame suktis tam tikra spirale:

Matematika – realijos ir vizijos
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Kai pradedame kurti idëjas, tarsi áþengiame á pirmà spiralës kilpà. Mes vykdome
P planà, kuris padeda spræsti problemà (siekti tikslo), ágyvendiname 1 planà ir áverti-
name jo efektyvumà E. Ávertinus planà kuriamas kitas planas, kuris áveda á antrà spi-
ralës kilpà, ir spiralë tæsiasi... Kilpos kuria dar daugiau kilpø, kol problema yra ið-
sprendþiama ir visi turëtø bûti patenkinti... Kiekvienus mokslo metus pradedame
kupini dideliø planø daugybei nuostabiø dalykø, kuriuos atliksime su savo moki-
niais. Esame be galo entuziastingi rugsëjo mënesá, taèiau maþdaug gruodá daug kas
paprasèiausiai bûna pamirðta, nes ...tam nelieka laiko. Tuomet tenka kelti naujus tiks-
lus ir uþdavinius bei numatyti prioritetus.

Toks tad matematikos mokymas (o jei dar prisiminsime, kad vadovëliai netobuli:
dël kai kuriø skyriø teorijos net aukðtøjø mokyklø dëstytojai ginèijasi; bendrojo kurso
matematikai skirtos dvi valandos, bet visi matematikos mokytojai supranta, kad to,
aiðku, per maþai – per tas dvi valandas galima ne mokyti matematikos, o tik pakalbëti
apie jà. Egzaminø centras kartkartëmis apie save primena (pavyzdþiui, pateikia uþda-
viniø, kuriø lyg ir nenumato programa); mokiniai skundþiasi per dideliu krûviu, o
mokytojai – per maþu pamokø skaièiumi. Valdþia apskritai nëra linkusi savo mintimis
apie „lietuviðkosios matematikos“ ateitá dalintis, tai imi galvoti: „Kam mes, matemati-
kai, reikalingi?“ Belieka susitaikyti, kad mûsø visø sukurta realybë yra tokia, kokia
yra, ir, nors atrodytø, mûsø màstymo ir kalbëjimo apie problemas bûdas yra vieno-
das, bet tuo pat metu kiekvienas ið mûsø á viskà þiûrime ið „savo varpinës“.

Todël belieka tik pasinerti á filosofinius pamàstymus.
Senas kaip pasaulis klausimas: „Kas atsirado pirmiau: viðta ar kiauðinis?“ Mate-

matinë „aukso pjûvio“ (Leonardo da Vinèi (1452–1519) terminas) formulë ar pastaty-
tos naudojantis auksine proporcija graikø ðventyklos, kurias laikome graþiomis (ir tas
groþis buvo matematiðkai suvoktas ir iðreikðtas)? Ar mes laikome graþiu tai, kas yra
matematiðkai teisinga? Turbût visi esame (bûtent estetine prasme) matematikai. Ir, ko
gero, ne todël, kad tokia mûsø prigimtis, bet todël, kad mes esame taip sàlygoti kultû-
ros.

Daþnai matematikos pamokose keliamas klausimas: „Kas man ið to, kur að tai
galësiu pritaikyti?“ Ðiuo atveju tikriausiai visiðkai neabejojama dël bendrøjø matema-
tikos taikymø, tik abejojama dël savo gebëjimø. Vienas garsus profesorius „atrado“,
kad statistinis þmogus „áprastame“ gyvenime naudojasi tomis matematikos þiniomis,
kuriø mokoma iki septintos klasës. Todël reikëtø pabandyti suvokti, kodël matemati-
ka apskritai tapo mokykloje dëstomu dalyku. Matematika suteikia tam tikrø logikos ir
formalaus màstymo ágûdþiø, savità tikrovës suvokimo bûdà. Ir bûtinai reikia pabrëþ-
ti, kad matematikos, kaip ir kitø dalykø, vertë ir santykinumas iðryðkëja lyginant jà su
kitomis mokyklinëmis disciplinomis. O tai, kad matematika daþnai yra nemëgstamiau-
sias dalykas ir daugiausia nepaþangiø mokiniø bûna dël jos, nëra tik matematikos
kaip dalyko ar mokytojø kaltë. Paradoksalu, taèiau matematikai (ir ne tik jai) pirmiau-
sia trukdo bûtent tai, kad ji yra mokyklinë disciplina, juk ið esmës tiek eilëraðtá, tiek
Pitagoro teoremà ar auksinæ proporcijà naudoti kaip egzamino medþiagà yra pavojin-
ga, nes tokiame kontekste á ðiuos dalykus bus þiûrima tik kaip á egzamino klausimus,
vadinasi, kaip á prievartos árankius.

Reikia atsiþvelgti dar á vienà mokyklinës matematikos prieðtaravimà: viena ver-
tus, ji – paprasèiausias ir logiðkiausias ið visø dalykø, kita vertus, reikalauja labai dide-
lës visumos ágûdþiø (ir ne tik matematiniø). Matematikoje neámanoma iðvengti, atro-
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dytø, nuobodþiø dalykø: trupmenø skaièiavimo, reiðkiniø prastinimo ar lygèiø spren-
dimo. Deja, ji negali visada bûti ádomi ir vaizdi, taèiau pagal iðgales turëtø tokia bûti.
Todël planuodami kiekvienà pamokà neiðvengiamai màstome, kà turime daryti, kad
mokinys pajustø matematikos groþá, ir stengiamës:

• suprantamiau, geriau aiðkinti;
• tai daryti kuo vaizdþiau;
• nuolat pabrëþti vidinius matematikos ryðius;
• parodyti matematikos istoriðkumà;
• atskleisti vidiná matematikos groþá, estetikà.

Ið esmës daugelis klausimø, kurie buvo pateikti, susijæ su poþiûriu á matematikà
kaip á vienà ið meno formø ir tuomet klausimas apie matematikà, neturinèià „naudin-
gø“ tikslø, bus svarstomas kaip ir kituose menuose, ir, ko gero, paaiðkës, kad ið pat
pradþiø buvo klaidingai iðkeltas klausimas: „Kokia man ið to nauda?“ Atsakymas: „Jo-
kios, bent jau ne tokia, kokià galima bûtø vienareikðmiðkai nurodyti“; kaip negalima
vienareikðmiðkai atsakyti á klausimà „Kà poetas ðiuo eilëraðèiu norëjo pasakyti?“ Ta-
èiau matematika yra apoloniðkasis menas (pagrástas proto principais), jei ið viso yra
menas, nes meno kûrinys pirmiausia turi dþiuginti, kelti susidomëjimà; dominuoti
turëtø ne pats faktas, o ieðkojimo procesas. Vaikas turi turëti galimybæ pajusti, kad jis
„màsto ir gyvena pagal matematinius dësnius kiekvienà akimirkà“  arba „kad mes visi
esame matematikai – kaip pavyzdþiø atpaþinëjai ir abstraktûs minèiø manipuliuoto-
jai“ (Tadas, 12 klasë, ið sienlaikraðèio straipsnio „Kas yra matematika?“).

Graþu, pasakysite, taèiau kur atrasti laiko visiems ðiems dalykams, jei net nebeþi-
nome, kaip spëti programinius dalykus iðdëstyti? O juk atradimai nedaromi per 45
minutes. Ir kokià vietà tuomet ðiame atradimø procese turëtø uþimti ugdymo turinio
planavimas ir ágyvendinimas? O kur dar diferencijavimas, individualizavimas, vidiniai ir
tarpdalykiniai ryðiai, IKT taikymas, aktyvieji mokymo metodai, kritinis màstymas, vertybi-
niø nuostatø formavimas ir t. t. Retorinis klausimas... Ir gali likti nesuprastas.

Matematika – realijos ir vizijos



98 Integracija ir tarpdalykiniai ryðiai

Laima Rimeikienë,
Margarita Lavrentjeva
Klaipëdos Þaliakalnio vidurinë mokykla

Integracija ir tarpdalykiniai ryðiai
ugdymo procese

Integracija (lot. k. integratio – atnaujinimas, atstatymas) – tai mokomøjø dalykø sie-
jimas á visumà, taèiau ne mechaniðkai, bet derinant tarpusavyje, papildant vienà kitu.

Dalykø integravimas gerina ugdymo procesà, formuoja visuminá pasaulio paþi-
nimà, stiprina mokiniø þinias. Per integruotas pamokas mokiniai atlieka ávairaus po-
bûdþio mokomàsias uþduotis, ugdomas jø poreikis paþinti daugiau. Tokios pamokos
padeda praktiðkai pasitikrinti, kaip mokiniai geba taikyti ágytas þinias, kokius gebëji-
mus ir ágûdþius reikia patobulinti, kad bûtø pasiektas norimas þiniø lygis.

Mokomøjø dalykø integracijos rezultatai:
• Sisteminamos þinios.
• Apibendrinami gebëjimai leidþia taikyti þinias kompleksiðkai.
• Skatinamas ugdymo ir pedagoginis procesas.

Integracijos tikslai ir uþdaviniai:  
• Faktinës mokomosios medþiagos kaupimas.
• Bendrø sàvokø ir terminø formavimas.
• Mokomosios veiklos rûðiø ir ágûdþiø ugdymas.

INTEGRUOTA BIOLOGIJOS IR VALSTYBINËS LIETUVIØ KALBOS PA-
MOKA 8 KLASËJE „ÞUVYS – STUBURINIAI VANDENS GYVÛNAI“

Pamokos tikslai
• Apibendrinti mokiniø þinias apie þuvø klases, jø sandarà, dauginimosi  ypa-

tybes.
• Tobulinti valstybinës kalbos vartojimo ágûdþius.
• Turtinti mokiniø þodynà lietuviðkais biologijos terminais.
• Gilinti þinias apie vandens gyvûnø gyvenimo bûdà, jø ávairovæ.
• Ugdyti informacinæ mokiniø kultûrà.
• Didinti mokiniø mokymosi motyvacijà.

Pamokos uþdaviniai
• Suþinoti, kaip þuvys prisitaiko prie aplinkos.
• Susipaþinti su þuvø biologijos ávairove ir jø reikðme gamtai.
• Gebëti vartoti naujus þodþius gimtàja ir valstybine kalbomis.
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Mokymosi motyvacija: mokiniai suvoks, kad mokëdami valstybinæ kalbà galës
gilinti bei plësti ir kitø mokomøjø dalykø þinias, ðiuo atveju – biologijos, pastebës
mokomøjø dalykø ryðius.

Pamokos turinys
Pamoka planuojama ið trijø daliø:  
• Áþanga. Mokiniø parengimas pamokos temai.
• Þiniø kartojimas ir átvirtinimas.
• Þiniø apibendrinimas ir tikrinimas.

Kartojimas ir átvirtinimas:
• klausimynas;
• praktinis darbas „Prisitaikymas gyventi vandenyje“.
Þiniø apibendrinimas ir tikrinimas:
• individualus darbas su padalomàja medþiaga valstybine kalba;
• vertimo uþduotis;
• apibendrinamos þinios.

Metodai ir priemonës  
• Áþanginis mokytojø þodis – temos ir tikslø skelbimas.
• Kolektyvinë frontalioji apklausa – kartojamos ankstesnëse pamokose ágytos

þinios, atliekamos biologijos mokytojos parengtos uþduotys.
• Darbas poromis – dirbama su didaktine medþiaga valstybine kalba.  
• Individualus darbas – tikrinamos mokiniø ágytos þinios.
• Apibendrinimas.

Pamokoje naudojamos mokymo(si) priemonës:
• informacinës technologijos;
• mokomosios medþiagos kompiuterinës pateiktys;
• lentelës „Vidinë þuvø sandara“, „Þuvø ávairovë“;
• biologijos ir dvikalbë mokomoji padalomoji medþiaga;
• aiðkinamasis dvikalbis leksikos þodynëlis „Þuvys“.

Mokymo(si) formos ir metodai:
• kolektyvinë apklausa;
• darbas su biologijos ir lietuviø kalbos padalomàja medþiaga;
• individualus praneðimas;
• vertimas ið gimtosios kalbos á valstybinæ kalbà;
• praktinis tiriamasis darbas;
• mokytojo þodis;
• darbas poromis.

PAMOKOS EIGA

Mokytojos þodis. Nurodoma pamokos tema, skelbiami tikslai ir uþdaviniai.

Integracija ir tarpdalykiniai ryðiai ugdymo procese
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Kolektyvinë apklausa (kartojimas)
Apklausa vykdoma naudojant mokiniø parengtas kompiuterines pateiktis: Þuvø

sandara; Chordiniø gyvûnø poþymiai; Þuvø kûnø forma, prisitaikymas; Þuvø ávairovë. Uþ-
duodami kartojimo klausimai, tikrinama, kaip atlikti namø darbai.

Nauja medþiaga
1. Individualaus darbo pristatymas.
Pristatomas mokiniø parengtas dvikalbis leksikos þodynëlis „Þuvys“. Autoriai

papasakoja, kaip jie rengë þodynëlá ir kokia jo praktinë paskirtis.
Pastaba. Ðiuo dvikalbiu þodynëliu mokiniai naudojasi visà pamokà: atlieka verti-

mà, ieðko terminø aiðkinimo.
2. Praktinis darbas „Prisitaikymas gyventi vandenyje“.
Uþduoties tikslas: naginëjant þuvies sandaros iliustracijas, iðsiaiðkinti, kaip þu-

vys prisitaiko gyventi vandenyje. Padaryti iðvadas.
3. Individualus praneðimas „Jûros arkliukas“.
Pristatant ðá jûros gyvûnà, rodomos ir komentuojamos nuotraukos. Po praneði-

mo pateikiamas klausimynas patikrinti  ágytas þinias apie áspûdingà vandens gyven-
tojà.

4. Mokytojos paskaita apie þuvø ávairovæ.
Mokytojos pasakojimas iliustruojamas vaizdine medþiaga ( skaidrëmis ) apie þu-

vø spalvinæ, formø, gyvenimo bûdo ávairovæ.  Mokiniams skiriama uþduotis: uþsira-
ðyti pagrindines sàvokas ir tezes.

Integruotas mokymasis

1. Kalbos vartojimo uþduotis. Iðversti ir áraðyti þodá reikiama forma (galima nau-
dotis þodynëliu).

ÞUVYS
Tai ïîçâîíî÷íûe…………………… gyvûnø atstovas – chordiniø tipas. Þuvys

skirstomos á êîñòÿíûå ……………….. ir õðÿùåâûå……………… . Lietuvoje gyvena
apie 88 þuvø rûðys. Baltijos jûroje âîäèòüñÿ ……………….. 25 rûðys. Visos þuvys yra
õëàäíîêðîâíûå ………………… gyvûnai, nes jø temperatûra priklauso nuo ñðåäà
……………….. temperatûros. Gyvena vandenyje, kvëpuoja æàáðû …………….. . Þu-
vø kûnà dengia ÷åøóÿ …………., êîëþ÷êè (øèïû) ……………, êîñòÿíûå ïëàñòèíû
....................................... . Dauguma þuvø â áðþøíîé ïîëîñòè ………………………..
turi plaukiojamàjà pûslæ. Jos gyvena skirtinguose vandenyse, todël skirstomos á
ìîðñêèå …………, gyvenanèias jûrose, ãëóáîêîâîäíûå ……………………, gyvenan-
èias gëlame vandenyje, ir kitos -  migruojanèios ið jûros á upes arba atvirkðèiai. Þuvys
yra ðàçíîïîëûå …………………., todël daugumai þuvø bûdingas íàðóæíîå
îïëîäîòâîðåíèå …………………………… . Daugumos þuvø vystymasis skirstomas á
keturis etapus: îïëîäîòâîð¸ííàÿ èêðà  ……………………………., ëè÷èíêà
……………., ìàë¸ê ……………, âçðîñëàÿ ðûáà ……………………………. .

2. Ugdomoji skaitymo uþduotis. Perskaityti paþintiná tekstà apie ungurius gimtàja
kalba ir atpasakoti já lietuviðkai.
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Äëÿ äðåâíåãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà Àðèñòîòåëÿ óãðè áûëè çàãàäêîé. Ñêîëüêî áû îí
íè èçó÷àë ýòèõ ãëàäêîêîæèõ, çìååâèäíûõ ðûá, îí íå íàø¸ë íè ïîëîâûõ îðãàíîâ, íè
èêðû. Àðèñòîòåëü çàêëþ÷èë: «Óãðè ïðîèñõîäÿò îò òàê íàçûâàåìûõ «äîæäåâûõ ÷åðâåé»,
êîòîðûå ñàìîçàðîæäàþòñÿ â èëå è âëàæíîé ïî÷âå».

