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Pamąstykime 
 
Klausydami teorinių įžvalgų, reflektuokite savo patirtį. 

 
Savirefleksijos lapas – TAIKAU ir SUSIDOMĖJAU    



Šiandien aptarsime 
1. Kompetencijomis grįsto ugdymo konceptualiuosius 
pagrindus. 

2. Veiklos ir užduoties sąsajas, kurių pagrindą sudaro 
dialogas/pokalbis. 

3. Situacijų kūrimo bankus kaip kelią mokinių kompetencijų 
ugdymo link. 

 



Problemos aktualumas (1) 

• Tradiciškai suprantama, kad ugdymo programų tikslas yra mokinių 
asmeninio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo gerinimas, ir tai 
daroma visapusiškai ugdant jų kompetencijas; ugdymo programas 
remia švietimo sistemos administraciniai ir pedagoginiai veiksmų 
planai. Tam tikra prasme ugdymo programa yra sąsaja tarp 
švietimo politikoje nustatytų bendrųjų krypčių ir jų 
įgyvendinimo klasėse.  

 

 

 

 
 

(pagal Jonnaert, Ettayebi, Defise, 2009; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 

KOMPETENCIJOS 



Problemos aktualumas (2) 

Paprastai ugdymo programai priskiriamos penkios funkcijos (1): 

• Analizuoti ir aiškinti švietimo politiką, atsižvelgiant į regionines ar 

nacionalines kryptis, ir, pasitelkiant ugdymo programas, perteikti šią politiką visai 

švietimo sistemai, įskaitant jos administraciją, mokyklas, mokymo centrus, 

mokytojus ir kt.  

• Įgyvendinti regionines ar nacionalines kryptis, kuriant nuoseklius 

administracinius ir pedagoginius veiksmų planus ugdymo sistemoje ir 

įgyvendinant kontrolės bei stebėsenos mechanizmus. 

 

(pagal Depover, Jonnaert, 2014; Jonnaert, Ettayebi, 2007; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 



Problemos aktualumas (3) 

Paprastai ugdymo programai priskiriamos penkios funkcijos (2): 
• Užtikrinti visų ugdymo programos ir švietimo politikos aspektų 

nuoseklumą. 

• Leisti žmonėms tobulėti ir mokytis darnoje su jų socialine, istorine, 

religine, kultūrine, ekonomine, geografine, kalbine, sveikatos ir 

demografine aplinka. 

• Pritaikyti ir stebėti švietimo sistemą, atsižvelgiant į konkrečios 

visuomenės projektus, ir padėti įgyvendinti šiuos projektus bei juos 

pristatyti pasauliui.  

 

 

(pagal Depover, Jonnaert, 2014; Jonnaert, Ettayebi, 2007; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 

 

 



Problemos aktualumas (4) 

Ugdymo programos restruktūrizavimas apibūdina procesą, kurio metu 

švietimo politika nuolat interpretuojama ir transformuojama, kol 

pasiekia pedagoginę praktiką ir mokinių mokymosi patirtį klasėje. 

Ugdymo programos restruktūrizacija pripažįsta nuoseklius etapus, kuriais 

keičiama švietimo politika. Vadovaudamasi švietimo politika holistinės 

ugdymo programos sąvoka suderina visus ugdymo programos 

elementus šiame restruktūrizavimo procese, siekdama maksimaliai 

padidinti kiekvieno mokinio ugdymo patirtį. 

 
 

 

 

 

(pagal Depover, Jonnaert, 2014; Jonnaert, Ettayebi, 2007; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 

 



Kas vadinama kompetentingumu ugdymo praktikoje? (1) 

 Kompetentingumo įvardijimas žodžiais leidžia asmeniui 
suformuoti situacinio mąstymo ir veiksmų seką/žemėlapį, 
kuris yra šio metakognityvinio darbo su situacija rezultatas.  
Tai pirmiausia yra mokinio, apmąstymų apie situaciją, jos 
kontekstą, išteklius ir apribojimus, atliktus veiksmus rezultatas. 

(pagal Depover, Jonnaert, 2014; Jonnaert, Ettayebi, 2007; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 



Kas vadinama kompetentingumu ugdymo praktikoje? (2) 

Iš tikrųjų situacinis mąstymas ir veiksmų seka integruoja visą 
dalykinio turinio pažinimo procesą, kuris išryškina situacijos 
interpretaciją, samprotavimus, abejones, mokinio judėjimą pirmyn 
ir atgal, taip pat jo veiksmus ir situacijos raidą. Svarbu, kad būtų 
mokomasi įgytus gebėjimus pritaikyti analogiškose arba panašiose 
situacijose, nes tik vieną kartą išspręsta situacija dar nesukuria 
pagrindo, kad kitą kartą būtinai pasiseks. 

