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Žinių visuomenei aktualūs mokymosi 
rezultatai 

• Gebėjimai perskaityti ir suprasti sudėtingus 
(akademinius) tekstus  

• Gebėjimai naudotis skaičiuotuvais ir IT mąstymui 
sustiprinti 

• Integruotos mokinių žinios, gebėjimai, nuostatos ir 
patirtis (pasirengimas atlikti kontekstualias užduotis) 

• Aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimai (angliškas 
trumpinys – HOTS) 

+ 
• Statistinės analizės gebėjimai 
• Gamtamokslinio tyrimo gebėjimai 
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Tekstinės konkurso užduoties pavyzdys (1) 
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Su skaičiuotuvu atliekamos konkurso užduoties 
pavyzdys (1) 
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Su skaičiuotuvu atliekamos konkurso užduoties 
pavyzdys (2) 
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Integruotos (kontekstinės) konkurso 
užduoties pavyzdys 
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Statistinei analizei skirtos konkurso 
užduoties pavyzdys 
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Aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimų 
ugdymo problematika 
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Tyrimai rodo, kad mokyti mąstyti 
svarbu dėl kelių priežasčių: 

• Didėja žinių apimtys, jas palyginti lengva gauti, žinios 
yra tik santykinai teisingos,  todėl reikia gebėti kritiškai 
mąstyti, kritiškai vertinti žinias. 

• ALM gebėjimų reikia greitai besikeičiančiame į 
technologijas orientuotame, masinės gamybos 
atsisakančiame pasaulyje. 

• Dauguma mokinių neturi gerai išplėtotų mąstymo 
gebėjimų, tačiau ir kritinio, ir kūrybinio mąstymo 
gebėjimus galima išugdyti. 

• Mąstymo ugdymas prisideda prie akademinių 
pasiekimų augimo. 
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Bloomo (Bloom, 1956) taksonomija 
Aukštesniojo lygmens mąstymas – nuspalvintas geltonai 
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2002 m. (angl., Webb’s depth of knowlidge, sutrumpintai – DOK) 

1 lygmuo Fakto, informacijos ar procedūros atgaminimas. 

2 lygmuo Gebėjimas ir (ar) supratimas: informacijos ar 
sąvokų naudojimas; dviejų ar daugiau žingsnių 
derinimas. 

3lygmuo Strateginis mąstymas: reikalauja mąstymo, 
planavimo, žingsnių sekos sukūrimo; pasižymi 
didesniu sudėtingumu;  trijų ar daugiau žingsnių 
derinimas; daugiau nei vienas galimas atsakymas. 

4 lygmuo Išplėstinis mąstymas: reikalauja tyrimo; reikia 
mąstyti ilgesnį laiką; reikia įvertinti daug 
aplinkybių ir sąlygų. 
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Kas mums svarbiau – kognityvinis 
sudėtingumas ar sunkumas? 

Kuo skiriasi kognityvinis 
sudėtingumas nuo 
sunkumo? 

• Sunkumas susijęs su 
tuo, kiek procentų 
teisingai atsakė. 

• ALM susijęs labiau su 
tuo, kiek žingsnių reikia, 
norint atsakyti į 
klausimą. 
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Praktinė užduotis (1.1) 
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Praktinė užduotis (1.2) 
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Praktinė užduotis (1.3) 
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Trys mąstymo sistemos pagal R.J.Marzano  
6 lygmuo.  

Ego sistemos lygmens  

 ą       

(self-system thinking) 

Svarbos vertinimas 

Efektyvumo vertinimas 

E  c         c     v          

Motyvacijos vertinimas 

5 lygmuo.  

Metakognityvinis  ą       

T    ų            

   c  ų    b      

  š        b      

T           b      (        ) 

4 lygmuo.  

    ų    d       

         d           d  ų           

   b   ų      d     

Eksperimentavimas 

N g          

3 lygmuo.  

        

Lyginimas 

Klasifikavimas 

K   dų         

Apibendrinimas 

   c f   v     (   būd      )  

2 lygmuo.  

Supratimas, (comprehension) 

        

Pavaizdavimas (representation) 

1 lygmuo.  

    š   (retrieval) 

Atgaminimas (recall) 

Atlikimas (execution) 2015-11-07 Dr. Pranas Gudynas 16 



Geras ALM požymis – bent kelių problemų 
sprendimo ciklo elementų buvimas 

 
Problemos 

formulavimas 

       Sprendimo 
plano  

          ū      

Plano  
įg v  d       

 

R       ų  
įv          
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Probleminės konkurso užduoties pavyzdys 

 

2015-11-07 

• Ar reikalingas sprendžiant  šį uždavinį pirmasis pr. sprendimo 
ciklo žingsnis? 