Ýòó òàéíó óãðÿ ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè ðàçãàäàëè. Êðèñòîôåð Ìîðèàðòè îáúÿñíÿåò,
÷òî ó óãðÿ íå óâèäèøü äàæå íàì¸êà íà èêðèíêó. «ßè÷íèêè óãðÿ íåçàìåòíû  – ó ìîëîäûõ
îñîáåé ïðàêòè÷åñêè íå âèäíû, à ó çðåëûõ îíè îáðàçóþò ñâåòëóþ ãîôðèðîâàííóþ ïîëîñêó».

Òàê äî ñèõ ïîð íå óäàëîñü ïîéìàòü íè îäíîãî ðàçìíîæàþùåãîñÿ óãðÿ. Ìîæíî
ïîíÿòü, ïî÷åìó áûë îçàäà÷åí Àðèñòîòåëü.

3. Tikrinamoji uþduotis „Pasitikrink þinias“. Darbas atliekamas poromis (pirmai porai
atlikus uþduotá, stabdomas laikas). Suraskite sàvokø ar terminø paaiðkinimus ir su-
junkite juos.

Apibendrinamoji pamokos dalis
Mokiniai apibendrina, kà jie suþinojo apie þuvø gyvenimà, jø ávairovæ, prisitaikymà

prie gyvenimo sàlygø. Daromos iðvados, kuo þuvys skiriasi nuo kitø vandens gyvûnø.
Mokiniø atsakymai  lyginami  su ekrane rodomomis mokytojø suformuluotomis iðvadomis.

Integruotos pamokos pranaðumai
1. Integruotos pamokos padeda iðspræsti keletà ugdomøjø uþdaviniø: sudomina

mokomàja medþiaga, ugdo aktyvumà, kûrybiðkumà, sukuria dvikalbæ aplinkà valsty-
binei kalbai ugdyti.

2. Atsiranda galimybë taikyti ávairesnius darbo metodus.
3. Pasiruoðimo pamokai krûvis tenka dviem mokytojams.
Sunkumai: planuoti ir analizuoti biologijos dalyko medþiagà turi abiejø dalykø

mokytojai (lietuviø kalbos ir biologijos).

Mokymosi rezultatø ávertinimas 
Mokiniø mokymosi rezultatai ávertinami dviem etapais: 
1. Vertina klasës mokiniai uþ atliktas individualias uþduotis.
2. Vertina mokytojai uþ parodytas þinias, jø iðsamumà, pateikimo teisingumà.

Pastabos:
1) mokiniai praturtino biologijos kabineto mokymo priemoniø bazæ dvikalbiu

þodynëliu „Þuvys“, kompiuterinëmis pateiktimis, kurios gali bûti naudojamos ateity-
je kaip mokomoji vaizdinë priemonë.

2) Pamokoje mokiniai dirbo dvikalbëje aplinkoje.

Chordinių tipo pagrindinis bruožas 
Kremzlinės žuvys turi 
Plaukiojamoji pūslė  
Žuvys yra    
Odos ląstelių išskyros 
Žuvies vairas ir variklis 
Kanalėlių juosta ant abiejų šonų ir galvos     
Keičia kūno spalvą ir piešinį    
Nuodingos žuvys išsiskiria 
Kūną apsaugo 

šoninė linija 
uodegos pelekas 
žvynai 
pigmentinės ląstelės 
itin ryškia spalva  
atraminę nugaros stygą 
šaltakraujai  gyvūnai  
gleivės 
žiaunų plyšius ir kremzlinius griaučius     
dujų pripildytas balionas pilvo ertmėje 
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Gyvename XXI amþiuje, kuris vadinamas informacijos amþiumi. Nuolatinë kaita
valstybëje ir visuomeniniame gyvenime skatina ugdytis naujus ágûdþius: priimti ir
valdyti informacijà, iðrinkti tai, kas reikðminga ir svarbu. Mokykla tampa nuolat besi-
mokanèia organizacija, kurioje naudojami naujausi ugdymo metodai, taikomos ávai-
rios technologijos. Mokinys mokosi mokytis, atlikdamas asmenines uþduotis, sukur-
damas savo ágûdþiø ir þiniø suvokimo sistemà.

Mokytojo vaidmuo pasikeièia: jis tampa mokiniø ugdymosi proceso partneris ir
padëjëjas. Jo tikslas – padëti mokiniui suvokti save, paþinti já supanèià aplinkà, for-
muoti vertybines nuostatas.

Dalykø integracija – tai ugdymo turinio individualizavimo sëkmæ lemiantis veiks-
nys. Mokytojas, atsiþvelgdamas á skirtingus mokiniø poreikius, gebëjimø lygmenis,
mokymosi motyvacijos sampratà, parenka tinkamus ugdymo metodus, formas, bû-
dus, nurodo informacijos ðaltinius. Svarbu ugdyti mokiniø domëjimàsi dalyku: mo-
kyti suvokti ágytas þinias ir jas taikyti realiose gyvenimo situacijose, kurti ir modeliuo-
ti, savarankiðkai atlikti uþduotis, ieðkoti informacijos ávairiuose ðaltiniuose ir jà siste-
minti, vertinti ir ásivertinti.

Neretai susiduriame su tokiu reiðkiniu: bandydami savo darbe pritaikyti literatû-
roje apraðytà ádomø metodà ar puikià pamokà, negauname rezultatø, kuriø tikëjo-
mës. Ko reikia, kad pamoka bûtø ádomi ir kiekvienas mokinys jaustøsi saugiai? Ádo-
mus pamokos dëstymas, netradicinë veikla, tinkamai parinkti metodai – tai paþinimo
intereso suþadinimo priemonës. Atsiranda smalsumas, skatinama motyvacija, geriau
ásimenama sunki medþiaga, mokinys jauèiasi saugus pamokoje. Naujos þinios grin-
dþiamos ankstesnëmis þiniomis, kurias galima perkelti á ávairias situacijas.

Kad pamokoje mokinys þinotø, turi atsiminti, o kad suprastø, turi màstyti. To-
kiai veiklai tinka klausimø metodas. Pamokoje skiriama pakankamai laiko diskusijoms,
mokoma plëtoti abstrakèias hipotezes, jungti idëjas ir sàvokas. Kartais mokiniø sam-
protavimai nëra konstruktyvûs, bet reikia leisti màstyti, kurti, protingai ar kvailai for-
muluoti apibrëþimus, idëjas, nes tik ðitaip mokiniai ásitrauks á problemø analizavimà,
informacijos sisteminimà. Minèiø ir nuomoniø ávairovë yra toleruojama, pabrëþiant,
kad kiekvieno nuomonë yra svarbi, bet kartu tikrinamos ir taisomos ankstesnës þi-
nios, pagiriama uþ teisingà atsakymà. Pasyvûs mokiniai ásitraukia á diskusijà, kai jau-
èiasi apsaugoti nuo paþeminimo. Kiekviena „kvaila idëja“ – tai natûrali mokymosi
dalis, svarbu, kad ði idëja nebûtø iðjuokiama.

Dana Kanclerienë,
Giedrë Kvietkauskienë
Vilniaus ðv. Kristoforo vidurinë mokykla

Mokykime mokytis
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Didelá áspûdá mokiniams daro atsakymai á kasdienio gyvenimo klausimus: kodël
ðaltyje girgþda sniegas, o medþiai traðka? Tai klausimai, kurie nagrinëjami fizikos pa-
mokose.

Matematikos pamokose naujø þiniø áprasminimas vyksta per tyrimo uþdavinius,
kurie padeda geriau suprasti ávairius reiðkinius. Pavyzdþiui, pateikiama lentelë su Cel-
sijaus (C) ir Farenheito (F) temperatûrø skalëmis ir uþduodami klausimai bei uþduo-
tys: „Kada uþðàla vanduo pagal F skalæ?“ „Ar galëtø snigti, jeigu termometras rodytø
140?“ (Atsakymà pagráskite.) „Nubraiþykite temperatûros kitimo grafikà (per parà, sa-
vaitæ) pagal abi skales“ ir t. t.

Ðis metodas motyvuoja mokinius, nes jie gali parodyti, kaip sekasi suvokti sàvo-
kas ir komunikuoti, vartodami terminus ir apibrëþimus. Pamoka vyksta mokiniams
tinkamu tempu, jie ið karto mokytojo ávertinami.

Norint iðugdyti 7 ir 8 klasiø mokiniø domëjimàsi fizika ar matematika reikia, kad
jie namie atliktø bandymus ir eksperimentus, rinktø informacijà apie reiðkinius ir jà
sistemintø, atliktø stebëjimus ir juos fiksuotø. Pavyzdþiui, kaip kinta oro temperatûra
prieð sningant ir pasnigus? Ar galima nuðalti atviras kûno vietas per 10 min., jei vëjo
greitis 20 m/s, o lauke temperatûra –230 C?

Motyvacijà ir domëjimàsi dalyku skatina netradicinës pamokos, pavyzdþiui, pa-
moka „Mokinys – mokiniui“. Tai iðankstinis atskirø temø parengimas ir pristatymas.
Pavyzdþiui, klasei paskirtos keturios temos: „Telefonas“, „Telegrafas“, „Nuolatinis mag-
netas“ ir „Þemës magnetinis laukas“. Klasë suskirstyta grupëmis. Reikalavimai: temos
pristatymas turi trukti ne maþiau kaip 10 minuèiø, jis turi bûti informatyvus, ádomus
ir suprantamas kiekvienam. Darbas vertinamas, ir kiekvienas mokinys turi pats ási-
vertinti ir ávertinti kiekvieno grupës nario darbà.

Matematikos pamokose galima pateikti uþduoèiø apie ávairiø ryðiø bendroviø
teikiamus pokalbiø planus, kokios bendrovës paslaugomis naudotis labiausiai nau-
dinga klientui ir kada? Pasirengimas tokioms pamokoms ir temø pristatymas parodë,
kad mokiniai geba surinkti informacijà, vaizdþiai jà pateikti (sukurta eilëraðèiø, dai-
nø, paruoðta plakatø, demonstraciniø priemoniø, nufilmuota filmø).

Kiekvienas mokomasis dalykas kelia savo uþdavinius. Skiriant savarankiðkas uþ-
duotis ar organizuojant projektinæ veiklà, reikëtø iðskirti gebëjimà perskaityti ir su-
vokti gaunamos informacijos prasmæ, iðskirti, kas svarbiausia. Matematikos ir fizikos
pamokose galima naudoti groþinës literatûros kûrinius (6–9 klasëse), kuriuose veiks-
mas siejamas su matematikos ar fizikos þiniø taikymu, aukðtesniosiose klasëse naudo-
ti þinynus, enciklopedijas. Darbas su tekstu pamokose nëra teksto perpasakojimas.
Skaitymas turi vykti pagal „TIKSA“ sekà (G. Petty, 2006):

Tyrimas – perþvelgti tekstà.
Klausimas – kà norime suþinoti.
Skaitymas – ieðkoti atsakymø á klausimus (surasti raktinius þodþius, uþpildyti

lenteles, sudaryti schemas ir t. t.).
Atkartojimas – pastraipos, skyriaus pabaigoje pakartoti pagrindinius dalykus (kà

suþinojo, ko nesuprato).
Kaip mokiniams pavyko atlikti uþduotis skaitant, galima patikrinti testais, pa-

ruoðti kontroliná darbà ar organizuoti darbo pristatymà.
Daþnai kalbame apie uþduoèiø diferencijavimà pamokose, nes mokinys, atlikda-

mas ávairià veiklà pamokoje, ágyja þiniø, todël parengtos uþduotys turi atitikti kiek-

Mokykime mokytis
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vieno mokinio gebëjimus. Uþduotys suskaidomos á maþesnes uþduotis, skiriama pa-
kankamai laiko joms atlikti, nurodomi ávairûs informacijos ðaltiniai, pasiûloma ávairiø
darbo pristatymo bûdø. Tai skatina asmeninius poreikius ir padeda iðsikelti tikslus
poreikiams patenkinti. Sëkmës iðgyvenimas yra susijæs su uþduoties sunkumu ir ádë-
tø pastangø kiekiu. Kiekvienas mokinys turi patirti sëkmæ. Labai svarbu pagalba vie-
nas kitam, todël uþduotys gali bûti rengiamos darbui grupëmis. Numatoma vertini-
mo ir ásivertinimo sistema.

Pateiksime integruotos ir diferencijuotos uþduoties pavyzdá. Mokiniai dirbo gru-
pëmis ir atliko kûrybinæ uþduotá „Matematika aplink mus“. Pasirinkæ matematinæ
sàvokà, turëjo taisyklingai jà sukirèiuoti ir paþymëti kirèio þenklà, iðtarti, surasti ma-
tematiná apibrëþimà þinyne, vadovëlyje, internete pagal reikðminá þodá (naudojome
narðyklæ www.google.lt), uþraðyti sàvokà uþsienio (anglø ir (arba) rusø, vokieèiø, pran-
cûzø) kalba. Paaiðkinti, kur realiame gyvenime susiduriame su ðia sàvoka ir pavaiz-
duoti pieðiniu, nukopijuoti internete surastà paveikslà, atitinkantá sàvokà. Atlikæ uþ-
duotis, mokiniai apraðë, kà naujo suþinojo, kokius ágûdþius ágijo, patobulino, iðmoko.
Mokiniams labai patiko taisyklingai kirèiuoti matematines sàvokas. Tokios uþduotys
ugdo matematiná raðtingumà, moko áþvelgti vidinius ir iðorinius matematikos ryðius,
padeda suvokti þodinæ algebrinio reiðkinio ar sàvokos prasmæ.

Aukðtesniøjø klasiø mokiniams motyvacijos skatinimo veiksnys gali bûti paþy-
mys, t. y. vertinimas ir ásivertinimas, sukurtas gráþtamasis ryðys. Vertinimo tikslai –
uþtikrinti, kad mokiniai gautø informatyvø gráþtamàjá ryðá apie savo darbus (namø
darbus, kontrolinius, praktinius darbus ir pan.), skatinti mokiniø pastangas ir atsako-
mybæ.

Galima naudoti specialias korteles, kuriø vienoje pusëje uþraðyta uþduotis, kito-
je – uþduoties atsakymas. Mokinys gali pats pasitikrinti, ar teisingai sprendë ( dirbu-
sieji poromis gali patikrinti vienas kito atliktà uþduotá). Projektinëje veikloje vertini-
mas ir ásivertinimas gali bûti pateikiamas kaip apraðas: kokias uþduotis atliko, kà suþi-
nojo, iðmoko, kokius ágûdþius ágijo, ar pasiektas tikslas, kokià darbo dalá atliko kiek-
vienos grupës narys (procentais ir paþymiu arba taðkais).

Kitas veiksnys gali bûti informaciniø technologijø naudojimas. Dirbdami kom-
piuteriu mokiniai jauèiasi saugesni, nes tampa nepriklausomi nuo mokytojo valios ir
nurodymø, gali laisvai nuspræsti, tai skatina mokinius domëtis mokymo procesu, su-
vokti esmæ. Pamokose galima naudoti programà „Fizikos uþduotys“. Jà sudaro aplan-
kas, kuriame yra pati programa fizika.exe, aplankai Data ir Security. Ájungus progra-
mà, galima pasirinkti, kas dirbs – mokinys ar mokytojas. Mokinys gali pasirinkti mo-
kymàsi pagal temà ar kontroliná darbà. Mokymosi uþduoèiø atlikimo statistika patei-
kiama po visø uþduoèiø. Ði programa skirta mokymuisi, þiniø kontrolei ir savikontro-
lei, klaidø analizavimui. Ji ypaè veiksminga rengiantis egzaminams. Galima moki-
niams pasiûlyti patiems parengti kartojimo uþduotis.

