Veiklos tyrimas: kaip mums sekėsi?
D r. S e r g e j u s N e i f a c h a s

Mokslinių tyrimų ir praktikos susiejimas, siekiant teigiamų
pokyčių mokykloje
Norint pabrėžti bendradarbiavimą tarp mokslinių tyrimų ir mokyklų
praktikos atnaujinant ugdymo turinį buvo pasirinkta veiklos tyrimo
metodologija (angl. Action Research Method). Šio proceso dėka
atsiranda nauja praktika, kuri padeda grįžti prie dalyko didaktikos
kaip įrankio kompetencijoms diegti.
Veiklos tyrimas yra nukreiptas į mokytojų profesinio tobulėjimo
planavimą ir vykdymą, siekiant gilesnio ugdymo turinio planavimo
pagal kompetencijas suvokimo. Šiuo būdu, moksliniai tyrimai ir
profesinis mokytojų tobulėjimas buvo sujungti, derinant tarpusavyje
tyrimus ir savirefleksiją. Toks derinys paskatino pedagoginės
praktikos kaitą (Bove, 2009).
Veiklos tyrimo strategijos įgyvendinime naudojami skirtingi metodai:
valdymas, stebėjimas, filmuotos medžiagos nagrinėjimas,
pedagoginis dokumentavimas ir pan.
Pedagogai, suskirstyti į mokyklų komandas, kartu ieškojo atsakymų į
panašaus pobūdžio klausimus: kokiu būdu būtų galima įtraukti
mokyklos bendruomenę kuriant ir/ar atnaujinant ugdymo
programas? Ar atnaujindami programas ir parinkdami priemones,
mes atsižvelgiame į kompetencijomis grįstą dalyko mokymąsi? Kaip
galime sėkmingai atnaujinti mokymosi turinį, sukurti universalų
mokymosi programos dizainą mokykloje?

Veiklos tyrimo strategijos idėja: kaip naujos žinios taikomos
praktikoje? Koks šio ryšio refleksijos modelis?
Veiklos tyrimo organizavimo logika
Veiklos tyrimo tikslas yra gauti naujos informacijos, kurią būtų galima
panaudoti ir kitose aplinkose. Tai puikus įrankis mokytojams įgyti
žinių ir suprasti ryšius tarp kompetencijų. Užuot rinkę faktinę
informaciją ir dalijęsi ja su kolegomis mokyklose, mokytojai galėjo
susieti, ką jie išmoko atnaujinant mokymosi turinį, apibendrinti tai
sprendimo (pamokos turinio) pavidalu, o paskui pagrįsti sprendimą
kitų mokytojų akivaizdoje.
Šio bendradarbiavimu grįsto veiklos tyrimo metu vyko gyvi mokytojų
refleksyvūs pokalbiai. Į juos įsitraukė mokyklų komandos. Mokyklos
ėmėsi atsakomybės už savo mokymąsi, ypač tada, kai rengė pamokų
aptarimus.
Veiklos tyrimas – kokybinis tyrimo metodas. Jį atliekant, keliami
klausimai, organizuojamos praktinės dirbtuvės, fokus grupių
diskusijos, stengiamasi gauti patikimus ir objektyvius atsakymus,
interpretuojami ir analizuojami rezultatai. Gavus patikimos
informacijos ir žinių, jas galima iškart pritaikyti tobulinant ugdymo
praktiką.

Nustatoma
problema / situacija
ugdymo praktikoje

Parengiamas veiklos tyrimo planas
Suformuluojamas
tikslas, uždaviniai

Parenkami veiklos
būdai

Surenkama ir paruošiama
diskusijų medžiaga

Suplanuojama darbo eiga /
veiklų kalendorius

Įdiegiamas veiklos tyrimo planas
Stebimas ir vertinamas poveikis
Veiklos tyrimo duomenimis rengiamos pokyčio
įgyvendinimo rekomendacijos

Veiklos tyrimo metodologija:

Tyrimo eiga: 2021-10 iki 2022-04

Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam
atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti
kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.
Veiklos tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti mokytojų pasirengimą diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį;
2. Parengti rekomendacijas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir
mokytojų profesiniam tobulėjimui.
Mokyklų atrankos kriterijai: mokykla dalyvauja Europos Komisijos ir Britų Tarybos projekte „Parama mokyklų
vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“; mokyklos, kuriose mokoma tautinių mažumų kalba;
mokyklų vadovai, arba jų pavaduotojai ugdymui, arba ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai dalyvauja
savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandų veiklose; mokyklos mokytojai dalyvauja atnaujinant pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas

Veiklos tyrimo principai:
▪ Tyrimas neturėtų trukdyti pagrindiniam mokytojų darbui – mokymui.
▪ Taikomi metodai neturėtų užimti daug mokytojų laiko.
▪ Atliekant veiklos tyrimą, laikomasi etikos reikalavimų ir bendrų susitarimų.
Tyrimo metodai: fokus grupių metodų naudojimas, stebėjimas, kaip priemonė reflektuoti
planavimo kokybę, pusiaustruktūruotas interviu, pedagoginės dokumentacijos
reflektavimas.

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas
(2021-10 – 2022-04)
Pateikti informaciją apie
numatomas tyrimo
veiklas bei eigą.

Pagalba mokytojams
atpažįstant kompetencijas
pamokoje.

Veiklos tyrimo
pristatymas
mokykloms
2021-10-22

1 dirbtuvės
Kompetencijomis
grįstas
mokymasis

Įveiklinti mokytojus
įsivertinti pamokos
planavimo /
organizavimo modelį.

2 dirbtuvės
Pamokos
stebėsenos
vertinimo lapo
kūrimas

Paskatinti mokytojus
reflektuoti turimą / įgytą
patirtį įgyvendinant
kompetencijomis grįstą
ugdymą.

3 dirbtuvės
„Focus“ grupių
diskusijos

Tyrimo duomenys
įvertins projekto ir
atnaujinamų bendrųjų
programų įgyvendinimo
kryptis.

Praktinių
rekomendacijų
diegti atnaujinamas
bendrąsias
programas
parengimas.

Skėtiniai
pranešimai
Mokyklos informuotos
apie tyrimo strategiją ir
buria komandas iki
spalio 31 d.

Užduotis: mokyklų
komandos atsako į
klausimyną bei paruošia
vienos kompetencijos
(pasirinktinai) sąvokų
žemėlapį. Pasiruošimas
refleksijai.

Mokyklų mokytojai
analizuoja pamokos turinį,
įgyja gebėjimų
identifikuoti
kompetencijas.
Užduotis: darbas
komandoje, parengti
vienos pamokos išplėstinį
planą (integruoti kelias
kompetencijas).

Mokyklų mokytojai
modeliuoja pamokų
stebėsenos pavyzdžius,
atliepiant universalaus
mokymosi dizaino
principus.
Užduotis: darbas
komandoje, parengti
pamokos stebėsenos
vertinimo lapą, pasiruošti
refleksijai.

Pedagogų profesinio
potencialo stiprinimas /
asmeninė ūgtis įgyvendinant
Geros mokyklos koncepciją.
Užduotis: mokyklų
komandos dalyvio pamokos
vaizdinio įrašo pateiktis
(Kaip mokytojai įgyvendina

kompetencijomis grįstą
ugdymą?) ir gerosios
praktikos refleksijosdienoraščio rengimas.

Remiantis veiklos
tyrimo duomenimis
bus parengtos
rekomendacijos
ugdymo turinio
tvarumui užtikrinti.

1 dirbtuvės
Kompetencijomis
grįstas
mokymasis

1.Kas yra gera pamoka?
Įvardinkite tris teiginius, su kuriais Jums asocijuojasi pamokos kokybė.
<...> aiškiai suformuluoti pamokos tikslai, uždaviniai, vertinimo ir
įsivertinimo kriterijai, atliepiantys mokinių poreikius; <...> pagrįsta pamokos
struktūra; aktyvi mokinių veikla pamokos metu; <...> individualizavimas ir
diferencijavimas pamokos metu; <...> kai pamokos metu mokiniams
sudaromos sąlygos įsivertinti savo patirtį; <...> kai pamokos metu sulaukiama
grįžtamojo ryšio; <...> efektyvus motyvavimas pamokos metu; <...> palanki
emocinė aplinka, santykiai pamokos metu.

Pamokos kokybės požymių sritys atsispindi mokytojų atsakymuose:
vadovavimas klasei (klasės valdymas); aiški pamokos struktūra; išmokimo užtikrinimas; skatinimas veikti; motyvacijos
kėlimas; skatinanti aplinka; orientavimasis į mokinius (asmenybes, savijautą); orientavimasis į kompetencijas
(pageidaujamus pasiekimus); mokinių įvairovės paisymas (ugdymo diferencijavimas); mokymo(si) metodų įvairovė.