 

 

 

 

 (pagal Kahn, Rey, 2016; Jonnaert, Depover, Malu, 2020) 



Kas vadinama kompetentingumu ugdymo praktikoje? (3) 

Kompetencija būtinai yra susijusi su sėkmingu situacijos valdymu, 
atlikimu. Kai tam tikri veiksmai pakartotinai panaudojami ir 
pritaikomi naujoje situacijoje, kompetencija vėl tampa naujos situacijos 
apdorojimo priešakyje. Tai kompetencijos pritaikymo klausimas, o 
perkėlimas visada yra hipotetinis ar net neegzistuojantis, nes tos pačios 
situacijos parametrai laikui bėgant labai kinta. Kompetencija visada 
glūdi situacijoje esančių mokinių veiksmuose. Tai priklauso tiek nuo 
situacijų, tiek nuo žmonių, kurie jas sprendžia. Net jei jos priklauso 
tai pačiai situacijų grupei, šios situacijos niekada nebūna vienodos – 
tai priklauso nuo konteksto ir nuo to, kaip žmogus jas 
interpretuoja.  



1 situacija 



Situacijos pavyzdys (1) 

 Elektrėnuose 6 klasės pagrindinio ugdymo klasės mokiniai 

diskutuoja apie šios vasaros liūties metu padarytą žalą jų klasės 

draugo šeimos automobiliui, kuris liūties metu buvo užlietas 

nepataisomai. Siūloma lietingomis rudens dienomis pastebėti į miestą 

patenkančio vandens kiekį.  

  

Elektrėnai po stipraus lietaus 
Įkėlė: Kauno diena, 2022-06-29 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DDbVYqAMmeLs&psig=AOvVaw3tbCzgwOije0LCKfuxPjEc&ust=1664816460588000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJjLseOCwvoCFQAAAAAdAAAAABAb
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DDbVYqAMmeLs&psig=AOvVaw3tbCzgwOije0LCKfuxPjEc&ust=1664816460588000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJjLseOCwvoCFQAAAAAdAAAAABAb


Situacijos pavyzdys (1) 

 Mokytojas pasiūlo mokiniams patikrinti, kiek vandens iškrenta į mokyklos 

teritoriją, įvairiose vietose pastatant lietaus matuoklius. Taip bus galima atlikti 

matavimus lietingomis dienomis šį rudenį. Mokiniai galės apskaičiuoti per tą mėnesį 

tiriamoje mokyklos teritorijoje iškritusio vandens kiekio vidurkį. Tuomet jie turės 

tikslesnę informaciją apie šiuo laikotarpiu tekančio vandens kiekį ir galės ja 

pasinaudoti, kad geriau suprastų poveikį jų kasdieniam gyvenimui ir ieškotų šios 

situacijos keliamų problemų sprendimo būdų. Be to, siūloma pasidomėti ir 

miesto ar mokyklos rajono lietaus vandens  nuotėkų sistema, jos vamzdynų 

būkle. 

 Kritulių 

matuoklis 



Klausimai, susiję su situacijos analize (1) 

Mokiniai domisi mokytojo pasiūlymu. Kyla daugybė klausimų: 

• Kas yra lietaus matuoklis? 

• Kur galima rasti lietaus matuoklių? 

• Kaip sukurti pakankamai tikslų lietaus matuoklį? 

• Kokiu vienetu matuojamas per dieną iškrentančio vandens kiekis? 

• Ar yra kokių nors lietaus matuoklių duomenų apie Elektrėnus? Kokiose 

įstaigose yra kaupiami šie duomenys? 

• Ar yra kitų tokio pobūdžio eksperimentų? 

• Kaip rasti šiuos duomenis? 
 



Klausimai, susiję su situacijos analize (1) 

Mokiniai domisi mokytojo pasiūlymu. Kyla daugybė klausimų: 

• Kaip dažnai reikėtų matuoti kritulių kiekį? 

• Kaip juos galima surašyti į lenteles su koordinatėmis x ir y ašyse? 

• Kaip apskaičiuoti vidurkius? 

• Kokios įrangos reikia ir kur jos rasti? 

• Ką daryti su visais surinktais ir apdorotais duomenimis? 

• .....  

 



Galimos veiklos (1) 

• Kaip bus atsakoma į šiuos klausimus, priklauso tik nuo mokytojo 

sumanymo: galbūt vaikai dirbs poromis, galbūt mažomis 

grupėmis, ir pasiskirstys atsakomybėmis dėl duomenų rinkimo, 

stebėjimo, faktų tikrinimo ir t.t.  