Ðiuo metu gamtos mokslø mokytojai yra sudëtingoje situacijoje – viena vertus,
gamtos mokslø laimëjimai verèia plësti ugdymo turiná, o kita vertus, maþinamas mo-
kymui skirtas laikas. Ðiai problemai spræsti yra du bûdai:

• aktyvinti savarankiðkà mokiniø darbà;
• labiau integruoti gamtos mokslus.
Siekiant ágyvendinti tarpdalykinio integravimo ir uþduoèiø diferencijavimo idë-

jas, bûtina sieti mokomuosius dalykus ir kûrybingai dirbti.
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Informacinës technologijos mokyk-
loje ðiandien jau nëra naujiena. Retas
mokinys nesinaudoja kompiuteriu, ne-
ieðko informacijos internete. Siekdama
þengti koja kojon su informaciniu pasau-
liu, jo naujovëmis, mokykla turi aprû-
pinti besimokanèiuosius paþangiomis
technologijomis, kurios palengvina mo-
kymo(si) procesà. Dauguma dabar rin-
koje esanèiø populiariausiø gaminiø
naudoja þaidimø technologijas.

Ágyvendinant projektà „e-Mapps mobiliosios technologijos“ buvo kuriamas toks
þaidimas, kurá mokytojai norëtø taikyti kaip priemonæ ðioje konkurencinëje aplinkoje.

Projekto tikslas – pademonstruoti, kad þaidimø ir mobiliøjø technologijø derini-
mas gali duoti kur kas daugiau naudos negu vien tik suteikti vaikams naujos patirties
ar praturtinti bendràsias programas. Projekto dalyviai – naujøjø Europos Sàjungos
ðaliø 9–12 metø vaikai, kurie kartu su pedagogais dalyvauja kuriant bei testuojant
naujus mokymo metodus, pagrástus naujos kartos mobiliøjø prietaisø bei informaci-
niø technologijø pagrindu veikianèiais þaidimais.

Ðios veiklos iððûkis – prireikus mokymosi procesà perkelti ið kabineto á ávairias
realias ar virtualias mokymo(si) aplinkas. eMapps.com metodika pagrásta alternatyvios
realybës þaidimu (ARÞ). Nuo pat pradþios ARÞ suburia þaidëjø grupes á bendruome-
nes, kurios bendradarbiauja ir kolektyviai dirba „nerealioje realybëje“ tam, kad ámin-
tø þaidimo paslaptá. ARÞ leidþia bûti interaktyviu scenarijaus autoriumi, o þaidimo
kûrëjai gali stebëti þaidëjus virtualiai realiu laiku ir reaguoti á jø veiksmus bei jausmus.
Lygiagreèiai þaidëjai gali bûti motyvuojami suteikiant jiems galimybæ turëti átakos þai-
dimo eigai. Nors ARÞ pradþia daugiausia bus interneto aplinkoje, taèiau panaudotos
priemonës, tokios kaip mobilieji telefonai (su GPRS ir 3G galimybëmis), SMS, GPS,
PDA bei skaitmeniniai prietaisai, sudarys sàlygas tuo pat metu naudoti ávairius ben-
dravimo kanalus. Mokytojai turi stengtis susieti þaidimo siekius su mokymo tikslais,
ieðkoti ir rasti sàryðá tarp þaidimo veiklø ir mokymosi konteksto.

Ðiame projekte dalyvauja 12 Europos Sàjungos ðaliø. Viena ið bendradarbiau-
janèiø mokyklø yra Klaipëdos Gabijos pagrindinë mokykla. Dalyvauti projekte mums
pasiûlë Ðvietimo ir kultûros mobiliøjø technologijø institutas, esantis Vilniuje.

e-Mapps mobiliosios technologijos

Audrius Kurlavièius
Klaipëdos Gabijos pagrindinë mokykla
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Kaip vyksta darbas?
Internete yra sukuriama speciali, tam þaidimui skirta platforma, á kurià mokiniai

sudeda savo realioje ir virtualioje aplinkoje surastà medþiagà. Platformà valdo moky-
tojas, kuris tikrina mokiniø atliktà darbà bei nurodo tolesnes uþduotis. Mokiniai dirba
komandomis. Bendravimas vyksta per kompiuteryje esanèià platformà. Informacijos
sklaida ðiame þaidime vyksta taip:

Mokiniai platformoje randa þaidimo pradþià, kur paaiðkinta þaidimo esmë, api-
bûdintas galutinis rezultatas. Ðio rezultato jie turës siekti vykdydami ávairias uþduo-
tis, rinkdami informacijà. Tik tinkamai atlikæ vienà uþduotá gali pereiti á kità lygá. In-
formacija platformoje turi nuolat keistis, atsirasti ávairiø nuorodø, papildomø uþduo-
èiø – tik tuo atveju þaidimas bus aktyvus, nenuobodus, taip pat bus atsiþvelgiama á
mokiniø jau atliktas uþduotis.

Mokytojas á platformà ádeda naujà uþduotá, kurià mato ið mokiniø grupelës ið-
rinktas moderatorius, jis kuo skubiau gautà informacijà ávairiomis ryðio priemonëmis
nusiunèia kitiems savo komandos nariams, kad ir kur jie bûtø. Komandos nariai atlie-

ka uþduotá ir atsakymà siunèia modera-
toriui, kuris já ákelia á platformà, moky-
tojas ávertina ir priima atsakymà arba pra-
ðo papildyti.

Pavyzdys: Mokytojas á platformà
ákelia skaièius: 2569; 3258. Moderatorius
tuos skaièius turi nusiøsti savo koman-
dai, kuri ðiuo metu yra Smiltynëje, prie
jûros. Gavusi tuos skaièius komanda þi-
no, kad tai koordinatës. Skaièius áveda á
GPRS programà, esanèià delniniame
kompiuteryje, ir naudodamiesi ja ateina

 
Mokytojas 

ARŽ platforma 

I mokinių 
grupė 

II mokinių 
grupė Moderatorius Moderatorius 

 

Informacijos 
rinkėjai, užduočių 

vykdytojai 

Informacijos 
rinkėjai, užduočių 

vykdytojai 
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á koordinatëse uþkoduotà vietà. Radæ tà vietà (Jûrø muziejus-akvariumas), siunèia
atsakymà moderatoriui, kuris informacijà ádeda á platformà. Mokytojas suþino, kad
mokiniai pasiekë tikslà, ir siunèia kità nuorodà su uþduotimi.

Ágyvendinant ðá projektà, mokytojai iðrenka temà ir numato þaidimo teritorijà,
kurià þaidëjai tyrinës pagal mokytojo nurodytà ir jiems tinkama seka, taip ágydami
naujos patirties. Dirbant pagal ðá metodà reikia, kad dalyviai apibrëþtø plataus kon-
teksto turiná, kuriuo remiantis ir kurá kuriant bûtø galima naudoti naujos kartos mo-
biliàsias technologijas.

e-Mapps mobiliosios technologijos
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Pamoka skiriama 5 klasiø mokiniams.
Tikslai: Per ðià pamokà mokiniai suþinos, gilins þinias ir diskutuos:
• apie maisto kelià;
• apie maistà kaip energijos ðaltiná;
• apie sveikà mitybà;
• apie Lietuvos lakûnus;
• apie savarankiðkumà per kûno kultûros pamokas.
Pagrindinës þinios
Kiekviena, kad ir maþiausia, mûsø kûno dalelë be atvangos dirba: raumenys su-

sitraukdami judina kaulus, ðirdis pumpuoja kraujà, skrandis ir þarnos virðkina mais-
tà, smegenys duoda nurodymus visoms kûno dalims. Ðiems darbams atlikti reikia:
Kaip manote, ko? (Energijos.) Ið ko mes gauname energijà? (Ið maisto.) Dabar prisimin-
sime maisto kelià. (Burnoje dantys maistà susmulkina, seilës já sudrëkina ir pradeda
virðkinti. Ið burnos stemple maistas keliauja á skrandá ir dar toliau – á þarnas. Maisto
medþiagos pro þarnø sieneles prasiskverbia á kraujà. Pirmiausia kraujas maisto me-
dþiagas nuneða á kepenis. Èia jos surûðiuojamos ir vël patenka á kraujà. Tada maisto
medþiagas kraujas iðneðioja po visà organizmà, kur ið jø arba gaunama energija, arba
jø dëka organizmas auga, arba jos kaupiamos atsargai, pavyzdþiui, kaip riebalai. Liku-
sios nesuvirðkintos ir nepasisavintos maisto liekanos ið þarnyno paðalinamos su iðma-
tomis.) Maisto medþiagos atiduoda jose slypinèià energijà ne ið karto. Kada atsiranda
energija? (Energija mûsø kûne atsiranda, kai maisto medþiagos jungiasi su deguoni-
mi.) Pagalvokime, kaip mes gauname deguoná? (Deguonimi apsirûpiname kvëpuodami.
Ið ákvëpto oro plauèiai paima deguoná ir perduoda já kraujui. Kraujo iðneðiotas po visà
kûnà deguonis jungiasi su maisto medþiagomis. Ið maisto iðsiskyrusià energijà nau-
dojame dirbdami, sportuodami, mokydamiesi. Be jos sustotø mûsø ðirdis, nustotø
tekëti kraujas kraujagyslëmis, nebegalëtø veikti në vienas mûsø kûno organas. Ði ener-
gija suðildo mûsø kûnà ir padeda palaikyti pastovià jo temperatûrà. Kai per daug
sukaistame – imame prakaituoti.)

Pagalvokime, kada kûno kultûros pamokoje imame labai prakaituoti? Kada reikia
daugiau deguonies – ilsintis ar ramybëje? Kodël? Kodël plauèiai turi bûti sveiki? Kas gali
paþeisti plauèius?

Dirbant, sportuojant kinta ir mûsø pulsas. Pulsas parodo ðirdies susitraukimø skai-
èiø. Kada ðirdis plaka tankiau? Kodël? Kodël bëgdami suðylame? Kodël ðirdis turi bûti sveika?

Maisto medþiagoms jungiantis su deguonimi susidaro atliekø: anglies dioksido
ir kitø organizmui nereikalingø medþiagø. Anglies dioksidà kraujas neða á plauèius, ið

Lina Bagdonienë
Vilniaus Gabijos gimnazija

Maistas – energijos ðaltinis. Sveika mityba
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kuriø já iðkvepiame. Kitos nereikalingos medþiagos su krauju teka á inkstus. Ðie iðvalo
kraujà ir atliekas paðalina su ðlapimu.

Kad bûtumëte sveiki, jûsø organizmui reikia apie 40 ávairiø maisto medþiagø. Kaip
manote, kokiø? (Baltymø, angliavandeniø, riebalø, vitaminø ir mineraliniø medþiagø.)

Dauguma maisto produktø turi po keletà maisto medþiagø. Pavyzdþiui, pienas
turi baltymø, riebalø, vitamino A, B grupës vitaminø, kalcio ir fosforo.

Në vienas produktas neturi reikiamo kiekio visø maisto medþiagø. Pavyzdþiui,
pienas turi labai maþai vitamino C. Todël norëdami visavertiðkai maitintis, turite val-
gyti ávairø maistà.

Dabar pagalvokite: Kas turi átakos jûsø mitybai?
Kodël mes valgome? (Mes valgome dël daugelio prieþasèiø:
1) kad palaikytume gyvybæ,
2) kad augtume,
3) kad bûtume sveiki ir gerai jaustumëmës,
4) kad gautume energijos dirbti ir þaisti).
Maisto produktai turi ávairiø maisto medþiagø, kuriø reikia kiekvienam þmogui, kad

augtø ir bûtø sveikas. Vadinasi, ir jums reikia maisto medþiagø, ir jûsø tëvams, ir jûsø
draugams, ir net jûsø ðuniukui ar kaèiukui reikia maisto medþiagø. Svarbiausios jø: (prisi-
minkite) baltymai, angliavandeniai, riebalai, vitaminai ir mineralinës medþiagos.

Maisto produktuose yra visø jûsø organizmui reikalingø maisto medþiagø. Skir-
tinguose produktuose yra skirtingø maisto medþiagø, taèiau nëra tokio produkto,
kuris turëtø visas jums reikalingas maisto medþiagas.

Maisto medþiagos turi didelæ átakà mûsø sveikatai. Tai cheminiai junginiai, kurie
atlieka mûsø organizme ðias funkcijas:

1. Aprûpina medþiagomis raumenis ir kaulus, kad jie augtø ir atsinaujintø.
2. Tiekia medþiagø, kurios reguliuoja organizme vykstanèius procesus.
3. Tiekia organizmui energijos.
Taigi, dabar jûs þinote, kad: 1) mums augti ir mûsø gyvybei palaikyti bûtinos

maisto medþiagos; 2) mums reikia ðiø maisto medþiagø: angliavandeniø, riebalø, bal-
tymø, vitaminø, mineraliniø medþiagø ir vandens; 3) visø maisto medþiagø galima
rasti pagrindinëse maisto grupëse. Pagalvokime: Kas yra sveika mityba?

Sveika mityba yra tokia, kai organizmas ið maisto gauna tiek energijos, kiek jos
iðeikvoja. Sveika mityba – tai ne tik tinkamas maisto kiekis ir kokybë, bet ir pasiskirs-
tymas per dienà. Jums reikëtø valgyti bent 4 kartus per dienà.

Kasdienës mitybos normos
Kasdien valgykite ávairø maistà, produktus pasirinkdami ið kiekvienos grupës.

Maisto produktø normos priklauso nuo to, ar þmogus daug juda, taip pat nuo jo
amþiaus ir kûno sudëjimo.

Maistas – energijos ðaltinis. Sveika mityba

Maisto produktų grupė Kiek kartų valgyti per dieną 
Daržovės 3–5 
Vaisiai  2–4 
Kruopos, duona, kiti miltų gaminiai 6–11 
Pienas, rūgpienis, sūris, varškė 2–3 
Mėsa, paukštiena, žuvis, pupelės ir žirniai, 
kiaušiniai, riešutai 

2–3 
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„Lituanica“ skrenda…
1933 m. liepos 15 d. ið Jungtiniø Amerikos Valstijø miesto Niujorko oro uosto

sunkiai pakilo maþas oranþinis lëktuvas „Lituanica”. Prisiminkite, kas já vairavo? Já
vairavo lietuviai lakûnai Steponas Darius ir Stasys Girënas. Kur jie planavo skristi? Per
koká vandenynà? Jie buvo pasiryþæ per Atlanto vandenynà ir Europà nenutûpdami
nuskristi á Lietuvà. Tais laikais skrydis per Atlanto vandenynà buvo labai pavojingas.
Pamàstykime, kodël? Dar tik ðeðiolikai þmoniø buvo pavykæ tai padaryti. Dvideðimt
devyni, bandydami perskristi Atlantà, þuvo jo bangose. Todël savo þygdarbiu Darius
ir Girënas tikëjosi iðgarsinti Tëvynæ. Pamàstykime, kokiomis fizinëmis savybëmis turëjo
pasiþymëti ðie þmonës?

Ar þinote, kad Steponas Darius buvo vienas ið pirmøjø þmoniø, kurie Lietuvoje propa-
gavo dabar populiariausià sporto ðakà? Kaip manote, kokia ta sporto ðaka? (Krepðinis).

Ar þinote, kada buvo surengtas pirmasis Lietuvos krepðinio èempionatas? 1922 m.
buvo surengtas pirmasis Lietuvos krepðinio èempionatas (beje, tais paèiais metais bu-
vo ávesta Lietuvos valiuta – litas). Jame þaidë dvi moterø komandos. Rungtynëms
teisëjavo S. Darius (smalsiesiems: vyrø èempionatas – 1924 m.). S. Darius buvo akty-
vus sportininkas, sporto organizatorius. Tais metais jis buvo Lietuvos futbolo rinkti-
nës narys bei Lietuvos fizinio lavinimosi sàjungos pirmininkas.

