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Bendri užsienio šalyse atliktų
tyrimų rezultatai
Įvairių šalių mokslininkai pateikia vis daugiau įrodymų (Domingue et all, 2021; Kogan, Lavertu,
2021; Maldonado, De Witte, 2020; Pier et all, 2021) apie mokymosi sąlygų poveikį mokinių
mokymosi rezultatams Covid – 19 laikotarpiu. Tyrimai rodo nuoseklų dėsningumą:
• mokiniai padarė mažesnę akademinę pažangą, palyginti su ankstesniais metais,
• matematikos mokymosi rezultatų neigiamas pokytis yra reikšmingai didesnis nei skaitymo,
• nepalankioje padėtyje esančių mokinių pasiekimų skirtumai yra dideli ir, atrodo, vis auga.
Naujausi tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklose, kur mokosi daug vaikų iš socialiai jautrių šeimų,
nuotolinis mokymas(is), mokytojų nuomone, yra ypač neefektyvus (Chen et all, 2021).
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Šaltinis: Kuhfeld et all (2020). Projecting the Potential Impact of COVID-19 School Closures on Academic
Achievement. Educational Reseacher, 49(8), 549-565.
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Šaltinis: Chen et all (2021). Teacher survey: Learning loss is global—and significant. Public & Social Sector

Practice. McKinsey & Company.
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Projekto tikslas ir kryptys
Tyrimo tikslas – nustatyti mokyklos bendruomenės veiksnius, reikšmingus kuriant mokymuisi
palankią aplinką.

Projekto komanda laikosi nuostatos, kad tyrimo dėmesį reikia koncentruoti keliomis svarbiomis
kryptimis:
pirmoji kryptis yra susijusi su paties mokinio pažangos lygmeniu,
antroji – su mokytojo darbo plotme, gilinantis į pedagoginius, psichologinius ir
neurodidaktinius ugdymo proceso aspektus ir apimant teikiamą paramą ar pagalbą tiek pamokos
metu, tiek po jos,
trečioji susijusi su mokyklos vadovo lyderyste, kuri yra jungiančioji ir ugdančioji grandis,
turinti galių spartinti mokinių mokymosi pasiekimų gerėjimą.
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Rekomendacijos ir
kvalifikacijos tobulinimo programa vadovams
Giluminis tyrimas
4-iose mokyklose

Tyrimo
logika

Mokymosi aplinkos
tyrimo taikiniai:
- sąlygos mokinio
namuose
- sąlygos klasėje
- mokymosi pagalba
- mokykla kaip sistema

Mokymosi aplinkos
sąlygų paieška, remiantis
duomenų analitika

51-os įvairaus tipo
bendrojo ugdymo
mokyklos 9-niose
savivaldybėse (Varėnos r.,
Šiaulių r., Alytaus r., Biržų
r., Joniškio r., Jurbarko r.,
Kazlų Rūdos, Kupiškio r.,
Šalčininkų r.) duomenų
analitika
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Kiekybinis tyrimas skirtas
patvirtinti / paneigti
atvejo tyrimu nustatytas
tendencijas
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Projekto laiko juosta
• Giluminis atvejo
tyrimas 4 projekto
partnerėse mokyklose
• Duomenų analitikos
teorinio modelio
kūrimas

• Tyrimo duomenų
apdorojimas ir
analizė
• Duomenų analitika

liepa

gegužė

balandis
• Mokslinės
literatūros analizė
• Pasirengimas
tyrimui

• Papildomi tyrimai 4
projekto partnerėse
mokyklose
• Platusis tyrimas
• Duomenų analitika

birželis
• Giluminis atvejo
tyrimas 4 projekto
partnerėse mokyklose
• Duomenų analitika
• Platusis tyrimas

