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Šiuolaikinės Lietuvos mokyklos kasdienybė

Vakarykštis mokytojas pasenusiais būdais moko 

šiandienos mokinį apie tai, kas bus rytoj...



Kokiais laikotarpiais vadovėlį būtina atnaujinti, kad jis padėtų:
 Suteikti šiuo metu reikiamų ir būtinų žinių, gebėjimų, 

įgūdžių.
 Paaiškinti mokiniui aktualią informaciją.

 Kiek ŽINIŲ reikia šių laikų žmogui?
 Kiek ŽINIŲ reikės ateities žmogui?

Vadovėlis Lietuvos mokykloje vis dar pagrindinė (dažnai ir 
vienintelė) mokymosi priemonė



Kokių įgūdžių turime mokyti?
Tai priemonė 

galutiniam tikslui. Jos 
naudingos tik tada, jei 

jų reikia užduočiai 
atlikti.

ŽINIOS

Šie įgūdžiai išlieka po 
mokymosi. Jie yra 

neįkainojami, nes yra 
„perkeliami“.

G.Petty
Žinios turi būti 
panaudojamos 
analizuojant, 
vertinant, palyginant, 
kritiškai mąstant, 
sprendžiant 
problemas, kuriant, 
įsivaizduojant, 
įgyvendinant, 
pritaikant...



Mąstymo sąvoka apima:
 kritiškumą, kūrybingumą, aiškumą, logiškumą, sąvokų 

tikslinimą, argumentavimą, išvadų ir sprendimų 
darymą, konceptualumą, nuoseklumą, refleksiją, 
alternatyvų svarstymą, patirties integravimą, problemų 
sprendimą ir kt. 

 Kritiškumas, analitiškumas, reflektavimas, kūrybingumas 
visais požiūriais yra pamatinės ir mokinio, ir mokytojo 
mąstymo gebėjimų savybės, todėl jiems reikia ypatingo 
švietėjų dėmesio. 



Mąstymui palanki aplinka



Kokie klausimai skatina mąstyti?
 Vertinimo klausimai verčia mokinius nuspręsti, kas gera, o 

kas bloga, teisinga ir neteisinga.
 Sintezės klausimai - tai kūrybiškas problemos sprendimas 

originaliai mąstant.
 Analizės klausimais norima sužinoti, ar tas ar kitas įvykis yra 

adekvačiai paaiškintas, o gal kitos aplinkybės paaiškina 
geriau bei pagrįsčiau.

 Pritaikymo klausimai suteikia mokiniams galimybių spręsti 
problemas arba tyrinėti logines priežastis.

 Per interpretavimo klausimus mokiniai ieško ryšių tarp 
idėjų, faktų, apibrėžimų ir vertybių.

 Atsakydami į perteikimo klausimus, mokiniai turi pateikti 
informaciją kita forma.

 Tikslaus atsakymo lygio klausimai yra užduodami siekiant 
gauti konkrečios informacijos.

Sanders sistema



Kokius klausimus užduodame?
 Tyrinėjimai Amerikoje parodė, kad per pamokas daugiau 

kaip 75 procentai mokytojų užduodamų mokiniams 
klausimų yra vienos rūšies, reikalaujantys tikslių, 
paremtų faktinėmis žiniomis atsakymų. 

 Tyrinėjimai Slovakijoje atskleidė, kad tokie klausimai 
sudarė apie 95 procentus visų klausimų (Zelina, 1994; Zelina ir 
Zelinova, 1990; Gavora, 1990; Mares ir Krivohlavy, 1989).

 Tad nenuostabu, kad ne tik mokytojai, bet ir mokiniai labiausiai vertina 
faktinę informaciją .



Ar gali natūralioje aplinkoje baltasis lokys sutikti 
pingviną?



Akmens amžiaus medžiotojai 
sumedžiojo elnią. Pasakykite kuo 
daugiau būdų, kaip jie panaudos 
šį laimikį?

Ką akmens amžiuje žmonės 
pasigamindavo iš sumedžioto elnio?



Įsivaizduok... Dabar 1210m. Esi 
kunigaikštis ir ketini statyti pilį. Kuri 
vieta tam tinkamiausia? Kodėl?



 Po Vytauto Didžiojo mirties Lietuva nebeturėjo tokio 
stipraus valdovo, todėl po truputį ėmė silpti. Be to šalį 
ėmė puldinėti ir teritoriją mažinti rusai ir totoriai.

 Įsivaizduokite, kad esate Lietuvos valdovai.

Ką daryti? 
Kaip apsaugoti savo šalį?



Baltijos kelio nuotraukoje matote dvi 
tautiniais drabužiais pasipuošusias 
mergaites. Kaip manote, kiek joms dabar 
metų? Savo atsakymą pagrįskite.

EMA (pasaulio pažinimas)



Atkaklus klausinėjimas
 Probleminis klausimas užduodamas visai klasei;
Mokiniai kalbėdamesi grupėse sprendžia mąstyti 

skatinantį klausimą ar užduotį, suformuluoja vieną 
atsakymą;

 Visų grupių atsakymai išklausomi nekomentuojant; 
 Suformuluojamas vienas bendras klasės atsakymas;
 Vėliausiai pasakomas tikrasis atsakymas (jei toks yra), 

pakomentuojami grupių atsakymai;
Mokiniai pagiriami už pastangas ir pasiekimus.

G.Petty „Įrodymais pagrįstas mokymas“



Užduotys „gyvenimui“





Metodai gimtosios kalbos pamokose

 Gilusis skaitymas: sakiniais ir pastraipomis.

Kas? Ko? Kam? Ką?

Kur? Kaip? Kodėl? Kada?
Koks? 
Kokia? Kuo? Kiek? Kuris?

D.Buehl
„Interaktyviojo mokymosi strategijos“



Įsivaizdavimas ir spėjimas

Tekstą skaitykite 
dalimis.

Po kiekvienos dalies 
užduokite atvirą 

klausimą, skatinantį 
apibendrinti ir 

numatyti, kas bus 
toliau.

Po klausimo 
išlaikykite bent 

3 s pauzę.

Neryžtingesnius mokinius 
turite pakviesti vardu ir 
kartais ignoruoti tuos 

mokinius, kurie jaučiasi 
galį atsakyti į kiekvieną 

klausimą. 

Teksto 
analizė



Kiti mąstymo įgūdžius lavinantys metodai

Mąstymo žemėlapiai
Mąstymo kepuraitės
Debatai



Refleksija – mąstymo pamatas

 Dėmesį sutelkime ne į produktą, o į 

procesą.
 Įgūdžiams reikia laiko ir daug 

taisomos praktikos.



Lengviausias kelias pasaulyje – mokyti tuo pačiu 
senu būdu...



Čempionai žaidžia tol, kol jiems pasiseka.
B.J.King

Geros dienos
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