Norëèiau bûti savarankiðkas
Kaip tai padaryti?
Bûti savarankiðkam! Kà tai reiðkia? Paraðykite lapelyje, kaip jûs suprantate sava-

rankiðkumà (savarankiðkumas – tai …); palyginkite ir aptarkite savo atsakymus. Pa-
gráskite savo nuomonæ, kodël jûs manote taip, o ne kitaip. Klausimas diskusijai: Kaip
suprantate savarankiðkumà kûno kultûros pamokø metu? Kokios, jûsø nuomone, reika-
lingos sàlygos, norint bûti savarankiðkam? Lapelyje, kuriame raðëte apie savarankið-
kumà, dar uþraðykite sàlygas, kurios þmogui leidþia bûti savarankiðkam. Kaip manote,
ar Steponas Darius ir Stasys Girënas buvo savarankiðki þmonës? Savo nuomonæ pagrás-
kite.
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Bendrojo lavinimo mokyklø bendrosiose programose ir iðsilavinimo standartuo-
se ypaè akcentuojami bûdai, kurie padëtø integruoti formaløjá ir neformaløjá ugdy-
mo turinius, formuotø vertybiniø nuostatø sistemà, visokeriopai plëtotø mokiniø ge-
bëjimus. To siekiant ypaè vertingas yra projektinio darbo metodas.

Projektiná darbà kaip mokymosi metodà mokykloje pradëta taikyti jau praëjusio
amþiaus pradþioje. Tai árodo S. Tarvydo knygos „Aplinkotyros ir daiktø paþinimo
metodika“ (1936 m.) iðtrauka: „Kuo didþiausio aktyvumo pasiekiama tada, kai darbà
pasirenka pats veikëjas, kada jis pats nurodo darbo tikslà ir kelià, kuris veda á norimà
tikslà. Tada tikrai nevarþoma asmens iniciatyva, tada tiktai gali iðsiauklëti sumanûs
þmonës. (…) Individualus darbas yra sujungiamas su kolektyviu. Kiekvienas moki-
nys save laiko bendruomenës nariu. Ðio metodo ðûkis: mokykla – gyvenimui, gyveni-
mas – mokyklai. Ir ið tikrøjø, gyvenimas – tai projektø pasirinkimas ir jø vykdymas“.

Pedagogikoje projektinis darbas traktuojamas kaip á aktyvià veiklà, á procesà orien-
tuota visuomeninë ir kolegiali grupës darbo, mokymosi, studijø forma.

Projektinio darbo paskirtis – ugdyti mokinio savarankiðkumà, tiriamojo darbo
ágûdþius ir kûrybinius gebëjimus, mokëjimà gautus tyrimo rezultatus graþiai ir sklan-
dþiai dëstyti raðtu ir þodþiu bei tinkamai juos pateikti. Atlikdami projektiná darbà mo-
kiniai temà nagrinëja giliau, negu to reikalauja kurso programa: susipaþásta su specia-
liàja literatûra, su nagrinëjamo proceso vyksmu praktikoje, renka apie já faktiniø duo-
menø, stebi gamtos reiðkinius, analizuoja medþiagà, pateikdami savo poþiûrá ar iðva-
das apie nagrinëjamà problemà.

Pagal trukmæ projektai gali bûti skirstomi á:
• trumpalaikius – tai tokie projektai, kurie gali bûti organizuojami per vienà

dvi pamokas, pristatant nedidelæ, mokymo programoje nurodytà temà, iðke-
liant problemà;

• ilgai trunkanèius projektus – tai tokie projektai, kurie gali bûti vykdomi kele-
tà mënesiø, visus mokslo metus arba net keletà metø;

• teminius projektus – tai tokie projektai, kurie trunka tiek, kiek reikia konkre-
èiai mokymo temai ar temø grupei iðmokti.

Projektinës veiklos modelis apima pradinæ, pagrindinæ mokyklas ir gimnazijà.
(Pateikiamas Gabijos gimnazijos pavyzdys):

• Pradinë mokykla: skatina domëjimàsi aplinka, supaþindina su mokslinës veik-
los pradmenimis, moko kûrybingai bendradarbiauti.

Projektinio darbo metodo veiksmingumas
mokant geografijos

Irena Kusaitë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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• Pagrindinë mokykla: supaþindina su tiriamosios veiklos ávairove, suteikia ga-
limybæ iðbandyti jëgas ávairiose srityse, padeda tikslingai pasirinkti tolesná
mokymosi profilá.

• Gimnazija: suteikia galimybæ gilintis á dominanèià mokslo sritá, skatina ieðko-
ti papildomø þiniø ir duomenø ðaltiniø, moko panaudoti ir derinti ávairias
dalykines þinias ir ágûdþius konkreèiai uþduoèiai atlikti, skatina gebëjimà ori-
ginaliai interpretuoti, ugdyti kûrybingumà, diegti mokslinës veiklos ágûdþius,
padeda suvokti mokslinës ir profesinës veiklos sàsajas.

Geografijos dalykas kaip tik labai palankus projektinei veiklai organizuoti, nes
leidþia daugybæ kartø stebëti gamtà bei tirti artimiausià aplinkà.

Galima suformuluoti tokius mokomøjø projektø etapus:
• Problemos iðkëlimas, hipotezës suformulavimas;
• Pradinës informacijos aptarimas;
• Tikslø ir uþdaviniø formulavimas;
• Tyrimø, veiklos vietos ir metodø apibûdinimas;
• Informacijos paieðka, anketavimas, anketø analizë;
• Rezultatø pateikimas;
• Praktinis problemos sprendimas;
• Veiklos ávertinimas, apibendrinimas;
• Ateities planai;
• Sklaida.

Projektinio darbo vertinimo kriterijai:
• Savarankiðkumas;
• Originalumas;
• Darbo sudëtingumas;
• Mokslinis tiriamasis pobûdis;
• Praktinë, teorinë reikðmë;
• Surinktos medþiagos kiekis;
• Medþiagos analizë;
• Darbo apipavidalinimas;
• Darbo pristatymas.

Pateiksiu keliø ádomesniø projektiniø darbø, atliktø Vilniaus Gabijos gimnazijo-
je, temø:

• Videofilmas „Religinës bendruomenës Lietuvoje“;
• Videofilmas „Tautinës maþumos Lietuvoje“;
• Videofilmas „Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai Vilniaus mieste“;
• Videofilmas „Geografijos vadovëliø autoriai“;
• „Ðiaurinës ir ðiaurës vakarinës Vilniaus dalies ekoestetinis ávertinimas“;
• „Daugai gamtiniu, istoriniu bei socialiniu aspektu“;
• „Aukðtaitijos nacionalinio parko vandens keliai. Maþieji vietovardþiai“;
• „Paðilaièiø mikrorajono gyventojai ir infrastruktûra“;
• „Gabijos gimnazijos moksleiviø ir  mokytojø ðeimø struktûra“;
• „Vilniaus parkai“;
• Spektaklis „Kuo tiki, þmogau?“;
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• Spektaklis „Paþinkime save ir kitus“;
• Spektaklis „Apie Lietuvos þemæ“;
• Spektaklis „Sielos akimis“;
• Spektaklis „Þvaigþdþiø vaikas“.
Mokiniai renkasi labai ávairias darbø temas. Daþnai jos siejasi su:
• asmeniniais mokiniø interesais,
• temø patrauklumu,
• galimybe panaudoti ávairias technikos priemones,
• noru susisteminti medþiagà, surinktà ekskursijø, þygiø, ekspedicijø metu.
Atliktà projektiná darbà mokiniai pristato specialiai sudarytoje komisijoje.

Pristatymo bûdai:

Þaidimas
Spektaklis

Maþoji konferencija
Diskusija

Konkursas
Stendas

Paroda
Vaizdajuostë

Pristatymo bûdø pavadinimai

Populiariausi projektiniø darbø pristatymo bûdai yra spektaklis ir maþoji konfe-
rencija.

Projektø metodas – tai ir mokymosi mokytis metodas. Mokinys, dalyvaudamas
edukaciniame procese, siekia suvokti, ko jam reikia mokytis, kokiø þiniø trûksta, kaip
ir kà reikia daryti siekiant ágyvendinti uþsibrëþtus konkreèius uþdavinius. Daþniau-
siai mokiniai ávardija ðiuos projektinio darbo atlikimo sunkumus:

• sunku gauti medþiagos;
• rasti literatûros;
• atlikti tikslius bandymus;
• atlikti matematinius apskaièiavimus;
• susisteminti informacijà;
• skaityti auditorijai;
• pateikti medþiagà klausytojams;
• susikurti vaizdines priemones;
• naudotis ávairiomis technologijomis.

Projektinio darbo privalumai:
• Mokymas pakeièiamas mokymusi.
• Mokytojas ir mokinys tampa partneriais. Mokytojas atsakingas uþ bendrà ug-

dymo tikslà, mokinys – uþ darbo rezultatus.
• Mokymuisi naudojami ávairûs informacijos ðaltiniai.
• Teorinës þinios taikomos praktiðkai, o praktiniai rezultatai padeda apiben-

drinti teoriðkai.

Projektinio darbo metodo veiksmingumas mokant geografijos
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• Mokomosios priemonës gali bûti parenkamos atsiþvelgiant á individualius mo-
kiniø gebëjimus.

• Mokymasis individualizuojamas.
• Mokiniai ágyja daugiau pasitikëjimo savimi. Jiems suteikiama galimybë iðreikðti

save, atskleisti savo gebëjimus.
• Mokiniai átraukiami á kolektyviná darbà, jie turi mokytis bendradarbiauti.
• Ugdoma tolerancija, pagarba kitø teisëms ir laisvëms, savivoka.
• Didinama mokiniø mokymosi motyvacija.
Apibendrinant projektø metodo esmæ galima bûtø teigti: mokiniai skatinami su-

vokti konkretaus projekto ugdomuosius tikslus, jie tampa mokytojo bendradarbiais ir
bendraþygiais, dirba individualiai bei grupëje, mokosi kûrybingai pristatyti savo dar-
bà mokyklos bendruomenei. Mokiniai gali problemà spræsti ávairiai – tai priklauso
nuo interesø, mokymosi tikslø ir poreikiø.

GEOGRAFIJA PER VAIZDO KAMEROS OBJEKTYVÀ

Nedaug yra mokomøjø dalykø, kuriø dëstymas turi bûti toks vaizdus, kaip
geografijos dalyko. Ávairiø dalykø pamokose vaizdinës priemonës yra tik iliustraci-
në medþiaga, o geografijos – vienas svarbiausiø þiniø ðaltiniø. Pasitelkti vaizdajuos-
tes verèia ne tik noras ádomiai ir patraukliai mokyti geografijos, bet ir siekis suteikti
tvirtø þiniø. Dar didesnæ vertæ ágyja filmai, kuriuos sukuria patys mokiniai.

Vilniaus Gabijos gimnazijoje vaizdo filmai kuriami jau kelerius metus. Sukurti
filmai – „Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai Vilniaus mieste“, „Tautinës maþu-
mos Lietuvoje“ ir „Lietuvos religinës bendruomenës“ – sëkmingai taikomi geografijos
pamokoms 9 ir 10 klasëse.

Rengdami projektus, mokiniai  patys renka medþiagà, filmuoja, montuoja vaiz-
do medþiagà ir pristato mokomàjá filmà mokyklos bendruomenei. Filmuojami vertin-
gi, unikalûs gamtos ir kultûros objektai, medþiaga renkama muziejuose, bibliotekose,
mokyklose, parduotuvëse ar net gatvëse, bendraujama su ávairiais þmonëmis. Kartais
tenka aplankyti ávairias su projektiniu darbu susijusias organizacijas.

Kurdami projektà apie Lietuvos religines bendruomenes mokiniai daug keliavo.
Jie aplankë devyniø tradiciniø ir trijø netradiciniø religijø Lietuvoje maldos namus,
susitiko su maldininkais, bendravo su dvasininkais. Buvo nuvykæ á Kauno, Nemëþio,
Keturiasdeðimties Totoriø meèetes, aplankë Vilniaus sinagogà,  Vilniaus ir Trakø kene-
sas, reformatø baþnyèià, susitiko su induizmo bei senojo baltø tikëjimo iðpaþinëjais.
Vëliau filmuota medþiaga buvo panaudota integruotame geografijos, istorijos, dori-
nio ugdymo mokslø projekte – spektaklyje „Kuo tiki, þmogau?“ Jame mokiniai insce-
nizavo penkiø religijø – krikðèionybës, judaizmo, islamo, induizmo ir budizmo – bû-
dingiausius bruoþus bei religijø tarpusavio santykius.

Naujausias gimnazistø sukurtas projektas – filmas „Saugomos teritorijos ir gam-
tos paminklai Vilniaus mieste“, kuriame pasakojama apie gamtinæ, istorinæ, estetinæ
ar mokslinæ reikðmæ turinèius Vilniaus parkus bei juose esanèius gamtos paminklus
ar unikalius þmogaus sukurtus statinius, pavyzdþiui, Tuputiðkiø serpantinà, Verkiø
rûmus ir popieriaus fabrikà, Þvëryno tvenkinius ir kitus objektus.

Paèiame Vilniaus mieste yra  Verkiø ir Pavilnio regioniniai parkai. Tai kompleksi-
nës paskirties saugomos teritorijos, kuriose saugomas tam regionui bûdingas kraðto-
vaizdis bei kultûros vertybës. Be  to, mokiniai filmavo ir  vilnieèiø pamëgtus centri-
nius miesto parkus, kur gamta yra arèiausiai þmogaus. Tai ypaè svarbu daug dirban-
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tiems ir besimokantiems þmonëms, kurie neturi laiko ir galimybiø iðvykti pailsëti á
uþmiestá arba á pajûrá. Gimnazistai domëjosi istorinæ praeitá ir kraðtovaizdá turinèiais
Vilkpëdës, Sapiegø, Vingio, Þvëryno, Buivydiðkiø ir Kairënø parkais. Tai þmogaus
pertvarkyta natûrali arba naujai suformuota þeldiniø teritorija, skirta daugiausia poil-
siui. Lietuvoje pirmieji parkai raðytiniuose ðaltiniuose minimi Didþiojo kunigaikðèio
Jogailos valdymo laikais.

Be graþiø parkø, Vilniuje yra ir kitokiø ypatingos reikðmës gamtos vertybiø. Kai
kurios ið jø, turinèios mokslinæ, paþintinæ, istorinæ, kultûrinæ ar estetinæ reikðmæ, Lie-
tuvoje yra paskelbtos gamtos paminklais. Vilniuje, Ðeðkinës mikrorajone, yra vienas
jø – Ðeðkinës ozas – pylimo formos, vingiuotas, ledyno suformuotas kalvagûbris, ku-
rio svarbà ávertino ir jaunieji operatoriai.

Kurdami filmà, mokiniai visà informacijà stengësi pateikti taip, kad ji atskleistø
istorinæ filmuotø vietoviø praeitá, kultûros vertybes bei kitus privalumus ir sudomin-
tø lankytojus.

Filmas „Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai Vilniaus mieste“ buvo prista-
tytas V respublikinëje moksleiviø ir mokytojø konferencijoje, vykusioje Këdainiø „Ry-
to“ vidurinëje mokykloje bei VIII jaunøjø botanikø konferencijoje Sankt Peterburge.

Ruoðdami projektinius geografijos darbus mokiniai domisi mûsø kraðto gamta
bei istorija, savo tautos tradicijomis ir jø ávairove, kultûros paveldu, susipaþásta su
ávairiø Lietuvoje gyvenanèiø tautiniø grupiø þmoniø gyvenimu, tradicijø savitumu,
turi galimybæ atskleisti savo gabumus, iðmoksta pasiskirstyti darbus, bendrauti ne tik
tarpusavyje, bet ir su nepaþástamais þmonëmis, formuluoti klausimus ir naudotis  ávai-
riomis techninëmis priemonëmis.

GEOGRAFIJOS … PAMOKOS ……I c…… KLASËJE PLANAS

Mokytoja: I. Kusaitë, geografijos mokytoja metodininkë              Data: 2004 02 17

METRIKA

Turinio sritis:  Gyventojai.
Tema:  Lietuvos gyventojø tautinë sudëtis.
Tikslai: Iðsiaiðkinti, kokia yra Lietuvos gyventojø tautinë sudëtis.
Ugdyti tolerantiðkà poþiûrá á tautines þmoniø skirtybes.
Remiantis geografijos informacijos ðaltiniais (lentelëmis, diagramomis, þemëla-

piais, vaizdo medþiaga) argumentuotai pristatyti Lietuvos gyventojø tautines grupes.
Ugdyti gebëjimà bendrauti ir bendradarbiauti.
Motyvacija: Greta gyvenanèiø þmoniø etniniø savitumø suvokimas.
Tipas: miðrusis.
Ugdymo metodai: þemëlapiø, vaizdo medþiagos ir statistiniø duomenø analizë,

darbas grupëmis.
Darbo formos: darbas grupëmis.
Priemonës: vaizdajuostë, statistinës lentelës ir diagramos, atlasai, televizorius,

vaizdo grotuvas.
Apklausa: frontalioji.