2. Kokių pokyčių savo pamokose siekiate? Ką pirmiausiai reikėtų
tobulinti siekiant geresnės pamokos kokybės Jūsų mokykloje?
Rezultatai parodė, kad pokyčius pamokose sieja su šiais aspektais: <…> perteikiamų žinių ryšys su gyvenimo praktika;
<…> patrauklios ir aktyvios veiklos; <…> pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika; <…>
orientavimasis į mokinių poreikius; <…> orientavimasis į mokinių asmeninę ūgtį (savivaldis mokymasis) ir kt.

1 dirbtuvės
Kompetencijomis
grįstas
mokymasis

3. Į kokias kompetencijas Jūs atsižvelgiate, planuodami pamoką?
Nemažai atsakiusiųjų, kad „į visas, priklausomai nuo dalyko specifikos“.
Dažniausiai nurodomos: pažinimo; komunikavimo; kūrybiškumo; socialinė
emocinė ir sveikos gyvensenos.
Rečiausiai nurodomos: pilietiškumo; kultūrinė; skaitmeninė.

Galima daryti prielaidą, kad tikslinga daugiau dėmesio skirti pilietinio tapatumo ir
pilietinės galios formavimui, socialinio atsakingumo ugdymui, kultūros, kūrybinių
gebėjimų stiprinimui suvokiant tai kaip mokinių iniciatyvumo, saviraiškos, pasitikėjimo
savimi bei emocinio intelekto ugdymo prielaidas.

4. Kokių veiksmų ir priemonių imatės, siekdami padėti mokiniams
išsiugdyti aukštesnius mokymosi gebėjimus?
Atsakymų rezultatai liudija, kad mokytojai: <...> skatina mokinių savarankiškumą; <...>
skatina mokinių mąstymą, kūrybiškumą; <...> stiprina mokinių motyvaciją; <...> skatina
mokinių savitarpio pagalbos principą, kai mokinys moko kitą mokinį; <...> kuria netradicines
erdves; <...> skatina įvairias edukacines veiklas, neformaliojo švietimo veiklas, projektus ir kt.

5. Kaip suprantate sąvoką „kompetencijomis grįstas mokymas“?
<...> kompetencijomis grįstas mokymas – žinių,
gebėjimų ir įgūdžių dermė ugdymo procese.
Mokomųjų dalykų turinys padeda mokiniams ugdytis
kompetencijas, personalizuota mokomoji veikla bei
kontekstinis ugdymas skatina mokinių
savarankiškumą bei augina kritinį mąstymą; <...> tai
galimybė pačiam mokiniui išsikelti ugdymosi tikslus,
tobulinti turimus įgūdžius, vertybines nuostatas;
<...> kai mokytojas, planuodamas pamoką, numato,
kokias kompetencijas ir kokiu lygmeniu ugdys; <...>
kai akcentuojamos ne mokinių žinios, bet
kompetencijos, gebėjimai, vertybės.
Kompetencijomis grįstas mokymas pakeitė ilgą laiką mokyklose
gyvavusį siaurą, dalyko programomis apribotą mokymo turinį.
Ugdymo turinį mokytojai suvokia kaip kompleksišką ir sudėtingą
reiškinį, virstantį realybe tik klasėje bendraujant su mokiniais.

Mokyklų komandos paruošė vienos kompetencijos (pasirinktinai)
sąvokų žemėlapį.

Pamokos veiksmingumo (įgyvendinant atnaujintą ugdymosi turinį) nustatymo žemėlapis

Besimokančiųjų
motyvacija:

Pedagoginis
kryptingumas
Dalykinė
kompetencija

Pamokos
proceso
kokybė:
tarpdalykinė;
dalykinė
integracija

Mokytojas

Didaktinė
kompetencija

Diagnostinė,
mokymosi
analitikos
kompetencija
Vadovavimo
klasei
kompetencija

Mokymo ir
mokymosi

turinio
valdymo
kokybė

Pamoka

mokymosi veiklos
pasiūla ir aplinkos
modeliavimas

Aktyvus
mokymosi
laikas

Mokymosi poveikis:

įgytoms dalykinėms,
tarpdalykinėms
kompetencijoms,
pasiekimams.