 



Galimos veiklos (2) 
• Mokiniai diskutuoja su mokytoju. Klausimai gali būti užrašyti lentoje arba ant 

popieriaus lapo. Kartu su mokytoju mokiniai tariasi dėl užduočių, kad atsakytų į 

klausimus, rengia veiklos planą. 

• Ši veikla integruoja sąvokas apie kritulių vandenį, nuotėkų sistemas ir 

matavimus. Mokinių veiklos tikslas – parengti ataskaitą ir pateikti ją 

savivaldybės institucijoms, atsakingoms už šią sritį. Jie taip pat planuoja kartu su 

informacinių technologijų mokytoju parengti PowerPoint prezentaciją, kurioje 

pristatys savo veiklos procesą ir išvadas. Mokiniai gali iš plastikinių vandens butelių 

pasigaminti lietaus matuoklius. Reikšmės įgauna cilindras ir jo tūris, taip pat 

mililitras. Dalijant cilindrą taip, kad būtų galima sudaryti graduotą skalę talpos 

vienetais, apskaičiuojamas cilindro tūris ir nustatomas tūrio vienetų ir talpos vienetų 

atitikmuo. 



Diskusija (1) 
• Veiklos leidžia mokiniams palaipsniui spręsti susidariusią situaciją, t. y. 

išmatuoti per mėnesį artimoje aplinkoje iškritusio vandens kiekį, 

paaiškinti jo poveikį kasdieniam gyvenimui, ieškoti sprendimų ir 

parengti ataskaitą, kurią jie pristatys savivaldybės institucijoms 

naudodami Power Point prezentaciją.  

• Mokykloje įgytos žinios apie vandenį, jo kiekį ir pralaidumą yra 

susijusios su jų kasdieniu gyvenimu. Ištyrę situaciją, mokiniai pamato, 

kokia prie mokyklos kanalizacija, kuri surenka lietaus vandenį. Jie ieško 

informacijos įvairiose interneto svetainėse, rašo ataskaitą, rengia tyrimo 

rezultatų pranešimus ir kreipiasi į vietos valdžios institucijas, kad pateiktų 

savo išvadas. 

 



Diskusija (2) 

• Visi mokiniai turi galimybes greitai įsitraukti į situaciją. 

Mokytojas aiškina skirtingas veiklas, provokuoja diskusijas tarp 

skirtingų komandų. Situacijos sprendimas vyksta palaipsniui, žingsnis 

po žingsnio, koregavimas po koregavimo. Situacija vis kinta, 

niekada nebūna tokia pati. Naujesni duomenys vis papildo ir 

pakeičia situaciją. Veiklų planai, stebėjimo lapai leidžia kiekvienai 

grupei valdyti situaciją, matyti progresą. Bet ypatingai, patys vaikai 

keičiasi, kuria žinias patys, vieni keičia kitus, mokosi vieni iš kitų, 

kiekvienas pasitikrina savo hipotezes, savo žinojimą, plėtoja ir ugdosi 

kompetencijas.  

 



2 situacija 



Tyrinėjimu grįsto mokymosi veiklos pavyzdys (1) 

1 klasė. Veikla „Kaip žmonės sveikinasi?“  

Veiklos aprašymas: 

• Mokytojas, pastebėjęs, kad ne visi vaikai ryte sveikinasi su klasės draugais, kelia 
mokiniams klausimą: kaip ir kodėl žmonės sveikinasi? Siūlo atlikti tyrimą.  

• Visi drauge svarsto, kaip galėtų atlikti tyrimą. Numato tyrimo tikslą ir dalis: 
aptaria, ko sieks, kaip rinks duomenis, kaip juos analizuos. Sutaria, kad 
vieną rytą mokiniai ateis anksčiau į mokyklą ir prie mokyklos įėjimo stebės 
įeinančius žmones, užsirašys žmonių pasakytus pasisveikinimus. Po to juos 
lygins, grupuos ir ieškos atsakymo į tyrimo pradžioje iškeltus klausimus. 

• Numatytą rytą surinkę reikiamą medžiagą ir grįžę į klasę mokytojas su mokiniais 
drauge surašo išgirstus pasisveikinimus lentoje, aptaria tai, ką pastebėjo. 

 



Lentoje surašyti atsakymai: 



Mokytojas skatina mokinius kelti klausimus ir svarstyti: 

Ar visi žmonės sveikinasi? 

 Kokiais žodžiais?  

 Kaip vienas žmogus sveikinasi su skirtingais žmonėmis?  

 Kaip sveikinasi vaikai / suaugę?  

 Kaip sveikinasi pažįstami / nepažįstami žmonės? 

... 