Projektinio darbo metodo veiksmingumas mokant geografijos
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UGDYMO TURINYS

PAMOKOS SITUACIJA

Iðmokta (turinio sritis): Pasaulio gyventojø skirstymas pagal lytá. Gyventojø am-
þiaus piramidës.

Atliktos uþduotys (namø darbai): Iðmokta analizuoti ávairiø valstybiø gyvento-
jø amþiaus piramides.

Laukiamas pamokos rezultatas: Mokiniai apibûdina gausiausias Lietuvos tauti-
nes maþumas.

PAMOKOS EIGA

Vertybin s 
nuostatos 

Dalykiniai 
geb jimai 

Akademin s žinios 
(pagrindin s s vokos) 

Bendrieji geb jimai 

Tolerantiškas ir pa-
garbus poži ris  tau-
tinius žmoni  savitu-
mus 

Analizuoja Lietuvos 
gyventoj  etninius 
savitumus 

Tautin  sud tis, daugia-
taut  valstyb , tautin  
mažuma 

Atrinkti informacij , susi-
jusi  su nagrin jama tema; 
Sieti savo gyvenimo patirt  
su nagrin jama tema 

Mokytojo veikla Mokini  veikla Pasiekimai 

Aiškinimas:  
• Supažindinama su Lietuvos 

gyventoj  tautine sud timi. 
• Paaiškinama tautin s mažu-

mos s voka. 
• Paaiškinama užduotis, kuri  

mokiniai tur s atlikti perži r -
j  gimnazist  sukurt  vaizdo 
projekt  „Lietuvos tautin s 
mažumos“. 

 
Remdamiesi padalom ja me-
džiaga – statistin mis lente-
l mis ir diagramomis, atsako 
 klausimus. 

Užsirašo tautin s mažumos 
apibr žim . 
Ži r dami film  renka duo-
menis apie lenk  ir rus  tau-
tines bendrijas. 

 
Analizuoja diagramas ir sta-
tistines lenteles. 
 
 
Prasmingai vartoja s vokas. 
 
Iš pateikto informacijos srau-
to moka atrinkti esminius fak-
tus bei juos pagr stai interpre-
tuoti. 

tvirtinimas: Darbas grup mis. 
Naudodamiesi aprašymais, lentel -
mis, diagramomis, mokini  sukurtu 
filmu apie tautines mažumas, moki-
niai apib dina lenk  ir rus  tautines 
bendrijas. 
 

Apib dina lenk  ir rus  tau-
tines bendrijas, paplitim , is-
torines ypatybes, tautinius 
savitumus, apib dina organi-
zacijas. 
Prisimena rus  ir lenk  kal-
bomis išmoktus eil raš ius ir 
dainas. 

Sieja tarpusavyje geografi-
nius bei istorinius vykius, l -
musius vairi  taut  paplitim  
Lietuvoje. Nusako svarbiau-
si  etnini  grupi  savitumus. 

Apibendrinimas: Akcentuojamos 
svarbiausios s vokos bei lenk  ir rus  
etnin s ypatyb s. 

  

Vertinimas: vertinami etnines 
grupes apib din  mokiniai. 

  

Nam  darb  skyrimas: Mok ti 
apib dinti gausiausias tautines ben-
drijas – lenkus ir rusus. Žinoti j  pa-
plitim  ir atsiradimo Lietuvoje ypa-
tybes. 
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Tema: „Lietuvos gyventojø tautinë sudëtis“.
Klasë: I  gimnazijos.

Tikslai ir uþdaviniai:
• Iðsiaiðkinti, kokia yra Lietuvos gyventojø tautinë sudëtis.
• Naudojantis diagramomis, statistiniais duomenimis, mokiniø projektiniais

darbais bei vaizdo medþiaga apibûdinti gausiausias Lietuvos gyventojø tautines
grupes.

Mokytojo tikslai:
• Ugdyti tolerantiðkà poþiûrá á tautines þmoniø skirtybes.
• Remiantis geografijos informacijos ðaltiniais (lentelëmis, diagramomis,

þemëlapiais, vaizdo medþiaga) argumentuotai pristatyti Lietuvos gyventojø
tautines grupes.

• Ugdyti gebëjimà bendrauti ir bendradarbiauti.

Metodai:
• Aktyvieji mokymosi metodai:

darbas su þemëlapiais;
darbas su ðaltiniais;
darbas su vaizdo medþiaga.

• Projektø medþiagos panaudojimas pamokoje.

Metodinës priemonës: statistinës lentelës, diagramos, vaizdajuostë.
Techninës priemonës: televizorius, vaizdo grotuvas.

Eiga
Ávadas
Lietuvà, kaip ir daugelá kitø Europos valstybiø, galima pavadinti mozaikine, dau-

giataute valstybe, nes joje nuo amþiø gyvena ávairiø tautybiø, skirtingø religijø, pa-
proèiø þmonës.  Ðiandien kaip tik ir kalbësime apie Lietuvos gyventojø tautinæ sudëtá.

Tautinë gyventojø sudëtis
Padalomoji medþiaga: diagramos –  gyventojø tautinë sudëtis.
Atlasai – 25 psl. Tautinë sudëtis.

2004 m. suraðymo duomenimis, Lietuvos Respublikoje gyvena 3,44 mln. nuolati-
niø gyventojø.

Lietuvoje gyvena 115 tautybiø þmonës, bet tik 29 tautybiø yra 100 ir daugiau
þmoniø. Dauguma kitatauèiø yra Lietuvai kaimyniniø tautø atstovai, kuriø tëvai, se-
neliai ar jie patys dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø persikëlë gyventi á Lietuvà.

Nors Lietuvoje gyvena daugelio tautybiø þmonës, taèiau ir praeityje, ir dabar
absoliuèià daugumà valstybës gyventojø sudaro lietuviai (83,5%). Gausiausios tauti-
nës maþumos yra lenkai (6,7%) ir rusai (6,3%). Kitø tautiniø maþumø atstovø yra
gerokai maþiau.

Projektinio darbo metodo veiksmingumas mokant geografijos
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Tautiniø maþumø kultûros savitumai
Lietuvoje ávairiø tautybiø þmoniø paproèiai ir tradicijos yra labai susipynusios,

taèiau atskiros tautinës grupës visgi stengiasi ir dabar iðlaikyti savo tautos savitumà.

Darbas grupëmis
Mokiniai pasiskirsto á dvi grupes.

Uþduotis
Naudodamiesi apraðymais, lentelëmis, mokiniø sukurtu filmu apie tautines ma-

þumas apibûdinkite gausiausiø Lietuvos tautiniø maþumø – lenkø ir rusø – tautines
bendrijas.

Vaizdajuostë
Mokiniai þiûri gimnazistø sukurtà filmà apie Lietuvos tautines maþumas ir ren-

ka ið jos informacijà apie atitinkamà tautinæ grupæ.

Átvirtinimas
Kiekviena mokiniø grupë apibûdina jai skirtà tautinæ grupæ pagal planà:
• paplitimas;
• kaip pateko á Lietuvà;
• tautiniai savitumai;
• organizacijos, televizijos ir radijo laidos, laikraðèiai.

Apibendrinimas
Visos tautinës bendrijos yra pripaþástamos Lietuvoje. Jos puoselëja savo tautos

tradicijas, paproèius, turi galimybæ kalbëti, mokytis, klausytis radijo laidø ar þiûrëti
televizijos programas gimtàja kalba.

Kità pamokà mes kalbësime apie kitas Lietuvoje gyvenanèias tautines bendrijas,
jø pasiskirstymà Lietuvoje.
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Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrøjø programø ir iðsilavinimo stan-
dartø turinyje pabrëþiama, kad labai svarbu lavinti mokiniø gebëjimà màstyti, susi-
rasti reikiamà informacijà ávairiuose ðaltiniuose ir jà kûrybiðkai pritaikyti.

Socialinio ugdymo bendrøjø programø ir iðsilavinimo standartø pagrindinës nuo-
statos:

1. Siekti mokomøjø dalykø integracijos.
2. Pereiti nuo þiniø perteikimo gebëjimø ugdymo link.
3. Ugdyti asmeninæ, pilietinæ ir socialinæ mokiniø kompetencijà.
4. Puoselëti mokiniø nuostatas ugdytis tautinæ ir pilietinæ savimonæ.
5. Siekti visuminio ir nuolatinio ugdytinio asmenybës brandinimo.
Socialinis ugdymas suprantamas ne kaip atskirø mokykliniø disciplinø rinkinys,

o kaip glaudþiai tarpusavyje integruotø mokomøjø dalykø visuma.
Vilniaus Gabijos gimnazijos misija yra: uþtikrinti kokybiðkà ugdymo programø

vykdymà, sudaryti mokiniams sàlygas saviraiðkai per papildomojo ugdymo uþsiëmi-
mus, ugdyti visuomenei laisvà ir atvirà pilietá, dorà, sàmoningà ir iniciatyvià asmeny-
bæ.

Vilniaus Gabijos gimnazijos socialiniø mokslø bûrelis, atsiþvelgdamas á minëtus
dokumentus, iðsakytas mintis bei siekdamas kokybiðkø ugdymo rezultatø, labai svar-
biu ugdymo metodu laiko projektinæ veiklà. Keliami ðie projektinës veiklos tikslai:

1. Ugdyti kritiná mokiniø màstymà.
2. Ugdyti gebëjimà vertinti nuomones ir versijas, formuoti savo poþiûrá ir nuo-

monæ.
3. Ugdyti þmogiðkàsias vertybes.
4. Ugdyti tautinæ, kultûrinæ ir pilietinæ savimonæ.
5. Ugdyti domëjimàsi savo tautos ir pasaulio praeitimi, pagarbà praeities kartø

kultûriniam palikimui.
Projektinës veiklos uþdaviniai
1. Plëtojami mokiniø gebëjimai.
2. Mokiniai mokomi:
• savarankiðkai nagrinëti medþiagà;
• kritiðkai vertinti ir interpretuoti;
• iðsakyti savo nuomonæ, jà pagrásti, formuluoti iðvadas;
• lyginti duomenis;
• nustatyti prieþastis ir pasekmes;

Integruotøjø projektø ugdomoji reikðmë

Sigita Kaikarienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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• naudotis ðaltiniais;
• sieti faktus á prasminæ visumà, nustatyti prieþastis, padarinius ir kitus tarpu-

savio ryðius;
• kûrybiðkai taikyti ágytas þinias.

Projektinë veikla – mokiniø kûrybingumà, savarankiðkumà, iniciatyvumà skati-
nantis metodas. Tinkamai organizuojama ði prasminga veikla duoda puikiø rezultatø.
Ypaè prasmingi ir ásimintini yra integruoti keliø mokomøjø dalykø projektai.

Vilniaus Gabijos gimnazijos socialinius mokslus dëstantys pedagogai nuolat sie-
kia átraukti mokinius á projektinæ veiklà. Kartais projektai yra skirti tik vieno moko-
mojo dalyko þinioms pagilinti, o kartais integruojami keliø dalykø projektai.

Istorijos mokytojai atskirø klasiø koncentrø mokiniams siûlo tiek mokslinius rað-
to darbus pasirinkta tema, tiek kûrybinius projektus. Svarbu temos aktualumas, pro-
jekto panaudojimo mokymo procese galimybës. Pavyzdþiui, þemesniøjø klasiø moki-
niai daþnai renkasi projektus-maketus. Rengdami toká projektà, jie konsultuojasi su
mokytoju, ieðko reikiamos literatûros bei ðaltiniø, nuotraukø bei paveikslëliø. Taip
gimsta galingø piliø, tvirtoviø, kabanèiø Babilono sodø, Atënø Akropolio ar Vilniaus
Katedros maketai... Panaðius projektus siûlo ir geografijos mokytojai savo mokiniams.
Toks darbas ugdo darbðtumà ir kûrybingumà, ágyjama nemaþai vertingø þiniø ir ágû-
dþiø. Mokiniø darbai eksponuojami kabinetuose, parodëlëse, naudojami kaip vaizdi-
në priemonë ugdymo procese.

Mokiniai, rengdami stendinius praneðimus, pieðdami plakatus, paveikslus turi
turëti dalykiniø þiniø bei kûrybiniø gebëjimø. Kartais integruojami keliø mokomøjø
dalykø (pavyzdþiui, istorijos ir technologijø, istorijos ir dailës) darbai. Tokius istorijos
projektus-stendus rengë antrøjø gimnazijos klasiø mokiniai (temos: „Pokario rezis-
tencija Lietuvoje“, „Europos Sàjunga“, „Lietuvos istorijos laiko ratas“, „Ið automobi-
liø istorijos“). Mokiniø pieðti paveikslai istorine tematika puoðia istorijos kabinetus.
Mokiniai taip pat mokomi savo darbus tinkamai pristatyti auditorijai. Auditorija juos
vertina.

Dabartinis gyvenimas ið mokytojø ir mokiniø reikalauja gebëjimo naudotis mo-
derniomis informacinëmis technologijomis, todël mokiniams siûlomi integruoti isto-
rijos, geografijos, dorinio ugdymo ir informatikos darbai. Pavyzdþiui, mokiniai, nau-
dodami Power Point programà, rengia pasirinktos temos pristatymà. Tokius istorijos
projektus rengia 8 klasiø mokiniai. Niekas neabejoja tokios patirties prasmingumu.
Mokiniams patinka kurti filmus, statyti spektaklius. Ypaè smagu, kai mokiniai patys
ir spektaklio scenarijø kuria ar prisideda prie jo kûrimo. Antai mokytoja metodininkë
I. Kusaitë reþisavo spektaklá „Þvaigþdþiø vaikas“, kurio scenarijaus pagrindu tapo
mûsø gimnazisto Mindaugo Savicko sukurtas literatûrinis kûrinys, laimëjæs prizinæ
vietà Vilniaus miesto filologø konkurse.

Nedidelës inscenizacijos mielai parodomos ne tik savo, bet ir kitø klasiø moki-
niams, o sudëtingesni integruoti projektai demonstruojami visai mokyklos bendruo-
menei. Pavyzdþiui, mokyklos bendruomenei buvo parodytas socialiniø mokslø, me-
nø bei lietuviø kalbos integruotas projektas „Neturëjæ teisës nutilti“. Projekto organi-
zatorës – istorijos vyresnioji mokytoja R. Abromaitienë ir lietuviø kalbos mokytoja
metodininkë R. Leleivienë.

Neretai mokykloje sukurti projektai demonstruojami uþ mokyklos ribø (minëtas
projektas tremties tema buvo rodomas Þirmûnø gimnazijos bendruomenei). Vis daþ-
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niau rengiant projektus naudojamos modernios informaciniø technologijø priemo-
nës.

Mokiniai mielai renkasi ir projektus-pamokas þemesniøjø klasiø mokiniams. Ypaè
prasmingos tokios mokiniø vedamos pamokos maþesniesiems ðvenèiø (Vasario 16-
osios, Kovo 11-osios) progomis. Tokias pamokas rengë ir labai sëkmingai vedë antrøjø
gimnazijos klasiø mokiniai. Vasario 16-osios proga jie vedë istorijos viktorinà pradi-
niø klasiø mokiniams. Mokiniø iniciatyva gimë tradiciniu tampantis projektas-pilie-
tiðkumo akcija „Apjuoskime rankomis Gabijà“, skirtas Vasario 16-ajai.

Projektais tampa ir ekskursijos-seminarai, kuriems ruoðiasi, renka medþiagà, pa-
sakoja apie istorinius objektus patys mokiniai. Toks projektas buvo vykdomas kelio-
nës á Kauno 9-tà fortà, Vytauto Didþiojo karo muziejø bei Lietuvos medicinos ir far-
macijos istorijos muziejø metu. Gráþæ ið kelionës, mokiniai pristatë savo bendraam-
þiams ir mokyklos bendruomenei sukauptà medþiagà.