Mokinių mokymosi
galimybės: pažintinės ir

metapažintinės
kompetencijos požymiai
bei perkeltiniai (žinių,
mokėjimų, įgūdžių
pritaikymo) gebėjimai

Mokymosi
veiksmai: aktyvaus
mokymosi
pamokoje laikas

PLANAVIMO ESMINIAI ŽINGSNIAI
▪ Rengiant pamokos planą, pirmiausiai apmąstoma, kokių BP nurodytų rezultatų bus
siekiama: kokie dalyko pasiekimai bus pasirenkami?

1 žingsnis

planuojamų įgyti pasiekimų numatymas
KOKIO REZULTATO SIEKSIME?

KAIP?

APIBRĖŽTAS

KOMPETENCIJŲ TURINYS

KĄ?
DALYKINIS TURINYS

PLANAVIMO ESMINIAI DALYKAI
▪ Antrasis etapas rengiant pamokos planą yra mokymosi uždavinio numatymas.
▪ Uždaviniai keliami mokiniui. Jie turėtų rodyti dalyko ir kompetencijų turinį.
▪ Uždaviniai turėtų būti konkretūs, pasiekiami, išmatuojami, tinkami tam tikrai mokymosi
situacijai. Uždavinius kelti orientuojantis į konkretų rezultatą.
PAVYZDŽIAI: 5 KLASĖ
Iš įvairių šaltinių parenka informacijos apie gimtąjį miestą ir nagrinėja pasirinkto paminklo (gatvės) istoriją

2 žingsnis

▪ Pažinimo
▪ Komunikavimo

Kompetencijos

Dalykinis turinys

▪ Istorija

KOMPETEMCIJŲ TURINYS:
Iš įvairių šaltinių parenka informacijos apie gimtąjį miestą ir nagrinėja pasirinkto paminklo (gatvės) istoriją
DALYKO TURINYS:
Iš įvairių šaltinių parenka informacijos apie gimtąjį miestą ir nagrinėja pasirinkto paminklo (gatvės) istoriją
APIBENDRINIMAS: IŠ DALYKO EINAME Į KOMPETENCIJŲ TURINIO RAIŠKĄ

Bendri pamokos aspektai:
Pamokos tema / problema /
klausimai:

Pamokos planavimas

Mokymosi uždavinys:
Ugdomos kompetencijos:
Tarpdalykiniai ryšiai:
Tarpdalykinės temos:
PROCESAS:

PAMOKOS REFLEKSIJA:

Į KĄ MOKYTOJAI ATSIŽVELGIA PLANUODAMI UGDYMO TIKSLUS (MOKINIO
KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ)?
Stiprieji pamokų aspektai

Tobulintini pamokų aspektai

Mokytojai, formuluodami pamokos uždavinius,
juos siejo su mokinių asmenine patirtimi, t. y.
rėmėsi tuo, ką jie jau žino apie numatomą
pamokoje nagrinėti temą.

Rėčiausiai mokymosi uždaviniai kėlė mokiniams
iššūkius, motyvavo juos mokytis.

Apibrėžti uždaviniai leidžia nustatyti dermę
tarp numatytų ugdyti kompetencijų ir
organizuojamų veiklų.
Stipriuoju aspektu išskiriamas ryškėjantis
mokymosi uždavinių atitikimas skirtingiems
mokinių gebėjimams, ugdymo(si) poreikiams.

Pradžios veiklos tik iš dalies skatina aktyvaus
mokinių darbo, jiems sunku įsitraukti į
mokymo(si) procesą, veikti pagal savo
galimybės ir polinkius.
Nepakankamas dėmesys konkrečių pamokoje
siekiamų rezultatų numatymui, mokinių
įtraukimui į savo darbo planavimąsi ir jų
asmeninės patirties, atsakomybės
aktualizavimui pamokoje.
Rekomenduojama susitarti dėl konkrečių
uždavinio įgyvendinimo kriterijų.
Tobulintinu pamokos planavimo aspektu
įvardijamas grįžtamasis ryšys / pamokos
refleksija.

PAMOKOS PLANO ANALIZĖ

-

-

-

Pasirinks radinių ieškojimo būdą
(piešia, fotografuoja, lipdo,
keliauja);
įvardinsite būdingus bruožus
pagal komponavimo būdą ir
pagal atlikimo techniką;
nusakysite radinių skirtumus;

Mokytojas gerai
formuluoja mokymosi
uždavinį: kaip
mokiniai dirbs? Kuo
naudodamiesi? Ką
turės išmokti? Kaip
pamatuosime (per
įsivertinimą)?