• Kiek sprendimo ciklų reikia pakartoti?  
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Metakognityvinių gebėjimų sritys 

 

Metakognityvinės žinios  

 Savireguliacija (savikontrolė, metakognityvinis 
sumanumas) 

 
Metakognityvinis mąstymas – tai mąstymas apie mąstymą. 
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Savireguliavimas apima: 

• planavimą; 
– rezultatų prognozavimą; 

– aiškinimąsi, kas jau tikrai žinoma, kad būtų galima parinkti strategijas; 

– strategijų eiliškumo nustatymą; 

– laiko ir dėmesio paskirstymą;  

• stebėseną; 
– informacijos supratimo ir procedūrų atlikimo klaidų paiešką; 

– periodišką užduoties tikslinimą; 

– darbo efektyvumo tikrinimąsi; 

– periodišką plano tikslinimą, keičiantis aplinkybėms; 

– savo darbo intensyvumo ir laiko sąnaudų kontrolę; 

• vertinimą ir įsivertinimą; 
– ar tinka pasirinktos strategijos; 

– ar pastangos veiksmingos ir efektyvios; 

– ar užtenka žinių ir gebėjimų panašioms užduotims atlikti; 

– ar mokymosi iššūkis pakankamas; 

– kokie turėtų būti tolesnio mokymosi tikslai. 

2015-11-07 Dr. Pranas Gudynas 20 



Veiklos, kurioms reikia metakognityvinių gebėjimų, 
sprendžiant matematines problemas  

(Annemieke E. Jacobse & Egbert G. Harskamp, 2012) 

Problemos sprendimo etapas Veikla 

Skaitymas, 

analizė/nagrinėjimas 

(kryptingas) 

• Atidus skaitymas 

• Reikiamos informacijos radimas 

• Klausimo performulavimas 

• Patogus sąlygos vizualizavimas ar persirašymas 

• Galimo rezultato įvertinimas 

Planavimas ir įgyvendinimas 

(sistemingas, tvarkingas) 

• Veiksmų planavimas 

• Sistemingas veiksmų plano vykdymas 

• Nerimą dėl klaidų keliančių požymių paieška  (veiksmų 

vykdymo stebėsena) 

• Tvarkingas sprendimo pateikimas  

Patikrinimas ir refleksija • Problemos sprendimo poceso stebėsena 

• Skaičiavimų tikrinimas 

• Išvadų formulavimas 

• Atsakymų reflektavimas 

• Mokymosi patirties reflektavimas 
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Tekstinės konkurso užduoties pavyzdys (2) 
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Metakognityviniai skaitymo procesai ir strategijos 
 (pagal L. Zhang, S. Seepho, 2013) 

Metakognityviniai 

procesai 

Metakognityvinių skaitymo supratimo strategijų grupės 

Planavimas (prieš 

skaitymą) 

 Pasirengimas planavimui (teksto pobūdžio nustatymas, skaitymo tikslų ir 

uždavinių išsikėlimas) 

 Organizacinis planavimas (kiekvienos skaitymo užduoties dalies atlikimo 

planavimas, strategijų pasirinkimas, skaitymui reikalingų žinių kaupimas) 

 Selektyvus dėmesys (susikoncentravimas konkrečiai užduočiai, strategijų sekos 

numatymas) 

 Savęs reguliavimas (strategijų koregavimas ir pritaikymas konkrečiai užduočiai) 

Stebėsena (skaitymo 

metu) 

 Supratimo stebėsena (supratimo tikslumo ir atitikimo užduočiai stebėsena, savo 

gebėjimų suprasti tekstą stebėsena) 

 Našumo stebėsena (naudojamų strategijų efektyvumo stebėsena, strategijų 

keitimas į efektyvesnes) 

Vertinimas (po skaitymo)  Savęs vertinimas (vertinimas ar pasisekė pasiekti skaitymo tikslų) 

 Savianalizė (įsivertinimas, ar lengvai gebi suprasti skaitomą tekstą, kokių 

supratimo gebėjimų trūksta) 

 Refleksija (aiškinimasis, ką dar reikia padaryti, kad geriau suprastum skaitomą 

tekstą) 
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Iliustracija metakognityvinių gebėjimų sąvokai 
Mokinio ataskaita 

Pasiekimų lygiai

Aukštesnysis 37 - 46 16 - 20 21 - 25 40 - 50

Pagrindinis 22 - 36 9 - 15 15 - 20 24 - 39

Patenkinamas 8 - 21 5 - 8 7 - 14 11 - 23

Nepatenkinamas 0 - 7 0 - 4 0 - 6 0 - 10

Istorija

AukštesnysisPagrindinis Patenkinamas Pagrindinis

Matematika Rašymas Skaitymas

30

6

19

75,0%

62,5%

54,5%

40,0%

80,0%

70,6%

52,6%

80,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Matematika Lietuvių kalba

Rašymas

Turinys (7)