Mokiniø raðto tiriamieji darbai taip pat prasmingi, jei tema pasirenkama aktuali
ir ádomi. Tokie projektai ugdo raðto darbams bûtinus ágûdþius, suteikia daug naudin-
gos informacijos. Neretai tai integruoti keliø dalykø projektai. Tokie mokiniø darbai
paprastai naudojami pamokose kaip papildoma mokomoji, vaizdinë medþiaga. Raðy-
dami raðto tiriamuosius darbus mokiniai informacijos ieðko ne vien knygose ar inter-
nete, bet ir muziejø ekspozicijose. Pavyzdþiui, rengdami stendà „Pokario rezistencija
Lietuvoje“, mokiniai informacijos ieðkojo Genocido aukø muziejuje.

Apibendrinant reikëtø pasakyti, kad mokiniø projektiniai darbai – tai prasminga
ir ádomi ugdomoji veikla, duodanti puikiø rezultatø. Tai metodas, galintis puikiai kon-
kuruoti su tradiciniais ugdymo metodais. Integruoti projektiniai darbai vienija mo-
kyklos bendruomenæ bendram tikslui, prapleèia akiratá, skatina kurti. Atsiþvelgiant á
mokiniø amþiaus ypatumus, projektiniø darbø gali bûti siûloma daugiau ar maþiau,
trumpalaikiø ar ilgalaikiø, taèiau – visada, nes tai labai prasminga!

Integruotøjø projektø ugdomoji reikðmë
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Ekspedicijø paskirtis – plësti mokiniø pasaulëvaizdá ir pasaulëjautà tiesiog bû-
nant gamtoje, formuoti mokiniø suvokimà apie praktinæ gamtamoksliniø þiniø nau-
dà, mokyti dirbti grupëje, bendrauti ir bendradarbiauti, supaþindinti su ávairiø vieto-
viø geografiniais, istoriniais, etnografiniais ypatumais.

Kad ekspedicija vyktø sklandþiai, reikia jai kruopðèiai pasiruoðti. Pasirengimas
vyksta 4 etapais:

1. Paruoðiamieji darbai (vietos numatymas, ryðiø su vietovës administracija uþ-
mezgimas, susipaþinimas su vietovës registro duomenimis, darbo temø numatymas,
grupiø sudarymas, specialistø konsultacijos, sutarties-ásipareigojimo su kiekvienu eks-
pedicijos dalyviu sudarymas ir  kitos veiklos).

2. Ekspedicijos eiga (pasirinktø teminiø darbø atlikimas, susitikimas su ádomiais
vietovës þmonëmis, etnografinës medþiagos rinkimas, sociologinë apklausa, vakarai
su vietos jaunimu, kunigu, dalyvavimas ðv. Miðiose).

3. Apibendrinimas (atliktø teminiø darbø uþbaigimas, pristatymas vietovës, kur
vyko ekspedicija, bendruomenei, mokyklos bendruomenei, darbø rengimas Nacio-
naliniam jaunøjø mokslininkø konkursui).

4.  Surinktos etnografinës medþiagos apraðymas, stendø rengimas, parodos or-
ganizavimas (didþioji dalis sukauptø eksponatø puoðia istorijos, literatûros, dailës,
technologijø kabinetus, valgyklos patalpas).

Nuotrauka ið 2000 m. Kylatrakyje, Vidiðkiø apylinkëje, Ignalinos raj. vykusios
ekspedicijos, mokiniai su eksponatais mokyklos muziejui.

Ekspedicijø organizavimas – aktyvus ugdymo
metodas

Zosë Aðkinienë, Laura Kaziliûnienë,
Vitalija Jasiûnienë
Vilniaus Gabijos gimnazija
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Vilniaus Gabijos gimnazija gamtotyrines þiniø rinkimo ekspedicijas organizuoja
nuo 1995 metø:

1. Ignalinos rajono Palûðës apylinkëse – 1995 m.;
2. Molëtø rajono Suginèiø apylinkëse – 1996 m.;
3. Molëtø rajono Inturkës apylinkëse – 1997 m.;
4. Utenos rajono Saldutiðkio apylinkëse (Kirdeikiuose) – 1998 m.;
5. Vilniaus rajono Buivydiðkiø apylinkëse – 1999 m.;
6. Ignalinos rajono Vidiðkiø apylinkëse – 2000 m.;
7. Utenos rajono Tauragnø apylinkëse – 2001 m.;
8. Ðvenèioniø rajono Kaltanënø apylinkëse – 2002 m.;
9. Vilniaus mieste, Verkiø ir Pavilnio regioniniuose parkuose – 2003 m., 2004 m.,

2005 m., 2006 m.

Ekspedicijø dalyviai – antrøjø gimnazijos klasiø mokiniai, mokytojai.
Ekspedicijø darbø temos parenkamos ne atsitiktinës, bet aktualios tai vietovei ar

laikui.
Ekspedicijose nagrinëtø temø pavyzdþiai
„Liaudies medicina“, „Vaistiniai augalai“, „Bitininkystë“, „Duonos kepimas“, „Li-

nai“, „Þvejyba“, „Kaimo trobos apðvietimas“, „Parazitai ir natûralios kovos priemo-
nës“, „Liaudies astronomija“, „Saikai ir matai“, „Vandens tyrimai (ðuliniø, upiø, eþe-
rø, pelkiø)“, „Vandens augalai bioindikatoriai“, „Triukðmo ir dulkëtumo tyrimai re-
gioniniame parke“, „Raudonosios knygos augalø tyrimai (plaèialapës klumpaitës pa-
plitimas Verkiø regioniniame parke)“, „Kaimo þiniuonë Eugenija Ðimkûnaitë“.

Ekspedicijø organizatoriai ir dalyviai nuolat konsultuojasi su ávairiø srièiø spe-
cialistais (gydytojais, chemikais, biologais, ekologais), todël darbai pagrásti  mokslið-
kumo principu. Konsultantai – vietos girininkas, parko direktorius, parko vyriausieji
specialistai, Botanikos instituto,  Etnokultûros muziejaus, Etnokosmologijos centro
specialistai, Eugenijos Ðimkûnaitës fondo darbuotojai.

Ekspedicijø darbø sklaida
1. Mokyklos bendruomenei kasmet pristatomi ekspedicijos darbai.
2. Seniûnijoms iðdalijami lankstinukai-atmintinës apie vandens telkiniø bûklæ.
3. Tarptautiniame moksliniame „International Journal of Environmental and

Science Education“ pristatyti Gabijos gimnazijos mokiniø gamtosauginiai tiriamieji
darbai.

4. Prahos edukologinëje konferencijoje pristatyti mokiniø vandens tiriamieji dar-
bai apie valikliø ir balikliø átakà vandens tarðai.

5. Lietuvos kultûros centrui pateikta ekspedicijø metu surinkta medþiaga.
6. Lietuvos etnokosmologijos centrui pateikta ekspedicijø metu surinkta medþiaga.
Ekspedicijø organizavimas ir vykdymas – tai ilgalaikis projektas, átraukiantis mo-

kinius ir mokytojus bei visuomenës narius á aktyvià veiklà, skatinantis tarpdalykinius
ryðius ir suteikiantis galimybæ pajusti senojo kaimo dvasià, vietiniø gyventojø geru-
mà, nuoðirdumà.

Ekspedicijos rengiamos á daugelá skirtingø regionø, todël atsiranda galimybë ly-
ginti, daryti iðvadas, apibendrinimus bei teikti siûlymus ir patiems keisti aplinkà.

2003 metais pradëta rengti gamtotyrines þiniø rinkimo ekspedicijas á Verkiø bei
Pavilnio regioninius parkus. Ðiø parkø darbuotojai mielai sutiko padëti organizuoti
ekspedicijas ir netgi pasiûlë jiems patiems ir mokiniams aktualias  temas:

Ekspedicijø organizavimas – aktyvus ugdymo metodas
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„Plaèialapës klumpaitës tyrimai“.
Darbo tikslas: iðtirti plaèialapës klumpaitës paplitimà Balsio eþero apylinkëse,

ávertinant jø populiacijø ir individø  gausumà.
„Pietinës Verkiø regioninio parko dalies ðaltiniø ir maþøjø upeliø vandens tyrimai“.
Darbo tikslas: iðtirti pietinës Verkiø regioninio parko dalies ðaltiniø ir maþøjø

upeliø vandená, nustatyti jo cheminæ sudëtá, ávertinti bûklæ.
„Potencialiø medþiø gamtos paminklø paieðka ir tyrimai“.
Darbo tikslas:  surasti ir morfologiðkai bei pagal kitus kriterijus ávertinti medþius,

tinkamus skelbti gamtos paminklais Pavilnio regioniniame parke.
„Eþerëliø geomorfologinio draustinio vandens telkiniø tyrimai“.
Darbo tikslas: hidrochemiðkai iðtirti eþerø vandená Eþerëliø geomorfologiniame

draustinyje.
„Verkiø regioninio parko lankymo daþnumo tyrimas“.
Darbo tikslas: ávertinti lankytojø, poilsiautojø, turistø, ekskursijø (grupiø) skai-

èiø Verkiø regioninio parko lankytinose ir rekreacinëse zonose.
Atlikti darbai daþniausiai yra integruoti. Pavyzdþiui, „Plaèialapës klumpaitës pa-

plitimas Verkiø regioniniame parke“ darbas yra tæstinis. Tikslas – pamatyti ðiø augalø
kiekybinæ kaità, susiejant su rekreacijos zonø árengimu jø augavietëse; teikti siûlymus
Verkiø regioninio parko ekologams, miesto savivaldybei. Mokiniai skaièiuoja klum-
paites X ir Y augavietëse, nagrinëja jø vystymàsi, filmuoja, fotografuoja, atlieka che-
minæ dirvoþemio analizæ (chemija), nustato dirvoþemio tipà (geografija), matuoja au-
gavieèiø dydá (matematika), analizuoja bendrijà (ekologija), sëja sëklas ávairiuose dir-
voþemiuose, mokosi lyginti, apibendrinti, daryti iðvadas.

Gamtotyrinës  þiniø rinkimo ekspedicijos – tai lyg tramplinas dalyvauti ðalies ir
tarptautiniuose konkursuose

Metai Projekto pavadinimas Sritis, darbo 
vadovai 

Pasiekimai 

1998  „Kaip vaikai sivaizduoja pasaul “ 
 

Biologija 
Z. Aškinien  

Tarptautinis 
jaun j  
mokslinink  
konkursas (JMK), 
 III vieta 

1999  „Deguonies kiekio kaita ežere paros metu“ 
„Dirvos sud tis, derlingumas, pH“ 
„Buitin s atliekos ir j  tvarkymas kaimo 
vietov je“ 

Chemija 
R. Beinorien  

Jaun j  
mokslinink  
konkursas (JMK),  
3 prizin s vietos 

„Bit s“ Biologija 
Z. Aškinien  

JMK, prizin  vieta 2000 

„Duona ir tautosaka“ ir „Liaudies medicina“ 
„Chemija ir sveikata“ 

Chemija 
R. Beinorien  

JMK 
JMK, prizin  vieta 

„Dangaus fono taka silpn  objekt  steb ji-
mui ir fotografavimui“ 
„Saul s d mi  steb jimas ir registravimas“ 
„Planet  steb jimas ir fotografavimas“ 
„M nulio paviršiaus darini  steb jimas ir fo-
tografavimas“ 
„Messier objekt  steb jimas ir fotografavi-
mas“ 
„Objekt  ryškio priklausomyb  nuo pakilimo 
aukš io virš horizonto“ 

Astronomija 
O. Gaubien , 
D. Narbutis 
 

JMK 2001  
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Kiekvienos ekspedicijos metu mokiniai ágyja þiniø, bendrøjø gebëjimø, formuo-
jamos jø vertybës, kompetencijos.

• Bendraudami su kaimo ilgaamþiais ðviesuoliais, mokiniai iðgirsta ávairiausiø
lietuviðkø tarmiðkø þodþiø, mieste maþai vartojamø graþiø posakiø.

• Lavëja mokiniø informaciniai komunikaciniai gebëjimai, nes jiems tenka in-
formacijos ieðkoti internete rengiantis ekspedicijai, rengiant ekspedicijos ap-
raðus, kaupiant fotografinæ medþiagà kompaktinëse plokðtelëse, pristatant eks-
pedicijos medþiagà Power Point programa.

• Ugdomos kultûrinës, socialinës, pilietinës mokiniø kompetencijos: aplankant
ávairiø vietoviø kultûrinius, architektûrinius ir gamtos paminklus, muziejus,
rengiant bendrus vakarus, susitikimus su ádomiais vietos þmonëmis.

• Ugdoma verslumo kompetencija: ugdomas tikëjimas sëkme, uþsibrëþtø tiks-
lø siekimas, netradiciniø sprendimø ieðka, darbas miðriose grupëse.

Ðis aktyvus mokymo metodas þadina mokiniø norà gilintis á gamtos ir tarpusavio
bendravimo paslaptis.

Ekspedicijø organizavimas – aktyvus ugdymo metodas

Metai Projekto pavadinimas 
Sritis, darbo 

vadovai 
Pasiekimai 

„Šulini  vandens tyrimai ir kokyb s gerinimo 
metodai“ 
„Oro užterštumo tyrimai“ ir „Sodybos ir j  
ekologija“ 

Chemija 
R. Beinorien  

JMK, I vieta 
 
JMK, prizin s 
vietos 

2002  „Chemija ir ekologija“ 
„Senov s Lietuvos matavimo ir skai iavimo 
vienetai“  

Chemija 
R. Beinorien  

JMK, I vieta 
JMK, II vieta 

2003  „Naudojami buityje skalbikliai ir balikliai“ 
„Nedirbam  žemi  steb sena Kaltan n  
seni nijoje“ 
 

Chemija 
R. Beinorien  

JMK, II vieta 
JMK, III vieta 

2004  „Balsio ežero užterštumo problemos“ Chemija 
R. Beinorien  

JMK, prizin  vieta 

2005  „Verki  parko Ežer li  geomorfologinio 
draustinio vandens telkini  tyrimai (Ežer  
eutrofikacija)“ 

Chemija 
R. Beinorien  

JMK 

2006  „Pla ialap  klumpait “ Biologija 
Z. Aškinien , 
V. Zdanevi ien  

JMK., III vieta ,
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Ugdymo formos – integrali viso ugdymo proceso dalis. Jø motyvuotà pasirinki-
mà lemia ðie veiksniai:

• asmenybiniai ir sociokultûriniai lûkesèiai;
• ugdymo tikslai ir uþdaviniai;
• ugdymo turinys;
• psichologiniai kriterijai;
• sociokultûrinis kontekstas;
• bendrasis kultûrinis mokytojø iðprusimas, pilietinë bei dorinë pozicija, gebë-

jimai bei gyvenimo patirtis.
Straipsnyje analizuojamos mokomosios chemijos mokytojo organizuojamos eks-

kursijos. Ekskursijos aktualios, nes mokiniai turi:
• suvokti naujø technologijø ir gaminiø teikiamus pranaðumus ir trûkumus, jø

poveiká sveikatai ir gamtinei aplinkai;
• suprasti ekologiniø problemø cheminius aspektus ir jø sprendimo bûdus.
Be to, bûtina skatinti mokinius domëtis gamtos mokslais. Siekiant didinti moki-

niø domëjimàsi, mokomoji medþiaga siejama su kasdieniu gyvenimu ir aplinka. Pagal
galimybes vykstame á gamtos ir pramonës objektus. Mokomosios ekskursijos gali bûti
ávairaus pobûdþio.

1. Ekskursijos cheminiams technologiniams procesams (cemento gamyba, kera-
miniø dirbiniø iðdegimas, duonos pramoninis kepimas ir t. t.) nagrinëti. Tai nuolati-
niø procesø pavyzdþiai. Vilniaus mokyklos gali susitarti su dailininkais keramikais ir
stebëti iðdegimo procesà, gali surengti iðvykas á duonos kepimo ámones ar cechus.

Stebëti homogeninius procesus (tos paèios agregatinës bûsenos medþiagø reak-
cijos) galima ðiluminëse elektrinëse (deginamas dujinis kuras oksiduojasi), oksiduoja-
si azoto monoksidas NO (boksitinës sieros rûgðties gamyba) ir kt. Mums prieinama
iðvyka á Vilniaus ðiluminæ elektrinæ.

Heterogeninius procesus galima stebëti statybiniø medþiagø, maisto pramonëje,
energetikoje, vandens valymo stotyse ir kt. Mes vykstame á vandens nuotekø valymo
kompleksà.