Mokytojas puikiai
nustato dermę tarp
numatytų
kompetencijų ir
organizuojamų
mokymosi veiklų.

Požymiai tinkamai
apibrėžti. Nustatytas
tarpdalykinis ryšys.
Bendrų temų galime
ieškoti BP atnaujinimo
vadove.

Puikus proceso
detalizavimas, aktualus /
patrauklus mokymosi
turinys, tačiau reikėtų
nepamiršti apie vaikų
vaizduotės / kūrybiškumo
sužaidinimą, motyvavimą
veiklai.

Nėra sužadinimo, iš karto eina į procesą.
(pvz. <...> Būsime archeologai, eisime kasinėti,
ieškosime radinių).

Valentingumas: teigiamas
Objektas: užduotis, užduoties
atlikimas, savikontrolė

Funkcija: aprašomoji
Palyginimas: su kriterijais

Pateikei daug faktų, suskaičiavai bronzos
amžiaus radinius, juos apibūdinai (aprašei
požymius), nustatei radinio vietą.
Grįžtamosios informacijos teikimo parametrai

Neefektyvi pamokos refleksija, eina į žinias (ką sužinojau?),
iš savo sukurto plakato išskirkite 3 naujienas, kas buvo
netikėta? Suformuluoti klausimus apie bronzos amžių.

Papasakokite savo žodžiais, ką matote šioje
nuotraukoje / piešinyje?
Ar piešinys / nuotrauka galėtų tapti simboliu?
Ką ji galėtų išreikšti?
Kaip šis vaizdas galėtų paaiškinti dabarties /
praeities reiškinius?
Ar šis vaizdas siejasi su šiandiena?
Pagalvokite apie dabarties reiškinius, kurių
supratimui šis piešinys gali būti svarbus?

Išklausinėkime nuotrauką
Sukursite ornamentą iš geometrinių figūrų ir
pristatysite pasirinktu būdu.
-

pasiūlysite kelias kūrybines idėjas ornamentui
sukurti;
Pasirinksite
kūrybos
būdą
(piešia,
fotografuoja, lipdo);
įvardinsite ornamentui būdingus bruožus pagal
komponavimo būdą ir pagal atlikimo techniką;
nusakysite geometrinių figūrų skirtumus;
ornamente pavaizduosite visas geometrines
figūras (trikampis, kvadratas, apskritimas,
stačiakampis)

Kas rūpi kiekvienam mokiniui?
Suprasti iš kokios perspektyvos žiūrima.
Keliami subjektyvūs klausimai, kurie sieja mokinį su
pasaulio gyvenimu?
Kaip tai paversti fenomenu? Kelti klausimą ir mąstyti
apie problemą.

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:

Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:

VEIKLOS TYRIMAS: pamokos analizės etapas
30 mokyklų
Pristatytos pamokos vertinimui

▪ Uždaviniai keliami
mokiniui. Jie turėtų rodyti
dalyko ir kompetencijų
turinį.
▪ Uždaviniai turėtų būti
konkretūs, pasiekiami,
išmatuojami, tinkami tam
tikrai mokymosi situacijai.
Uždavinius kelti
orientuojantis į konkretų
rezultatą.

Pamokos pradžia:
mokymosi uždavinių formulavimas
Dalykui būdinga
mąstymo forma

Matomas mokymasis: ką rodo mokymosi
uždavinių formulavimas? Kaip atskleisti dermę
tarp kompetencijų ir mokymosi veiklų?
▪ Uždavinių aktualumas, jų suvokimo prieinamumas.
Formuluojami probleminiai klausimai.
▪ Mokytojai, formuluodami pamokos uždavinius, juos
siejo su mokinių asmenine patirtimi, t.y. rėmėsi tuo, ką
jie jau žino apie numatomą pamokoje nagrinėti temą.
▪ Mokytojai pakankamai gerai formuluoja uždavinius
(atskleidžia numatytas sąlygas, planuojamas veiklas ir
laukiamą rezultatą), tačiau pastebėta, kad kompetencijų
ugdymui reikia skirti daugiau dėmesio, mokiniai į
uždavinio formulavimą neįtraukiami, nėra numatomos
diferencijavimo/individualizavimo galimybės.
▪ Remiantis mokymosi uždaviniais parenkamos aiškios, su
konkrečia veikla susijusios užduotys, sudarančios
kiekvienam mokiniui pasiekti kuo geresnių rezultatų.
Tačiau patartina peržiūrėti mokytojų ir mokinių aktyvios
veiklos santykį pamokoje ir ieškoti būdų kiekvieno
mokinio aktyviam įsitraukimui, ieškoti efektyvių
grupinio darbo formų.
▪ Mokymosi uždavinių atitikimas skirtingiems mokinių
gebėjimams, ugdymo(si) poreikiams.
▪ Atliktos užduotys parodė, kad mokiniai iš esmės pasiekė
numatytus uždavinius, įsisavino mokymosi turinį.