 



Tolimesnė veiklos eiga 

• Mokiniai skatinami dalytis pastebėjimais, grupuoti išgirstus 
pasisveikinimus. Keliamos hipotezės ir jas stengiamasi patvirtinti 
arba paneigti remiantis surinkta medžiaga. Pavyzdžiui, keliama 
hipotezė, kad vienas žmogus turi vieną mėgstamą 
pasisveikinimą ir su visais sveikinasi vienodai. Mokiniai 
skatinami patvirtinti arba paneigti šią mintį remdamiesi savo 
pastebėjimais. (Mokytoja Lina pasisveikino su trimis žmonėmis ir 
visus tris kartus vartojo skirtingus žodžius.) 

  

• Veiklos pabaigoje drauge apibendrinama, daromos išvados.  

 



Patarimai mokytojui (1) 

• Jei mokiniai vyresni ir savarankiškesni, jei tokio pobūdžio veiklas 
organizuojame jau ne pirmą kartą, stebėjimui galime skirti ne 
vieną dieną, o ilgesnį laikotarpį. Pavyzdžiui, keletą dienų ar 
savaitę. Tokiu atveju stebėti galime įvairesnius žmones, surinkti 
įvairesnės medžiagos. 

• Kad vaikams būtų lengviau, rinkti medžiagai galime naudoti 
paruoštus „tyrimo lapus“. Pavyzdžiui, lenteles. Tyrimo planavimo 
etape šiuos lapus galime drauge sukurti.  

 



Lentelės pavyzdys 



Patarimai mokytojui (2) 

 Panašiai galėtų būti išnaudojamos įvairios kitos 1 klasėje 
susidariusios klasės mokiniams aktualios situacijos, 
susijusios su mandagumo normomis. Pvz., paprašymas, 
padėkojimas, atsiprašymas, atsisveikinimas. 

  Veiklos pabaigoje galėtų būti sudaromos aktualios 
klasės taisyklės, susitariama jų laikytis. 

 



Kompetencija – tai pragmatinis konceptas  

• Situacinio mąstymo ir veiksmų seka leidžia išspręsti susidariusią situaciją 

ir, pritaikius ją, išspręsti kitas panašias situacijas.  Situacijomis grindžiamos 

ugdymo programos įgyvendinimas yra planavimo priemonės, jos turi 

programinį aspektą. Rekomenduojama rengti veiklas, paremtas 

situacijomis, kai jos susijusios su situacinio mąstymo ir veiksmų seka.  

Šiuo atveju jų tikslas – ugdyti mokinių kompetencijas, o situacijos yra tik 

priemonė šiam tikslui pasiekti. Kiekvienas mokinys išsako savo situacijos 

sampratą iš savo veiklos toje situacijoje pozicijų. Skirtingų mokinių 

situacijos samprata ir iš jos kylanti kompetencija gali būti skirtinga.  



Konteksto, situacijų ir užduočių sąsaja su kompetencijų 
ugdymu 

Kompetnecijų ugdymas 
dalyku 

Užduotys 

situacijos kontekstas 

Užduotys ir veiklos turėtų būti 

susiję su situacija, jos sprendimu. 

Visos probleminės situacijos turi 

praktinį aspektą. Svarbu, kad 

problemų sprendimas būtų 

siejamas su tam tikru 

kognityviniu žinojimu. 



•Kuo skiriasi užduotis nuo veiklos? 

 



Kuo skiriasi užduotis nuo veiklos? 

Užduotis: ką reikia padaryti, tikslas, kurį reikia pasiekti nustatytomis 

sąlygomis (išorinėmis sąlygomis). Tai apibrėžiama vadovėlyje, 

veiklos plane, mokytojo nurodymuose, užduočių apibrėžime 

situacijos aprašyme...   

Veikla: ką žmogus iš tikrųjų daro; atsižvelgiama į tikslą ir 

realizavimo sąlygas. Stebimas aktyvumas, daromas išvados 

atsižvelgiant į asmens elgesį.  

 



Užduoties, veiklos ir kompetencijos sąsaja 



Kompetencijomis grįstos veiklos aprašymo pavyzdys 

Situacija Užduotis Veiksmų 

planas/žingsniai 

Kompetencijos 

/-ų elementai 

Dalykiniai 

gebėjimai 

          



Situacijų bankas dalykinio turinio problemoms spręsti (1) 

Situacijos sritis Situacijų pavyzdžiai 

Situacijos, kuriose mokinys 

susiduria su dalykinės kalbos 

(pavyzdžiui, matematikos, 

gamtos mokslų ir kt.) 

vartojimo problemomis. 

1. Matematinio teksto vertimas į mokiniui 

suprantamą kalbą/kalbas. 

2. Problemos, susijusios su pasekmėmis arba 

atitikmenimis. 

3. Teiginio teisingumo patikrinimas (duomenų 

patikimumo patikrinimas remiantis keliais 

šaltiniais). 