Struktūra (3)

Raiška (5)

Raštingumas (5)

Skaitymas

Supratimas ir žinių 
taikymas (12)

Aukštesnieji mąsty-
mo gebėjimais (13)

Turinio sritis

Skaičiai ir skaičiavimai (12)

Reiškiniai, lygtys, nelygybės,  

sistemos, sąryšiai ir f-jos (8)

Geometrija, matai ir 
matavimai (11)

Stochastika (5)

Problemų sprendimas (10)

Kognit. gebėjimai

Žinios ir supratimas (17)

Taikymas (19)

Aukštesnieji mąstymo
gebėjimai (10)

42,9%

33,3%

20,0%

20,0%

75,0%

76,9%
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43

Mokinio surinktų taškų dalis (proc.) pagal atskiras dalyko arba kognityvinių gebėjimų sritis

Turinio sritis

Istorinės raidos supra-

timas (20)

Orientavimasis 

istoriniame laike ir 
erdvėje (8)

Istorijos tyrimas ir 
interpretavimas(22)

Kognit. gebėjimai

Žinios ir supratimas (15)

Taikymas (26)

Aukštesnieji mąstymo

gebėjimai (9)
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Iliustracija metakognityvinių gebėjimų analizei (3) 
Mokyklos ataskaita, 8 kl. 
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Iliustracija metakognityvinių gebėjimų analizei (4) 
Mokyklos ataskaita, 8 kl. 
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 ALM gebėjimai – būtina išsilavinimo dalis. 

 Problema tai, kad identifikuojant ALM užduotis daroma daug 
klaidų. 

 ALM užduočių skiriamasis požymis yra ne tiek sunkumas, kiek 
sudėtingumas. 

 Didžioji dalis ALM gebėjimų susiję su problemų sprendimu. 

 ALM gebėjimai apima metakognityvinius, savireguliavimo ir 
bendradarbiavimo gebėjimus. 

 ALM gebėjimai turi žinių komponentę (pavyzdžiui, pravartu 
žinoti veiksmingiausias strategijas). 
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 Pagerinti klausinėjimą per pamokas. 

 Reguliariai duoti mokiniams aukštesnio lygmens 
mąstymo užduotis. 

 Pratinti mokinius veikti ne visiškai apibrėžtose 
situacijose. 

  Ugdyti mokinių metakognityvinius gebėjimus. 

 Mokyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo 
strategijų. 

 Ugdymo turinyje išskirti esminius klausimus. 
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„Geras mokytojas priverčia jus galvoti net 

tada, kai jūs to visai nenorite.“ 

 (Fisher, 1998, Teaching Thinking) 
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Pavyzdys (TIMS tyrimas). 
Skaidymas į paprastesnes dalis 
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Pavyzdys (NMPT tyrimas). 
Matematinio modeliavimo strategijos 

taikymas 
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Pavyzdys (TIMS tyrimas) 
Dėsningumų taikymas ir ... perrinkimas 

2015-11-07 Dr. Pranas Gudynas 33 



Pavyzdys (NMPT tyrimas). 
Sprendimo nuo pabaigos strategija 
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Pavyzdys (NMPT tyrimas) 
Variantų perrinkimo strategijos 

taikymas 
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Pavyzdys (NAEP tyrimas). 
 Hipotezės kėlimas ir tikrinimas. 
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JAV, Florida, matematinės 
strategijos penktokams 
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Matematikos pamokų išdėstymas pagal 
problemų sprendimo strategijas, Florida 

Klasė Realaus turinio uždaviniai Piešiant, 
braižant 

Kuriant 
sudėtingus 
sąrašus 

Kuriant 
lenteles 

Sprendžiant 
nuo 
pabaigos 

Spėjant ir 
tikrinant Atkartojant Manipuliuojant 

daiktais 

P 18-20 pamokų 18-20 pamokų      

1 
14-16 pamokų 14-16 pamokų  

Su konkrečiais 
objektais 
6-8 pam. 

   

2 
8-10 pamokų 8-10 pamokų 

10-12 
pam. 

Su konkrečiais 
objektais 
6-8 pam. 

   

3 Naudojant modelius 
11 pamokų 

10 
pamokų 

12 pamokų 5 pamokos   

4 
Naudojant modelius 

4-6 pamokos 
10-12 
pam. 

10-12 pamokų 8-10 pamokų 
Įvadas su 

laiku ir 
pinigais 

 

5 Naudojant modelius 
16 pamokų 

9 pamokos 12 pamokų 7 pamokos  

6-8 Naudojant modelius 
8-10 pamokų 

4-6 pamokos 8-10 pamokų 
6-8 

pamokos 
4-6 

pamokos 
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Skaidymas į paprastesnes dalis? 
Uždavinio sprendimas nuo pabaigos? 

...? 
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     Ačiū! 
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