Žinios
skirtinguose
kontekstuose

Dalykui būdingas
pagrindimo
būdas

Pamokos pradžia:
sužadinimo prieiga
Veiksmingo mokymosi klasėje pradžia: ar
mokytojams pavyko suplanuoti įtraukiančią
pamokos veiklą? Kaip mokiniai skatinami dalyvauti?

Idėjas, galimybes,
būsimus veiksmus
apsvarsto iš
skirtingų
perspektyvų.

▪ Mokytojai pereina nuo mokymu (perdavimu) grįstos
sąveikos klasėje, prie mokymusi grįstos sąveikos.
Pastebėjome, kad pamokose taikytas kūrybinis iššūkis
skatino besimokančiųjų susidomėjimą, įsitraukimą,
intensyvų mokymąsi.
▪ Mokytojai formulavo netikėtus klausimus, rėmėsi
gyvenimo aktualijomis: nukreipė tyrinėjimams, skatino
idėjų generavimą, nukreipė ieškoti informacijos...
Pasirenka
reikšmingas sau
ir kitiems
kūrybinės idėjas
ir sprendimus

▪ Pamokų pradžioje reikėtų kuo mažiau konstatavimo,
stilius (padaro, suskaičiuoja ar pan.) keistinas į
dvikryptę sąveiką tarp mokytojo ir mokinio
atspindinčiomis formuluotėmis: atsižvelgus į mokinių
pasiūlymus, idėjas, sumanymus...
▪ Analizuotų pamokų uždavinių formuluotės atskleidžia
akcentus kiekvieno mokinio aktyvumui, tai stiprus
įtraukties / sužadinimo požymis.
▪ Pamokų uždaviniai siejami su prieš tai buvusiu /
vyksiančiu mokymusi. Analizuotų pamokų turinyje
atpažinome sėkmės kriterijus, aiškiai numatytus
mokymosi rezultatus.
▪ Sužadinimo veikla turėtų būti kryptinga, prie jos metu
išsiaiškintų dalykų turime grįžti mokymosi metu.

Kuria
savarankiškai,
nebijo rizikuoti
ir klysti.

Kiti pastebėjimai
▪

▪

▪

▪

▪

•
•
•
•
•
•

Skirti mokiniams daugiau savarankiškumo,
per mažai mokinių raiškos, veiklos
tarpusavyje;
Trūksta pamokoje gilesnio įsivertinimo ir
vertinimo, aptarimo.
Mokiniams trūko informacijos apie tai, pagal
kokius kriterijus bus vertinamas jų darbas
Stengtis kiek daugiau ir aktyviau teikti
grįžtamąjį ryšį, komentuoti
Pristigo laiko pamokos apibendrinimui.
Aktyvią mokymosi veiklą paremti tyrinėjimu
grįstomis veiklomis.
Integruoti ugdymo kompetencijas.
Atkreipti dėmesį į tarpdalykinių temų
integravimą.
Atkreipti dėmesį į mokymosi strategijų
taikymą.
Apibendrinant pamoką taikyti atvirtus
klausimus.
Kartu su mokiniais analizuoti vertinimo ir
įsivertinimo kriterijus.

Idėjas, galimybes,
būsimus veiksmus
apsvarsto iš
skirtingų
perspektyvų.

Pasirenka
reikšmingas sau
ir kitiems
kūrybinės idėjas
ir sprendimus

Kuria
savarankiškai,
nebijo rizikuoti
ir klysti.

Pamokų planai:
rekomenduojame viešinti
Telšių Kranto
progimnazija

Alytaus Panemunės
progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio
progimnazija
Ukmergės „Šilo“
progimnazija

Klaipėdos S. Dacho
progimnazija

Veiklos tyrimas: kaip mums sekėsi?
D r. S e r g e j u s N e i f a c h a s