Situacijų bankas dalykinio turinio problemoms spręsti (2) 

Situacijos sritis Situacijų pavyzdžiai 

Situacijos, kai mokinys 

susiduria su probleminiu 

dalykinio turinio supratimu 

(pavyzdžiui, matematikos 

realiųjų skaičių srityje). 

1. Daiktų/objektų išdėstymas tam tikra tvarka 

(užduoties vaizdus pateikimas). 

2. Mokymosi erdvės valdymas/panaudojimas 

ugdymo situacijoje. 

3. Gyvenimiškų erdvių panaudojimas (kelionė 

laiku ir pan.). 



Situacijų bankas dalykinio turinio problemoms spręsti (3) 

Situacijos sritis Situacijų pavyzdžiai 

Situacijos, kai mokiniai dirba 

porose/mažose grupėse 

analizuodami dalykinį turinį 

(pavyzdžiui, prašoma dirbti su 

realiaisiais skaičiais). 

1. Sąskaitų tvarkymo pavyzdžių analizė. 

2. Žemėtvarkos pavyzdys, kai analizuojami 

realieji skaičiai (paskirstoma vaidmenimis tam 

tikroms užduotims atlikti). 

3. Parduotuvės valdymas, automobilių taisymo 

įstaigos valdymas ir pan. (įv. situacijos su realiais 

skaičiais). 



Situacijų bankas dalykinio turinio problemoms spręsti (4) 

Situacijos sritis Situacijų pavyzdžiai 

Situacijos, kai mokiniai 

dalykinį turinį perkelia į kitus 

panašius kontekstus 

(pavyzdžiui, analizuoja tam 

tikrus gyvenimo kontekstus, 

kuomet teks naudoti išmoktas 

matematikos realiųjų skaičių 

skaičiavimo procedūras). 

1. Sporto centrų valdymas. 

2. Aviacinės, traukinių ir kitų transporto priemonių 

įmonės (pasirinktinai ir pan.). 

3. Įvairių sąskaitų analizė... 



Mokinių veiklą apibūdinantys veiksmažodžiai: 

panaudos, palygins, nustatys, apskaičiuos, 

argumentuos, apibūdins, paaiškins, iškirps, 

sukonstruos, interpretuos, įvertins, nustatys ir pan... 



Lūkesčių/uždavinių nustatymo kriterijai (1) 

1. Lūkesčiai pateikiami ištisinio aprašomojo teksto forma. 

2. Šiuose lūkesčiuose nurodomos esminės sąlygos, leidžiančios 

kompetentingai spręsti įvairias situacijas. 

3. Lūkesčių aprašymas atitinka įgyvendinamos ugdymo programos 

turinį. 

 



Lūkesčių/uždavinių nustatymo kriterijai (2) 

4. Lūkesčių formulavimas atspindi galimą kompetentingą situacijos 

sprendimą svarstomų situacijų grupėje. 

5. Ugdymo programos siektini mokinių gebėjimai yra tiesiogiai 

susiję su nagrinėjama situacija. 

6. Tekstas yra vientisas ir aiškus: iš jo ir mokytojui, ir mokiniui 

lengva suprasti, ko tikimasi iš kompetentingo mokinio 

nagrinėjamose situacijose. 

 



Reikalavimai kriterijams (1) 

1. Kriterijų pavyzdžiai pateikiami kaip paprasti aprašomieji 

teiginiai, apibūdinantys įvairias situacijoje atliktų veiksmų 

rezultatų charakteristikas. 

2. Kriterijų teiginiai yra trumpi ir dalykiški. 

3. Kriterijai parodo išteklių kriterijų naudojimo rezultatus atliekant 

tam tikrus situacinius veiksmus. 

 



Reikalavimai kriterijams (2) 

4. Kriterijumi gali būti pateikiama situacijos, kai ji sėkmingai 

sprendžiama, charakteristika. 

5. Kriterijai atitinka uždavinius/rezultatus. 

6. Kriterijų yra nedaug. 

7. Kriterijai yra nepriklausomi vienas nuo kito. 

 



Lūkesčių/uždavinių ir kriterijų pavyzdžiai 
Lūkesčiai/uždaviniai Kriterijų pavyzdžiai 

Nagrinėjant šeimyninę situaciją „Šeimos 

maisto pritaikymas prie aplinkybių“, 

mokinys pristato klasei receptą, pagal 

kurį pagamino patiekalą šeimos šventės 

proga. 

Mokinys sudaro įvairių šeimoje įvairiomis 

progomis naudojamų receptų sąrašą ir 

nurodo kiekvieno recepto kiekvienos 

porcijos maistinę vertę. 

Mokinys atlieka receptų turinio kritinę 

analizę pagal sveikos mitybos kriterijus. 

