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Kai pasirenki dirbti be vadovėlio, aplanko jausmas, 
lyg nuolatos sėdėtum priešais „tabula rasa“ 

– tuščią vaško lentelę.

Pasiruošei gerą pamoką, bet po 
metų žiūri į ją lyg neatpažintum –
čia viskas? Negali būti! 
Viskas, ką ten braižei, ištirpo nuo 
mokytojo tobulėjimo, patirties, 
augimo liepsnos.
Supranti, kad neseniai pamatytas
vaizdo įrašas, dainelė, pratimas čia
tinka geriau. Tiesiog apie juos dar 
nežinojai pernai.



Mokytojo pašaukimas – dalintis
tuo, ką išgirdai, perskaitei, 
supratai ir žinai esant reikalinga. 
Kuo nori tą pamoką pasidalinti?
Kaip tai padarysi – raštu, žodžiu, 
dainuosi, o gal šoksi?
Kur sėdėsite, o gal gulėsite, o gal 
užlipsite? 
Kaip sužinosi, ar perduoti pavyko?
Pasirinkimai skrenda pro patirties
filtrą. Galvojant regi konkrečius
vaikus, kurie rytoj ateis į klasę.

Pamoka be vadovėlio - lyg koks
specialus asmeninis pasiūlymas.

Tik jums, tik šiandien.



Renkatės dirbti be vadovėlio? 
Įvertinkite:
- kokį edukacinių erdvių ir 
priemonių pasirinkimą  turite 
(aplinka ir technologijos), 
- kiek laiko turite (90 min.
pamoka yra privalumas)
- kiek žinių turite  (tarpdalykinė 
integracija), 
- kaip greitai sugebate keisti 
planą,  improvizuoti (metodinės 
alternatyvos)

Tema: Fashing Traditions
Receptas užrašytas, 
išbandytas

Tema: Letters and Numbers
Laivų mūšis „gyvai“ su Lenkija

Vienų darbingumui atstatyti 
pertrauka būtina, kiti darbus tęsia



Soft CLIL
Užsienio kalbų mokytojai „pasmerkti“ integruoti 

Kalba tik įrankis sužinoti
Tarpdalykinė integracija prasminga tuomet, kai  

KYLA IŠ REIKALO, iš probleminio klausimo.
pvz.:  Pigiausias būdas nukeliauti iš A į B? 
Integruoja IT, matematiką, pasaulio pažinimą. 
Kodėl Amerikai gėda dėl vergijos? – integruoja IT, 
istoriją, anglų kalbą, muzikos istoriją, politologiją

pirma buvo 
klausimas



apie Anglijos 
tamsiuosius 

amžius ir 
žiauriausius 

žmones

Apie Anglijos ir 
Škotijos karalius
nuo Artūro ir jo 
apvaliojo stalo 

riterių iki 
šiuolaikinių princų 

Hario ir Viliamo

apie didingus 
miestus, šventes, 

garsenybes ir 
muziką

apie tikrąjį britų 
būdą, maistą, 

Londono tarmę
ir keistenybes

...pirmosios futbolo žaidynės vyko Anglijoje, 
o vietoje kamuolio spardė priešų galvas...

apie karalienę, kurią 
žmonės vadino 
Kruvinoji Meri 

esi girdėjęs apie 
patiekalą 

„Rupūžė oloje“?

kodėl tikram anglui  nederėtų 
žiūrėti į akis ilgiau nei akimirką?

supranti 
Cockney?

žinai Adele ir 
agentą 007? 
Sužinosi dar 

daugiau

apie laukinius 
vakarus, anglus 

svajotojus  ir 
aukso karštinę

apie
50 valstijų,  

mega miestus 
ir Holivudą

apie vergiją,  
„nigger„ 
muziką 
ir šokį

apie 
bebaimius 
indėnus ir 

gamtos 
stebuklus

apie 
American Dream, 

gyvenimo būdą, 
sportą   
ir NBA &Fresh paint

grupinio piešimo ekrane pertraukos

ką veikia ir kaip gyvena 
šiuolaikiniai indėnai? 

ar galima 
nupirkti žmogų ir atiduoti

jį gyvą sudraskyti 
šunims?

esi girdėjęs apie 
„Mayflower“?

kas sieja  Laisvės 
statulą ir Eifelio 

bokštą? 

jį myli Amerika ir tu tikrai jį žinai  
Calvin Cordozar Broadus, Jr.

ar 
Super Bowl 

tinka košei valgyti?

apie gangsterių 
Ameriką 

ir kokio dydžio 
buvo Al Capone

namų liftas



Probleminis klausimas iškelia kitų klausimų

Iš kur kilo Halloween?
Kodėl buvo naikinami 
Amerikos indėnai?

Kuo, be Lindt šokoladinių 
kiškių,  įžymi Šveicarija?

Google
Drive

Kur gyvena britų 
monarchai?



Nuo ko nepriklausomi norėjo būti 
naujakuriai Amerikos žemyne?

Kaip ir kodėl Vikingai atsidūrė Britų salose?  

Kodėl JAV 
vėliavoje 50 
žvaigždučių, 
bet 13 juostų?