2. Ekskursijos, kuriø metu susipaþástama su medþiagomis, naudojamomis gami-
niams gauti.

Lietuva turi iðplëtotà þemës ûká, todël ir perdirbamoji pramonë orientuota á ðio
tipo þaliavø panaudojimà – mûsø ðalyje vyrauja maisto ir lengvosios pramonës ðakos.
Chemiðkai apdorojus augalines þaliavas gaminami vertingi buities, maisto ir pramo-

Mokomosios ekskursijos, jø organizavimas

Roþë Beinorienë
Vilniaus „Saulës“ vidurinë mokykla
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nës gaminiai: krakmolas, cukrus, popierius, baldai, audiniai ir kt. Mums, Vilniaus
mokiniams ir mokytojams, prieinamos ekskursijos á Grigiðkiø ir Verkiø popieriaus
gamyklas, pas baldø gamintojus.

Ið gyvulinës kilmës medþiagø gaminamos techninës ir maistinës þaliavos: oda,
vilna, ðilkas, popierius, kaulai, klijai, baltymai, riebalai ir t. t.

3. Silikatø pramonë – sudëtinë statybos pramonës sritis, apimanti keramikos ir
karðèiui atspariø medþiagø, riðanèiøjø medþiagø, stiklo gamybà. Silikatø technologi-
jos procesus galima stebëti Vilniaus „Silikato“, stiklo gamyklose, Dvarèioniø kerami-
niø dirbiniø gamykloje ir kt.

4. Ekskursijos á gamtà organizuojamos siekiant iðmokyti nustatyti divoþemio su-
dëtá, pH, vandens kietumà, uþterðtumà nitratais, nitritais, fosfatais ir kt.

5. Ekskursijos, kuriose mokiniai turi galimybæ taikyti chemijos þinias profesinëms
problemoms spræsti. Tai iðvykos á aukðtøjø mokyklø chemijos fakultetus, medicinos
fakultetà, á Nacionaliná kraujo centrà ir kt.

Kaip organizuoti tokià ekskursijà? Pateikiu ekskursijos á Nacionaliná kraujo cen-
trà planà.

MOKOMOJI EKSKURSIJA Á NACIONALINÁ KRAUJO CENTRÀ

Uþduotys mokytojui
1. Paskambinti Nacionalinio kraujo centro direktoriui ir susitarti dël ekskursijos.
2. Aptarti su mokiniais iðvykos tikslingumà.
3. Pasikalbëti su mokyklos administracija dël iðvykos.
4. Parengti iðvykos leidimo lapà.
5. Tæsti baigiamojo egzamino temos „Cheminis eksperimentas“ nagrinëjimà.
6. Aptarti su mokiniais, á kà atkreipti dëmesá iðvykos metu, paskirti jiems uþduo-

tis.
(Á iðvykà kvieèiu 10–12 klasës mokinius, kurie, baigæ vidurinæ mokyklà, ruoðiasi

studijuoti medicinà.)
7. Iðvyka.
8. Iðvykos aptarimas, atliktø darbø vertinimas.

Iðvykos tikslas
1. Kompetentingai ir atsakingai taikyti chemijos þinias ir gebëjimus asmens pro-

fesinëms, aplinkos ir visuomeninëms problemoms spræsti, siejant jas su kitø srièiø
þiniomis ir gebëjimais.

2. Siekti, kad mokiniai plëtotø savo gabumus chemijai, apsispræstø dël profesi-
nës orientacijos, pasirengtø tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai.

Siekiama, kad mokiniai ágytø ne tik þiniø, plëtotø gebëjimus, bet ir susiformuotø
vertybines nuostatas (ugdytøsi nusiteikimà rinktis sveikà gyvensenà; supratimà, kad
nuo kiekvieno ið mûsø priklauso aplinkos kokybë ir þmoniø gerovë).

Ruoðdamiesi iðvykai mokiniai privalo pakartoti ðias biologijos þinias:
• kraujas yra skystas audinys, tai terpë, kurioje vyksta pernaða;
• kokia yra kraujo sudëtis;
• apie kraujo grupes ir kaip jos nustatomos;
• kokias chemines medþiagas ir kaip perneða kraujas.

Mokomosios ekskursijos, jø organizavimas
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Nurodoma pasinaudoti internetu (Mader tinklalapis):
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/mader
Spustelëti Biology. Perþiûrëti vaizdajuostæ „A.B.O kraujo tipai (A.B.O Blood Ty-

pes; #40)“.

Mokymosi tikslø ir uþdaviniø paaiðkinimas mokiniams (mokiniai turi þinoti, kà
privalo daryti. Ekskursijos metu atlikti vienà ar kità paskirtà uþduotá).

Vertinimas ðiuo atveju atspindi toká poþiûrá á mokymà ir mokymàsi, kuris kur kas
didesnæ reikðmæ teikia ilgalaikiam pasirengimui, nusiteikimui, o ne trumpalaikiam
pasirodymui.

Ásivertinimas ir bendraamþiø ávertinimas aptariant iðvykà:
• Kaip man sekësi?
• Ar galëèiau pasiekti daugiau?
• Ko galëèiau iðmokti ið kitø?
Gráþtamojo ryðio su mokiniais palaikymas:
• apibûdinti, kà mokiniai galëtø pasiekti daugiau;
• kokià formà (raðtu, þodþiu, komentaras, paþymys) ágaus gráþtamasis ryðys.

Iðvykos metu mokiniai:
• susitikæ su gydytoju iðsiaiðkina visus klausimus, kurie juos domina;
• gali nusistatyti kraujo grupæ ir kraujo kûneliø kieká;
• stebi laboratorijø darbuotojø atliekamus tyrimus;
• stebi kraujo donorø kraujo ëmimo procedûras;
• stebi, kaip sandëliuojamas kraujas ir sudedamosios jo dalys.

Uþduotys mokiniams (pateikiamos prieð iðvykà)

10 klasës mokiniai surenka medþiagà raðtu apie kraujo grupes.

Kokios ligos perduodamos per kraujà

Ligos pavadinimas K  apie j  žinote 
AIDS (imunodeficito virusas)  
Hepatitai  
Hemofilija  
Kroicfeldo–Jakobo (CJD) liga  
Ir t.t.  

Forminiai elementai Funkcija ir jos aprašymas Šaltinis 
Raudonieji kraujo k neliai 
(eritrocitai) 

Perneša O2 Raudonieji kaul  iulpai 

Baltieji kraujo k neliai 
(leukocitai) 

  

Granulocitai   
Agranulocitai   
Ir t.t.   

Plazma Funkcija ir jos aprašymas Šaltinis 
90–92% plazmos sudaro 
vanduo 

Palaiko kraujo t r , perne-
ša molekules 

siurbiamas žarnyne 

Ir t.t.   
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KRAUJO AR SUDEDAMØJØ JO DALIØ DONORO APKLAUSOS ANKETA

Kiekvienà kartà prieð duodamas kraujà ar jo komponentus donoras privalo
uþpildyti (atnaujinti, papildyti) ðià anketà, o iðkilus klausimams ar neaiðkumams,
kreiptis á Donorø skyriaus gydytojà.

Donoro vardas, pavardë
           Taip     Ne

1.   Ar gerai jauèiatës?
2.   Ar paskutiniø dvejø metø laikotarpyje netikëtai,
be aiðkios prieþasties buvo:

•   sumaþëjæs svoris?
•   karðèiavimas?
•   viduriavimas?
•   iðberta oda, gleivinës, lûpos?
•   padidëjæ limfmazgiai?

3.   Ar paskutinio mënesio laikotarpiu vartojote vaistus,
buvote skiepijamas, lankëtës pas stomatologà?
4.   Ar skaitëte, þinote bei suprantate, kas yra AIDS,
hepatitai bei saugus seksas, apie tai, kad partneris gali
uþkrësti hepatitu, nors pats niekada nesirgo gelta?
5.   Ar per paskutinius 12 mënesiø turëjote lytiniø santykiø su partneriu:

•   infekuotu þmogaus imunodeficito ar hepatitø virusais?
•   vartojusiu injekcinius narkotikus?
•   gaunanèiu atlygá (ypaè pinigais ar narkotikais) uþ lytinius santykius?
•   serganèiu hemofilija?

6.   Ar kada nors vartojote narkotines medþiagas, ypaè injekcines?
7.   Ar kada nors turëjote lytiniø santykiø uþ pinigus ar narkotikus?
8.   Klausimas vyrams:

•   ar turëjote santykiø su kitais vyrais?
9.   Klausimas moterims:

•   ar manote, kad lytinis partneris galëtø turëti santykiø ir
su kitais vyrais?

10.  Ar per paskutinius 12 mënesiø:
•   buvote tirtas mediciniðkai, operuotas?
•   vërëte auskarus, darëte tatuiruotæ ar buvote gydomas
akupunktûra?
•   buvo perpiltas kraujas?

11. Klausimas moterims:
•   ar esate (buvote per paskutinius 12 mënesiø) nëðèia?

12. Ar turite giminiø, serganèiø Kroicfildo-Jakobo (CJD) liga?
13. Ar buvote gydytas preparatais, pagamintais ið þmogaus
ar gyvuliø organø?
14. Ar nuo 1980 m. buvote Jungtinëje Karalystëje,
Prancûzijoje 6 mënesius ir ilgiau?
15. Ar per paskutinius 12 mën. buvote kardomojo kalinimo
ar laisvës atëmimo vietose?

Mokomosios ekskursijos, jø organizavimas
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1.   Ar turëjote buitiniø santykiø su asmenimis,
infekuotais þmogaus imunodeficito ar
hepatito virusais (ðeimoje, darbe, tarp draugø)?
2.   Kur gimëte?

3.   Ar gyvenote, buvote iðvykæs á uþsiená? Kur ir kiek laiko?

4.   Ar kada nors sirgote:
•   gelta, maliarija, tuberkulioze, reumatine karðtlige?
•   ðirdies ir kraujagysliø ligomis, padidëjusio kraujospûdþio ligomis?
•   alergija, astma?
•   nervø sistemos ligomis, ar buvo traukuliø, sàmonës sutrikimø?
•   lëtinëmis ligomis (cukralige, piktybiniais susirgimais,
skrandþio opa)?
•   kraujo ligomis?
•   lytiðkai plintanèiomis ligomis?

5.   Ar turite invalidumo grupæ?
6.   Ar dirbate rizikingà darbà?
7.   Ar kada nors buvote atsisakæ duoti kraujo,
ar buvo atsisakyta imti kraujà ið Jûsø?
8.   Kà pageidaujate duoti:

•   kraujà?
•   plazmà?
•   trombocitus?

Patvirtinu,  kad  perskaièiau  ir  supratau  pateiktà  mokomàjà  medþiagà,  turëjau
galimybæ  uþduoti  klausimø,  gavau tinkamus atsakymus á visus uþduotus klausimus
ir pagal pateiktà informacijà sutinku tæsti kraujo ar jo sudëtiniø daliø davimo proce-
sà. Uþtikrinu, kad visa mano pateikta informacija mano turimomis þiniomis yra tei-
singa.

Paraðas, data
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Mokymas ir mokymasis turi bûti malonus tiek mokiniui, tiek mokytojui. Dau-
giausia tai priklauso nuo mokiniø mokymosi motyvacijos. Ian Reece ir Stephen Wal-
ker teigimu, mokymosi motyvacijà skatina ðie veiksniai:

• Þodinis pagyrimas. Gráþtamasis ryðys suteikia mokiniui socialiná patvirtini-
mà.

• Testø rezultatai ar paþymiai. Periodiðkø testø rezultatai ir gráþtamasis ryðys
apie uþduoèiø atlikimà parodo mokiniui, ar jis daro paþangà. Blogø rezultatø
negalima nepaisyti – jie naudojami mokymosi sunkumams nustatyti ir iðtai-
syti.

• Suþadinimas. Natûralus mokiniø domëjimasis neþinomais dalykais ir tyrinë-
jimo pomëgis panaudojamas motyvacijai skatinti.

• Netikëtumas. Mokytojas turi savo mëgstamus mokymo bûdus, kurie leidþia
mokiniams numatyti mokymo(si) stiliø. Tai gali paskatinti mokinius atsipalai-
duoti, jaustis patogiai, taèiau jei mokytojas taiko netikëtà metodà ar bûdà,
mokiniai suklûsta ir susidomi.

• Paþástama medþiaga palengvina mokymàsi.
• Kontekstas. Mokiniams iðmokus principus ar sàvokas, papraðoma juos pritai-

kyti neáprastose situacijose.
• Þaidimai ir vaidinimai skatina mokiná dalyvauti. Svarbu uþtikrinti, kad þaidi-

mas ar vaidinimas skatintø mokymàsi ir pabaigoje mokiniui bûtø paaiðkinta,
kodël jis þaidë ir ko iðmoko.

Savo darbe daugiausia dëmesio skiriu ðiems aspektams:
• Tyrinëtojo, jaunojo mokslininko ugdymui.
• Mokiniø informaciniø komunikaciniø gebëjimø ugdymui.
• Mokiniø savæs vertinimo ugdymui.
Skatinu vaikus paþvelgti á aplink vykstanèius áprastus procesus „kitomis akimis“,

ieðkoti atsakymø á ávairius klausimus. Pavyzdþiui, atkreipiu mokiniø dëmesá á áprastà
reiðkiná, kad visi augalai auga ðaknimis þemyn, o stiebu aukðtyn. Kodël? Kaip augalai
orientuojasi erdvëje? Darbas „Kaip augalai orientuojasi gravitaciniame lauke?“ uþ-
ëmë pirmàjà vietà 2003 metø Nacionaliniame jaunøjø mokslininkø konkurse.

Pradedant paprasèiausiu laboratoriniu darbu pabrëþiama bendroji eksperimen-
tinio metodo schema. Ásitikinama, kad netikëtas rezultatas, nesutampantis su lauk-
tuoju – tai nëra nepavykusio darbo pabaiga, o tik naujø darbø pradþia.

Ugdymo metodai, skatinantys mokiniø
mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi
gamtos mokslais

Rigonda Skorulskienë
Kauno jëzuitø gimnazija
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Jaunøjø mokslininkø paskatinimas ir ávertinimas arba ásivertinimas yra dalyva-
vimas Nacionaliniame jaunøjø mokslininkø konkurse, kurio tikslai yra skatinti jauni-
mà kurti, padëti atskleisti prigimtines galias, stebëti jø raiðkà, propaguoti gamtos ir
technikos mokslø þinias, formuoti mokslinio màstymo ir tyrimo ágûdþius.

Ðiame konkurse mokiniai turi puikià galimybæ pasisemti naujos patirties, paben-
drauti su bendraminèiais, pasidalyti savo mintimis, palyginti darbo metodus. Tokiuo-
se konkursuose jaunimas pratinasi diskutuoti, ginti savo idëjas, ágauna daugiau pasi-
tikëjimo savimi. Ypaè svarbus bendravimas su mokslininkais. Konkurso ekspertai ne
tik vertina darbus, bet ir pasiûlo naujas temas, pataria, kokia kryptimi tæsti darbus,
geranoriðkai siûlo savo pagalbà, konsultacijas.

Svarbûs yra ir tie konkursai, konferencijos, kurie organizuojami mokykloje, ra-
jone. Tada gali dalyvauti daugiau mokiniø, kaupti patirtá, tobulëti.

Mokslinio tyrimo patirties turintys mokiniai skatinami dalyvauti tarptautiniuose
projektuose, konkursuose, pavyzdþiui, ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse
„Pagauk Þvaigþdæ“, kurá organizavo Europos pietø observatorija ESO ir Europos mo-
kymo asociacija EAAE (plaèiau þr. http://www.eso.org/outreach/eduoff/edu-prog/
catchastar/cas-winners.html).

Dalyvaudami konkursuose mokiniai natûraliai susieja ávairiø mokomøjø daly-
kø þinias, t. y. integruoja juos. Pavyzdþiui, darbe „Saulës aktyvumo átaka þmoniø nuo-
taikai“, kuris buvo pristatytas Europos Sàjungos jaunøjø mokslininkø konkurso na-
cionaliniame etape, integraciniais ryðiais siejami istorija, astronomija, psichologija, ma-
tematika ir informacinës technologijos.