  

Klasei pateikiamas mitybos požiūriu 

subalansuotas receptas, nuotraukų koliažu 

iliustruojama, kaip vyko patiekalo 

gaminimas šeimos šventei. 

  

Atliekama šeimos receptų kritinė analizė 

(pagal maistinę vertę). 

  

  

Patiekiamas sportuojančiam žmogui gerai 

pritaikytos dietos aprašymas, pagrįstas, 

kodėl pasirinkti tam tikri produktai.  



Užduotis savarankiškam darbui 
• Sukurti iš Jūsų dalykinio turinio 4-6 situacijas, kurios padėtų mokiniams 

ugdytis kompetencijas 

 

 

 

 

• Suformuluoti uždavinių ir kriterijų pavyzdžių (3-5 pavyzdžius) 

 

Situacijos sritis Situacijų pavyzdžiai 

....... ....... 

Lūkesčiai/uždaviniai Kriterijų pavyzdžiai 

....... ....... 

Dirbame 45 minutes. 



Daugiau dėmesio skirta mokinių aktyviam 
mokymuisi tyrinėjant 

Siekiama, kad vaikai, mokydamiesi bet kurio dalyko turinio, taikytų 

tyrinėjimu grįstas strategijas – pagal pavyzdį ir savarankiškai atliktų 

nesudėtingus tyrimus (pvz., pastebi dėsningumus, padaro išvadas; 

daro atmintines, išveda taisykles); aiškintųsi ir tyrinėtų tam tikro 

dalykinio turinio taikymą gyvenimiškose situacijose (pvz., stebi tam 

tikras vartojimo situacijas artimoje aplinkoje, daro išvadas pagal 

aiškiai pastebimus požymius).  

 



Tyrinėjimu grįsto mokymosi esmė (1) 

•Tyrinėjimu grįstas mokymasis – tai mokymasis siejant mokinio 
turimą patirtį bei turimas žinias su problemų sprendimu 
siekiant „pasigaminti“ reikiamas žinias. Tokio mokymosi 
idėjos pasitelktos ieškant alternatyvos formaliam žinių 
„perdavimui“. Toks mokymasis skatina mokinius mąstyti, 
vertinti savo supratimą ir mokymosi procesą.  
 



Tyrinėjimu grįsto mokymosi esmė (2) 

• Taikant tyrinėjimu grįstas veiklas labai svarbi mokinio kalbinė 
veikla: dirbdami porose ar grupėse mokiniai skatinami kalbėtis apie 
analizuojamas temas, vartoti sąvokas, ieškoti tinkamų pavadinimų 
objektų grupėms, kelti hipotezes ir jas lyginti, todėl mokiniai ne tik 
aktyviau įsitraukia į mokymosi procesą, bet ir giliau įsisavina žinias, 
didėja jų mokymosi motyvacija, ugdomi mąstymo gebėjimai. 
Pabrėžtina, jog tyrinėjimu grindžiamo mokymosi vertė – tai ne tik 
toje konkrečioje veikloje mokinių „atrastos“ taisyklės, susitarimai, 
sąvokos ar kitos žinios, bet pirmiausia mąstymo ir mokymosi 
proceso supratimas, savarankiško mokymosi gebėjimai.  

 



Didaktiniai akcentai (1) 

• Darbo pradžioje sukuriama veikti skatinanti probleminė situacija. 

• Skatinama įvairi veikla. Siekiama, kad mokiniai atlikdami tyrimus 
aktyviai veiktų: eksperimentuotų, rinktų tam tikro dalykinio turinio 
vienetus, juos analizuotų, rūšiuotų pagal tam tikrus požymius. 
Teigiamai vertinama galimybė rinktis veiklą.  

 

 



Didaktiniai akcentai (2) 

• Veiklas naudinga numatyti, planuoti su pačiais mokiniais. Prasminga 

veiklas organizuoti taip, kad mokiniai išmoktų mąstyti kaip tam tikros srities 

žinovai ar net išradėjai („mąstykime kaip tam tikrą dalykinį turinį tiriantys 

mokslininkai“). Tada ugdomoji veikla klasėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje 

(pavyzdžiui, bibliotekoje, miestelio muziejuje) galėtų tapti savotiška 

„laboratorija“, kur tiriami įvairūs dalykiniai kontekstai, pavyzdžiui, 

žodžiai, sakiniai, tekstai, knygos, vaizdo įrašai, filmai ar vaikams skirtos 

laidos...  