• Rekomendacijų ir
kvalifikacijos
tobulinimo
programos rengimas
ir jų ekspertavimas

lapkritisgruodis

rugsėjis

rugpjūtis
• Tyrimo duomenų
apdorojimas ir analizė
• Papildomo tyrimo 4
projekto partnerėse
mokyklose modeliavimas
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• Papildomi tyrimai 4
projekto partnerėse
mokyklose
• Platusis tyrimas
• Duomenų analitika
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Tyrimų vaiko namų sąlygų lygmeniu svarba
• Branda yra vienas pagrindinių rodiklių, stebint mokymosi rezultatų pokyčius. Anksčiau bręstantys
vaikai dažnai natūraliai pasiekia geresnių akademinių rezultatų, tačiau brendimo laikotarpis tiek
fiziologiniu, tiek psichologiniu požiūriu yra labai sudėtingas mokiniams (Haapla et al., 2020). Ankstyva
branda gali sąlygoti mokinių gebėjimą greičiau priimti sprendimus, ilgiau sutelkti dėmesį, tačiau
tokiems mokiniams būdinga žemesnė savęs kontrolė (Laube, Fuhrman, 2020).
• Vienas svarbiausių mokinio valgymų yra pusryčiai. Mokiniai, kurie reguliariai valgo kokybiškus
pusryčius, kurių reguliarioje mityboje yra daržovių, baltymų (Burns, et al, 2020), pasižymi geresniais
kognityviniais gebėjimais, greičiau priima sprendimus, ilgiau išlaiko dėmesį (Peña-Jorquera et al.,
2021).
• Mokinių prie ekranų praleidžiamas laikas labai pailgėjo – vidutiniškai iki 6 val. per dieną (Jusienė,
2021), o tai turi įtakos mokinių akademiniams pasiekimams (Becker et al., 2020).
• Tyrimai rodo, kad daugiau mokinių įsitraukė į sėdimą veiklą (Margaritis et al, 2020; Vanderloo et al.,
2020), mokiniai skundžiasi miego sutrikimais ir prasta kokybe (Jusienė, 2021; Lee et al., 2020; Becker
et al., 2020), mažėjančiomis galimybėmis įsitraukti į fizines veiklas, todėl mažėja jų fizinis
aktyvumas (tik 10 proc. vaikų atitinka fizinio aktyvumo rekomendacijas) (Zenic et al.,
2020; Guerrero et al., 2020).
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Šaltinis: Kuhfeld et all (2020). Projecting the Potential Impact of COVID-19 School Closures on Academic
Achievement. Educational Reseacher, 49(8), 549-565.
2021.04.28
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Tyrimų neurodidaktikos lygmeniu svarba
• Įvairūs tyrimai parodė, kad nuo 16 % iki 25 % žmonių per COVID-19 karantiną patyrė ypatingos
izoliacijos jausmą (Brooks et al., 2020; Smith, Lim, 2020).
• Nors socialinė izoliacija nebūtinai yra vienišumo sinonimas, kai kuriose šalyse daugiau nei
trečdalis paauglių pranešė apie didelį vienišumo lygį (Oxford ARC Study, 2020).
• Smegenų funkcijos pokyčiai, atsirandantys ilgalaikės izoliacijos metu (maždaug 13
mėnesių), gali turėti įtakos pagrindiniams mokymosi įgūdžiams, tai yra darbinei atminčiai,
sprendimų priėmimo procesams, sensorinei integracijai, afektinei pastiprinimo vertei,
lūkesčiams ir emocijų reguliavimui (Stahn et al., 2019).
• Nuotoliniame mokyme svarbūs neurodidaktiniai aspektai: aiškus vaizdas, 2 val. pamoka
(paaugliams), per dieną 3-4 dalykai optimaliai dėmesio koncentracijai; 6 val. iš jų – 2 val.
mokytojas, 3-4 val. – pats vaikas dirba (Sambanis, 2020).
• Kas aiškiai apibrėžiama daugelyje publikacijų – mokiniams trūksta konkrečių veiklų, iš
kurių būtų galima mokytis bei veiklų įvairovės, veiklų pakartojimo. Išlieka labai svarbūs
socialiniai ryšiai, kurie yra pagrindas motyvacijai (Sambanis, 2020).