Tik patys didþiausi skeptikai vis dar abejoja informaciniø komunikaciniø tech-
nologijø teigiamu poveikiu mokymui ir mokymuisi. 2000 metø Tarptautinës progra-
minës árangos ir informacijos pramonës asociacijos ataskaitoje, kurioje apibendrinti
daugiau kaip 3500 IKT taikymo ugdymui tyrimai, pateikiamos ðios svarbios iðvados:

• IKT naudojimas ugdymui gali pagerinti mokymà ir mokymàsi.
• IKT taikymas gali turëti reikðmingos teigiamos átakos mokiniø mokymosi re-

zultatams, nuostatoms ir bendravimui su mokytojais bei kitais mokiniais.
• Vien tik naujø priemoniø taikymas savaime nelemia geresniø ugdymo rezul-

tatø.
Kompiuteriø naudojimas mokant nepakeièia mokytojo, bet keièia jo darbo pobû-

dá, t. y. sukuria sàlygas:
• mokytojui tobulëti;
• rinktis mokymo bûdà;
• bendradarbiauti su mokiniais.

KOMPIUTERINIS MODELIAVIMAS PAMOKOJE

Kompiuterinis modeliavimas taikomas ðiais atvejais:
• paskaitos, pateiktys, pristatymai pateikiami naudojant demonstracinius mo-

delius;
• laboratoriniai darbai atliekami imituojant eksperimentus, taip pat virtualiose

laboratorijose;
• pratybos, sprendimø paieðka, variantø analizë atliekama kuriant ir taikant

modelius;
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• savarankiðkos studijos ir namø darbai atliekami naudojantis visomis modelio
galimybëmis.

Modeliø kûrimas ir taikymas skatina besimokanèiuosius studijuoti ne atskirus
dalykiniø þiniø fragmentus, bet verèia gilintis á sprendþiamà problemà. Abstrahavi-
mas ir aktyvi analogijø paieðka skatina kurti vidines mintines struktûras ir palengvina
tolesná mokymàsi.

Mokomasis kompiuterinis modeliavimas keièia tradicinæ pamokos aplinkà, mo-
kytojo vaidmená klasëje ir jo santykius su mokiniais todël, kad:

• mokymo procesas intensyvëja, nes nustojama nuolat kartoti áprastinius uþ-
davinius;

• áprastos dalykinës klasës aplinkos ir kompiuteriø derinys yra daug patrauk-
lesnis mokiniams ir skatina jø mokymosi motyvacijà;

• dinamiðkas, vaizdus mokomosios medþiagos pateikimas leidþia taupyti pa-
mokos laikà, suteikia didesnæ kûrybos laisvæ ir mokytojui, ir mokiniui;

• modeliø ir modeliavimo sistemø interaktyvumas skatina mokiniø iniciatyvà
ir kûrybingos asmenybës skleidimàsi.

Crocodile Technology, Crocodile Physics – tai modeliavimo programos, skirtos ávai-
riems reiðkiniø ar mechanizmø modeliams tyrinëti. Pagrindinis jø ypatumas tas, kad
jos leidþia paèiam mokiniui konstruoti ir tirti ávairiø reiðkiniø, procesø, mechanizmø
modelius, stebëti jø veikimà, nustatyti dësningumus. Modeliavimo programos patei-
kia ávairiø prietaisø ir kitokiø árankiø rinkinius, ið kuriø nesudëtinga sukonstruoti
norimus modelius ir su jais eksperimentuoti.

Model Builder – tai tiriamoji aukðtesnio lygio modeliavimo programa, kuri lei-
dþia mokiniams daugiau patiems kurti, tyrinëti. Tam reikia daugiau mokinio kûrybin-
gumo: paprastai modelá reikia susikurti nuo pat pradþiø, taikyti daugybæ parametrø,
atlikti eksperimentus ir pan.

CROCODILE TECHNOLOGY NAUDOJIMO PAVYZDÞIAI
Crocodile Technology naudojimas demonstravimui

Kintamosios srovës keitimas á nuolatinæ srovæ
Ðiame skyrelyje pateikiamas pamokos-paskaitos apraðymas. Paskaitos teorija iliust-

ruojama pasitelkiant Crocodile Technology programà.
Daugeliui elektroniniø prietaisø reikalingas nuolatinës srovës maitinimo ðalti-

nis. Kintamosios srovës vertimas á nuolatinæ srovæ vadinamas lyginimu. Vienas pa-
prasèiausiø bûdø srovei lyginti – panaudoti diodà.

Diodai leidþia srovëms laisvai tekëti tik viena kryptimi. Diodo laidai vadinami
anodu ir katodu (1 pav.).

1 pav. Diodo simbolis

• Taupant pamokos laikà, rekomenduojama elektrines grandines sukonstruoti
Crocodile Technology programa ir ásiraðyti.

• Patartina kiekvienai pamokai susikurti atskirà katalogà.

Ugdymo metodai, skatinantys mokiniø mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi gamtos mokslais
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• Pamokos pradþioje atverkite visas reikalingas rinkmenas.
• Pereiti ið vienos rinkmenos á kità atvertà rinkmenà galima meniu Window

pasirenkant reikalingos rinkmenos pavadinimà.

2 pav. Bandymas, iliustruojantis diodo veikimà. Diodas yra laidus tik tada, kai anodas teigiamas

• Jei rodant bandymus mokiniai sëdi toliau nuo ekrano – bûtinai padidinkite
vaizdo mastelá meniu.

• Nuolatinës srovës ðaltinis pakeièiamas kintamos srovës ðaltiniu. Átampà gali-
ma stebëti oscilografu, prijungtu prie varþos.

• Sujungiama 3 pav. pavaizduota grandinë, pridedami liestukai.

3 pav. Srovës pusës bangos lyginimas naudojant vienintelá diodà

Crocodile Technology naudojimas testams sudaryti
Testas devintai klasei. Nuolatinë elektros srovë

Prie kiekvieno testo klausimo yra paveiksliukai: a, b ir c. Kurá paveiksliukà pa-
teiksite mokiniui, priklausys nuo pasirinkto varianto. Pasirenkant variantà galima in-
dividualizuoti uþduotis pagal mokinio mokymosi lygá. „a“ variantas yra sudëtingiau-
sias, o „c“ galima duoti net pagal specialiàjà programà besimokantiems mokiniams.

• 1-as variantas. Pateikiamas paveiksliukas a.
Uþduotis: Naudodamiesi Crocodile Technology programa nubraiþykite elektri-
nes schemas, papildydami trûkstamais elektriniø schemø komponentais ir
atsakykite á klausimus.

• 2-as variantas. Pateikiamas paveiksliukas b.
Uþduotis: Naudodamiesi Crocodile Technology programa, nubraiþykite elek-
trines schemas ir atsakykite á klausimus.

• 3-ias variantas. Pateikiamas paveiksliukas c.
Uþduotis: Atsakykite á klausimus.
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1. Prie galvaninio elemento prijungtos trys vienodos lemputës (4 a pav.). Kurie ið
pateiktø teiginiø yra teisingi?

a) 3-ioji lemputë ðvieèia ryðkiau negu 1-oji lemputë;
b) 3-ioji lemputë ðvieèia taip pat kaip ir 1-oji lemputë;
c) 3-ioji lemputë ðvieèia silpniau negu 1-oji lemputë.

4 a pav. 1-as variantas 4 b pav. 2-as variantas         4 c pav. 3-ias variantas

Crocodile Technology naudojimas savarankiðkam darbui
Prie spyruoklës pritvirtinto kûno judëjimas

1. Priemoniø juostoje susiraskite komponentus: spyruoklæ ir veþimëlá, juos su-
junkite tarpusavyje (5 pav.). Numatytoji veþimëlio masë yra 1 kg, o spyruoklës stan-
dumas 1 N/m.

5 pav. Prie spyruoklës pritvirtinto kûno judëjimas

2. Pelës þymiklá uþvedus ties veþimëliu, jis virsta rankos þenkliuku. Pele maksi-
maliai atitraukæ veþimëlá á ðonà, paleiskite svyruoti.

3. Ið grafiko nustatykite, koks yra veþimëlio svyravimo periodas?
4. Atsakymà patikrinkite teoriðkai.

Ats.:

5. Spragtelëkite pele spyruoklæ ir parinkèiø skydelyje keiskite spyruoklës stan-
dumà, stebëkite, kaip keièiasi svyravimo periodas.

Ugdymo metodai, skatinantys mokiniø mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi gamtos mokslais

Ats.: T=2π km / ; 

T=2*3,14 1/1 = 6,28 s .
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6. Kaip pasikeis svyravimo periodas, standumà padidinus? Sumaþinus?
7. Pele spragtelëkite „1 kg“ (virð veþimëlio) ir parinkèiø skydelyje keiskite veþi-

mëlio masæ.
8. Kaip pasikeis svyravimo periodas, padidinus masæ? Jà sumaþinus?
9. Pele spragtelëkite grafikà ir nustatykite tokius parametrus: Energy (stebësime,

kaip keièiasi kinetinë energija bëgant laikui), Max: 20, Min: 0, matavimo vienetai µJ
(langelyje turi bûti µ), Time 2, matavimo vienetai s (langelis turi bûti tuðèias).

10. Tam, kad bûtø galima kartu stebëti ir greièio kitimo grafikà, spragtelëjæ myg-
tukà +, langelyje Options paþymime Two Graphs, langelyje, kur buvo áraðyta Voltage,
reikia pasirinkti Current ir nurodyti max 20, min –20, matavimo vienetai mA.

VAIZDÛS FIZIKOS UÞDAVINIAI

Jeigu mokytojas neturi sàlygø pasinaudoti mokomàja kompiuteriø programa Cro-
codile Technology pamokos metu, tuomet jis gali taikyti programà kurdamas vaizdþius
uþdavinius bei uþduotis.

Labiausiai gebëjimus ir ágûdþius lavina pratybos, taèiau jei nëra realiø galimybiø
atlikti daugiau praktiniø darbø, verta plaèiau naudoti regimuosius vaizdinius: pa-
veikslus, brëþinius, schemas, þenklus. Atlikdami pratimus su grafine didaktine me-
dþiaga, mokiniai ásisàmonina pagrindines sàvokas ir bûdus, kuriuos vëliau lengvai
pritaiko praktiðkai.

• Siûlomas uþduotis galima suskirstyti á keturias rûðis:
• principiniø schemø sudarymas, remiantis montaþinëmis schemomis;
• montaþiniø schemø sudarymas, remiantis principinëmis schemomis;
• kûrybinës uþduotys;
• grandinës elementø skaièiavimas, naudojantis prietaisø rodomomis dydþiø

vertëmis.
Uþduotys gali bûti naudojamos kaip padalomoji medþiaga klasëje arba skiriamos

namø darbams.

1 kortelë

1. Nubraiþykite elektrinës grandinës schemà.
2. Paþymëkite schemoje þenklais (+, - ) elektriniø matavimo prietaisø gnybtus ir

srovës kryptá grandinëje.
3. Remdamiesi pavaizduotø elektriniø matavimo prietaisø rodmenimis, apskai-

èiuokite ájungtos slankvarþës dalies varþà.
4. Paþymëkite schemoje taðkais (A, B, C ir t. t.) vietas, kuriose galima ájungti

ampermetrà.
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5. Paþymëkite brëþinyje skaièiais visus gnybtus ir uþraðykite gnybtø poras (1–2,
2–3 ir t. t.), prie kuriø galima jungti voltmetrà, norint iðmatuoti slankvarþei tenkanèià
átampà, jeigu nepaisoma tik jungiamøjø laidø varþos.

6. Apskaièiuokite slankvarþës galingumà.

OTKRYTAJA FIZIKA NAUDOJIMO PAVYZDÞIAI – NETRADICINIS TRADICI-
NIØ UÞDAVINIØ SPRENDIMAS

Matematinë svyruoklë (10 klasë)

Mokymosi uþdaviniai
1. Iðmokyti skaityti ir braiþyti harmoniniø svyravimø grafikus.
2. Iðmokyti spræsti uþdavinius, taikant matematinës svyruoklës svyravimo peri-

odo bei daþnio formules.
Mokomoji veikla
1. Nagrinëjamas kompiuterinis modelis „Matematinë svyruoklë“:
a) keièiame atsilenkimo kampà ir stebime, kaip keièiasi grafikas (atsilenkimo kampà

ϕ galima keisti nuo ϕ = 10° iki ϕ = 20°);
b) keièiame svyruoklës ilgá ir stebime grafiko kitimà (svyruoklës ilgá L galima

keisti nuo L = 80 cm iki L = 150 cm);
c) palyginame slopstamuosius ir neslopstamuosius svyravimus (slopinimà b ga-

lima keisti nuo 0 iki 2 kg/s).

Uþduotis
Iðjunkite apatinæ lentelæ, modelyje nustatykite siûlo ilgá L = 99 cm, o didþiausià

atsilenkimo kampà parinkite 20,0°.
a) Kokia svyravimo amplitudë (ϕ°)?
b) Koks svyravimo periodas?
c) Koks svyravimo daþnis?
Ájunkite apatinæ lentelæ ir patikrinkite rezultatus.
d) Uþraðykite svyravimo lygtá.
e) Kuriais laiko momentais bûna didþiausia kinetinë energija?

Ugdymo metodai, skatinantys mokiniø mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi gamtos mokslais
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f) Kuriais laiko momentais bûna didþiausia potencinë energija?
g) Kuriais laiko momentais bûna maþiausias greitis?
h) Kuriais laiko momentais rutuliukà veikianèiø jëgø atstojamoji lygi nuliui?

Kontroliniai klausimai
Paruoðiama keli variantai skirtingø grafikø.

1. Kokia svyruojamojo judëjimo amplitudë?
2. Koks periodas?
3. Apskaièiuokite daþná.
4. Apskaièiuokite kampiná daþná.
5. Apskaièiuokite matematinës svyruoklës ilgá.
6. Uþraðykite harmoninio svyravimo lygtá ðiam atvejui.
7. Kiek pilnø svyravimø ávyko per 1 minutæ?
8. Apskaièiuokite svyravimo fazæ 2-àjà  svyravimo sekundæ (atsakymà uþraðykite

radianais ir laipsniais).
9. Uþraðykite laiko momentus, kada svyruojanèio kûno:
a) potencinë energija didþiausia?
b) kinetinë energija  maþiausia?
c) veikianti jëga maþiausia?
d) pagreitis lygus nuliui?
10. Ko reikia, kad nurodytu atveju ávyktø rezonansas?

MOKINIØ SAVÆS VERTINIMO UGDYMAS
Mokiniai testuojasi, atlieka kontrolines uþduotis daþnai ne dël paþymio, o tam,

kad ávertintø save, iðsiaiðkintø tobulintinas sritis. Klaidos parodomos ir paaiðkinamos
iðkart – tai operatyviai leidþia padaryti kompiuterinë technika.

Testavimui naudoju kompiuterines testavimo programas „Infotestas“ bei „Tik“.
Kûrybinës uþduotys ir atsakymai pateikiami pasitelkiant kompiuterinæ daugialypæ ter-
pæ. Pateiksiu keletà uþduoèiø pavyzdþiø.

Mokiniams pateikiamas klausimas: „Ar matomas ðviesos spindulys?“ Mokiniai
uþraðo atsakymà á sàsiuviná, vëliau atsakymus aptariame.
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Kitos uþduotys:

Ugdymo metodai, skatinantys mokiniø mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi gamtos mokslais

Ðviesos spindulys yra nematomas,
matomi tik apðviesti smulkûs daiktai.



140 Integracija ir tarpdalykiniai ryðiai

PEDAGOGINËS PERTRAUKËLËS

Manau, kad labai svarbu yra gera nuotaika ir trumpos atokvëpio pertraukëlës,
bet nukrypti nuo nagrinëjamos temos nëra tikslinga. Tam naudoju nuotaikingas uþ-
duotis.

Pavyzdþiui, mokiniams parodomas trumpas labai nuotaikingas filmas ir patei-
kiamas klausimas.

Tamprumo jëga

Trintis

Mokomøjø kompiuteriø programø naudojimas fizikos pamokose yra veiksmin-
ga priemonë, skatinanti mokinius domëtis fizikos dalyku, taip pat didina jø motyva-
cijà mokytis.
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