 



Didaktiniai akcentai (3) 

• Mokantis tokiu būdu ypač naudingos mokinių diskusijos įvairiomis 
juos dominančiomis temomis. Diskusijos bus dar naudingesnės, jei 
vaikai bus skatinami joms iš anksto pasirengti. Skirdamas užduotis 
mokytojas veiklas parenka atsižvelgdamas į mokinių gebėjimų 
lygį, tokiu būdu ir individualizuodamas turinį. Veiklose 
mokiniams kyla įvairių klausimų, pavyzdžiui, kaip išmokti, kam ir 
kodėl to reikia.  

 



Didaktiniai akcentai (4) 

Veiklos refleksija – naudingas baigiamasis veiklos elementas. 

Mokiniai skatinami apmąstyti savo veiklą ir apie tai kalbėtis. 

Apmąstydami mokiniai ne tik įvertina savo pasiekimus (ko 

išmokau?), bet ir mokosi tinkamai vartoti dalykines sąvokas.  

 



Mokantis tyrinėjant labai svarbus mokytojo vaidmuo: 

 pažintinis ir motyvacinis mokinių veiklų skatinimas,  

  aktyvus dalyvavimas, 

  įsitraukimas į mokinių veiklą/užduotį, 

  apgalvotas laiko numatymas užduočiai atlikti. 
 



Žodinės veiklos klasėje, kai mokomasi tyrinėjant, analizės schema 

 



Pokalbių idėjos (1): 
 Aš žinau, kaip pasakyti žodį žalias lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Ar 
kas nors norėtų/galėtų pasakyti šio žodžio vertimą į kurią nors kitą kalbą? Pavyzdžiui, 
kinų, ispanų ar ukrainiečių? Kas galėtų išversti žodį žalias į pasirinktą kalbą? 

                      žalias-green-zielony-зеленый       
 

 

 KODĖL TAI SVARBU? Ši formuluotė skatina mokinius išreikšti savo patirtį 
savanoriškai, taip pat suteikia vaikams galimybę dalytis savo kalbos žiniomis, patirtimi. Iš 
tiesų, toks minčių raiškos skatinimas leidžia mokiniams dalytis kalbomis, kurios daugumai yra 
svetimos ir aptarti kalbų įvairovę saugiame kontekste (Lory ir Armand, 2016). 

 

 Objektai, kada galima integruoti panašius klausimus, gali būti labai įvairūs, 
priklausomai nuo analizuojamos temos, dalykinio turinio.  

      Lory, M.-P. et Armand, F. (2016). Éveil aux langues et évolution des représentations d’élèves plurilingues sur leur répertoire 
linguistique. Alterstice: Revue internationale de la recherche interculturelle, 6(1), 27-38 



Pokalbių idėjos (2): 
 Jei kalbant spontaniškai, mokinys negali samprotauti, 
išsakyti savo idėjos valstybine kalba, sudarykite sąlygas jam 
tai padaryti kita vaiko įvaldyta kalba, o tada galime išversti 
šią idėją į lietuvių kalbą tariantis kartu su klasės draugais. Tam 
tikrų sąvokų nemokėjimas mokykloje vartojamos kalbos yra 
normali kalbos raidos dalis. Svarbu, kad mokiniai norėtų 
aiškintis sąvokas, jų reikšmes. Teigiami patirties perkėlimai iš 
vienos kalbos į kitą gali padėti mokiniams mokytis. Todėl 
siūloma tirti ne tik kalbų skirtumus, bet ir panašumus (Nicolas, 2016). 
 

 

 

 

 

Nicolas, C. (2016). Une formation aux approches plurielles des enseignants français? Synergies Pays germanophones, (9), 81-91. Repéré à: 
https://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones9/nicolas.pdf 

O kas yra batviniai? Kas yra kiminai? 



Pokalbių idėjos (3): 

    Emocijų atpažinimas ir įvardijimas 

• Skatinkite mokinius įvardyti savo jausmus ir kalbėti apie juos. Be to, tai 
padeda plėsti žodyną, parinkti tikslius apibūdinimus. Emocijų mėgdžiojimas 
yra gerai žinoma kultūrinė praktika, kai mokiniai vaidina, ką jaučia, o 
kiti mokiniai atspėja, tiksliai įvardija emocijos pavadinimą bei apibūdina ją. 

 

 

 

 

 

 

   Auger, N., Le Pichon, E. (2021). Défis et richesses des classes multilingues. Construire des ponts entre les cultures. ESF 
Sciences humaines. 

 

 



Pokalbių idėjos (4): 
Empatijos ugdymas analizuojamų kūrinių turinio pagrindu 

• Mokykime mokinius atpažinti kitų žmonių emocijas ir parodyti 
empatiją. Tai galima padaryti pasitelkiant grožinius kūrinius, 
istorijas ir kūrybinę patirtį, skatinančią mokinius įsijausti į kitų 
žmonių padėtį. Galite parodyti mokiniams piešinių, iliustruojančių 
žmonių poelgius įvairiose situacijose. 