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Tyrimų mokymosi pagalbos lygmeniu
svarba
• Palanki mokymosi aplinka ir tvirti mokinių–mokytojų santykiai padeda greičiau „atstatyti“
mokymosi praradimus (Allensworth and Schwartz, 2020).
• Didelės apimties mokymo paslaugos, tiesiogiai susijusios su pamokų turiniu ir padedančios
mokiniams sėkmingai mokytis, gali gerokai pagerinti mokinių, kurie susiduria su mokymosi
problemomis, rezultatus (Allensworth and Schwartz, 2020).
• Vasaros metu rengiami įvairūs mokymai namuose ar stovyklos (Kuhfeld et all., 2020).
• Turi būti vykdoma nedalyvaujančių pamokose mokinių stebėsena ir atitinkamai reaguojama
(Hill and Loeb, 2020).
• Siekiant kompensuoti mokymosi praradimus, turi būti teikiama įvairiapusė pagalba visiems
mokiniams ir intensyvi tiems, kurie nukentėjo labiausiai (Hill and Lynch, 2020).
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Tyrimų mokyklos kaip sistemos lygmeniu
svarba
• Nors moksliniai tyrimai rodo, kad lyderystės komponentai (aiškios vizijos turėjimas, kitų ugdymas,
vadovavimas žmonėms, ir kt.) yra nekintantys (Leithwood et al., 2020), tačiau pabrėžiama kontekstinių
dalykų svarba lyderystei, vadinasi, ir kaip ji kinta esant pasikeitusiam kontekstui, nulemtam COVID-19
(Harris, 2020).
• Vadovai turi atliepti ir asmens lygmens poreikius, ir užtikrinti mokyklos kaip organizacijos
rezultatus (Netolicky, 2020), esant beprecedentinei situacijai. Mokslininkai (Harris, Jones, 2020; McLeod,
Dulsky, 2021) pripažįsta, jog stokojama tyrimų kaip pandemija paveikė / paveiks mokyklą kaip sistemą.
• Nepaisant mokslinių tyrimų stokos, matome, jog:
• pa(si)dalytoji lyderystė tampa neišvengiama krizės akivaizdoje, reikalaujanti kuo daugiau asmenų
prisiimančių atsakomybę už mokymą(si) (Azorín, Harris, and Jones 2020),
• koordinuotas, darnus ir įtraukus sprendimų priėmimas, kokybiško ugdymo teikimas ir tėvų
kaip lygiaverčių partnerių įtraukimas - trys perspektyvios K-12 praktikos (Rigby et al., 2020),
• mokyklų tam tikros iniciatyvos, pokyčiai iki pandemijos (pvz. projektais grįstas mokymas; individuali
pažanga) lėmė šių mokyklų pranašumą pandemijos metu (McLeod, Dulsky, 2021),
• palaikančių/paramą teikiančių, įtraukių ir susitelkusių akademinių bendruomenių kūrimas gali
būti strategija, padedanti mokiniams įveikti pandemiją ir jos sukeltus pokyčius. Tai gali būti apsauginiu
veiksniu akademinės bendruomenės nariams (Procentese et al., 2020).
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Mokinio sąlygos
namuose

Giluminis
atvejo
tyrimas
4 projekto
partnerėse
mokyklose

Brandos lygmuo
Mokymosi režimas
Mitybos režimas
Miego kokybė ir
režimas
• Fizinis aktyvumas
•
•
•
•

Mokymosi
sąlygos klasėje
• Darbo sąlygos
pamokos metu
• Santykiai
• Neurodidaktinių
principų taikymas
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Mokymosi
pagalba

Mokykla kaip
sistema

• Sąlygos nuotoliniu
būdu mokytis
mokykloje
• Individualios
konsultacijos
• Savanorių teikiama
mokymosi pagalba
• Vasaros stovyklos
• Vaiko individualios
pažangos stebėsena
• Neformalaus
ugdymo galimybės

• Organizacijos
lygmuo (pvz.,
etiškas organizacijos
klimatas)
• Vadovo lygmuo
(pvz., lyderystė
mokymui)
• Mokytojo lygmuo
(pvz., įgalinimas,
kolektyvinis
sutelktumas)
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Erdvė diskusijai
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