• Paprašykite mokinių įsivaizduoti save veikėjų vietoje. Aptarkite, 
kokios jų mintys, kaip vaikai galėtų jaustis. Kodėl? Mokiniai gali 
pasidalyti savo mintimis žodžiu arba raštu. 

 

 
       Auger, N., Le Pichon, E. (2021). Défis et richesses des classes multilingues. Construire des ponts entre les cultures. ESF 
Sciences humaines. 

 

Ką aš daryčiau 

Achmeto 

vietoje? 



Pokalbių idėjos (5): 

Organizuokite diskusijas, kurioms mokiniai ruošiasi iš 
anksto 

• Mokinių gebėjimą atidžiai perskaityti negrožinį tekstą, atlikti ir 
parengti analizę, pasiruošti susitikimui ir apibendrinti rezultatus 
galima aktyviai diskutuojant. 

• Nors kalbėjimas ir klausymas yra pagrindinis šios veiklos tikslas, 
dalyviai turės galimybę paaiškinti savo teksto prasmę ar tyrimo 
eigą, interpretuoti rezultatus. Mokiniai gali kalbėti apie tam tikrus 
įvykius, faktus, remtis medžiaga.  



Pokalbių idėjos (6): 
    Užduokite sudėtingus klausimus 
 

   Pakvieskite mokinius panagrinėti temą, kuria vaikai norėtų sužinoti 
daugiau: 

 

     Negalia yra liga ar dovana? 

     Kas motyvuoja žmones siekti sėkmės? Kodėl? 

     Šiandieniniame pasaulyje turėtume būti altruistai ar savanaudžiai? 

 

   Mokiniai turėtų ištirti ir perskaityti keletą šaltinių, kurie padėtų jiems 
priartėti prie sprendimo. Tuomet jie galėtų pasiruošti pasirinktą pristatymo 
būdą – tai galėtų pristatymas, plakatas ar žodinis pranešimas. Tokia veikla 
gali padėti mokiniams išnagrinėti sudėtingus klausimus, rasti tinkamus 
atsakymus ir geriau suprasti kitus. 



KODĖL TAI SVARBU? 
 

    Jeigu skatinama dalintis patirtimis apie skirtingas 
kalbas, kalbos mokymasis tampa mainų, analizės 
objektu. Tokiu būdu mokiniui sudaroma proga pasidalinti 
savo patirtimi iš eksperto pozicijos. Šis principas 
taikytinas ieškant informacijos skirtingų kalbų, kurias 
mokinys yra įvaldęs, pagrindu. 
 
 
 
 Pasirinkti objektai informacijos paieškai gali būti 
labai įvairūs.  



Informacijos patikimumo analizės idėjos: 

•Sudarykite sąlygas pasirinkti vieną ar dvi reklamas, 
kuriose pristatomi vaikus dominantys produktai ir 
pasidomėti, t.y. atlikti tyrimą, ar tikrai reklamoje 
sakoma tiesa.  



Atlikti tyrimą. Patyrinėti, kokie sūreliai parduodami 
parduotuvėse. Išsiaiškinti jų sudėtį. (1) 
• Populiariausias Lietuvoje sūrelis Magija 

Vartotojų ir ekspertų įvertinti, aukščiausios kokybės purios varškės sūreliai, 
pagaminti iš tikro šokolado, natūralios vanilės, nenaudojant jokių maisto priedų 
ar konservantų. Prieiga internete: 
https://www.youtube.com/watch?v=TNXhABkMMZ8 

 

Ar tikrai šiuose 

sūreliuose nėra jokių 

maisto priedų ir 

konservantų? 



Atlikti tyrimą. Patyrinėti, kokie sūreliai parduodami 
parduotuvėse. Išsiaiškinti jų sudėtį. (2) 

• Juos mėgsta jaunuoliai, tėvai ir senjorai. Sūreliai Nykštukas. 
Valgėm, valgom, valgysim. Prieiga internete: 
https://www.youtube.com/watch?v=YFeDp6TX1K8   

 

Ar tai reiškia, kad 

vaikai šių sūrelių 

nemėgsta? 



Pasiklausyti ir paanalizuoti LRT Vaikų radijo 
teatro laidas 
• ,,Galadrielė Hopkins“ pagal Katherine Paterson knygą ,,Smarkuolė Gilė 

Hopkins“. Prieiga internete: 

 https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000199303/vaiku-radijo-teatras-galadriele-
hopkins 

 

 

 

 

 

       

     Palyginti Vaikų radijo teatro laidos turinį su knygos turiniu. 
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Ačiū! 
daiva.jakavonyte-staskuviene@vdu.lt 