Pamokos eiga

įvadas

• mokytojas teikia probleminį klausimą, kartu identifikuojami iš jo 
plaukiantys klausimai

• mokytojas pateikia galimus šaltinius atsakymų paieškai
• aptariama, kokia bendra forma bus pateikiami atsakymai
• pasidalinama grupėmis ir jiems tenkančia projekto dalimi

veikla

• grupės renka informaciją, identifikuoja reikalingus atsakymus, užrašo, 
apipavidalina

• grupių informacija jungiama į bendrą projektą

vertinimas

• grupės pristato savo klausimą ir rastus atsakymus
• mokytojas identifikuoja teisingus atsakymus, pateikia, kokių atsakymų 

dar galima buvo rasti
• grupės vertina viena kitą remdamiesi mokytojo komentarais dėl 

atsakymo išsamumo



įvadas

• Kaip ir kodėl vikingai atsidūrė Britų salose? Išvestiniai: 1.Kur prieš tai 
gyveno ir kodėl norėjo išvykti? 2. Kokia transporto priemone keliavo? 
3.Koks jų gyvenimo būdas, charakteris? 4.Ką darė nuvykę į Britų salas?

• mokiniai pasidalina į 4 grupes (teko įsikišti mokytojai )
• nutarta pirmiau peržiūrėti 2 video įrašus ir tada spręsti dėl atsakymų 

pateikimo formos. 
• el. pašto dėžutėje yra nuoroda į istorijos svetainę vaikams (anglų kalba),  

leidžiama ieškoti informacijos gimtąja kalba

veikla
• nutarta 1,3,4 kl. atsakyti žodžiu su paveikslėlių demonstracija ekrane        

(„pasideda“ GoogleDrive). 2 kl. atsakyti piešiant, spalvinime talkins tuo 
metu neužsiėmę. Mokytoja patikrina atsakymų kalbos taisyklingumą. 

vertinimas

• užduodamas išvestinis klausimas ir mokytoja vertina pagal tai, ar iš 
projekto įmanoma suprasti atsakymą, nurodo, kokia papildoma vertinga 
informacija galėjo būti pateikta. 

• (šiuo konkrečiu atveju) mokiniai reitinguoja grupių darbą pagal kriterijų  
„aiškus atsakymas“



Vertinimas

Mokytojas vertina mokinius:
-kiekvienas pasiektas užduoties 
etapas turi vis didesnį „svorį“;
-užduočių lapai turi būtinąsias  

teisingų atsakymų apimtis;
-kriterijų tenkinimas puikiai, su 

pastabomis, netenkinimas.

Mokytojas vertina save:
1. Jei pamokoje ieškau, kuo 
užsiimti, planas buvo geras.

2. Jei į šią pamoką ateiti būtų 
neprivaloma, kiek mokinių sėdėtų 

tavo klasėje.

Mokiniai vertina save:
„Dvejybinė sistema“

reikia 2 žymeklių. Jie gali būti 
magnetai/puponautai/vardinės 

laminuotos kortelės.
Pirmąjį gali dėti sau, jei mano, kad

puikiai padirbėjo, arba kitam
vaikui, jei mano, kad nepakankamai 

stengėsi, o kitas vaikas dirbo
kruopščiau.

Antrąjį deda TIK kitam vaikui, kurio
darbas atitinka duotus reikalavimus

finišą pasiekia 
stipriausieji

reikia atlikti viską

dažniausiai kūrybinėms 
užduotims pateikiami 2-3 
kriterijai, o kita - laisvė kūrybai

pagal 
užduoties 

tipą

vaikai mokosi kurti sąjungas 



„Briedis Pitas, kuris norėjo ką nors mylėti“
nuo širdies prie popieriaus

Ugdymo(si) tikslai: lavinti kalbos vartojimo įgūdžius (supratimo 
klausant, teminio žodyno vartojimo, rašybos), piešiniais iliustruoti 
rašytinę informaciją, ugdyti vertybines nuostatas, mokytis siekti 
bendro grupės rezultato.
Mokymo(si) uždaviniai: išmoks 5-8 būdvardžius, apibūdinančius 
charakterį ir 5 gyvūnų pavadinimus ir jų rašybą;  mokysis  sudaryti 
mažos apimties ir taisyklingos struktūros sakinį tiesioginei veikėjų 
kalbai; mokysis tikrinius daiktavardžius rašyti didžiaja raide.
Vertinimas ugdant pagal 3 kriterijus: iliustracija atitinka 
pasakojimą, sakinys (-iai) perteikia pasakojimą, žodžiai 
parašyti/perrašyti be klaidų.
Įsivertinimas: dvejybinė žymeklių sistema

Iliustruota knygelė 



1. MOOSE PITT
2. PITT’S FAMILY – SISTER RUPIAH, MUM LILLY and 
DAD RODGER – Dad‘s death made them sad. 
3. SQUIRREL PATRICIA – loves her things
4. DEER JOSEPHINE  and FRIENDS – selfish beauties
5. HARE HANS, THE POSTMAN – loves his job over all
6. FOX FLORA and her Karaoke Bar
7. PITT’S REHEARSAL – Flora gives him a chance
8. PEOPLE IN A CAR – scared but friendly
9. A GIRL and BREAD SLICES – Mirriam brings food to 
forest
10. PITT AND MIRIAM – make friends



„Based on real story. All names have been changed“









DĖKOJU, KAD IŠKLAUSĖTE 
studijapeleda@gmail.com



Tarptautinė konferencija

„Istorijos mokymo inovacijos ir integracijos 
taškai šiuolaikinėje klasėje“

“Istorijos pažadinti kartu su Jogailaičiais, Radvilomis ir Sforzomis” 
pristatymas

Inovatyvių istorijos mokymo įvairiuose ugdymo lygmenyse būdų įžvalgas 
bei patirtis

2017 m. gegužės 12 d.

Rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų al. 5, LT-42115,

Rokiškis, Lietuva

8 pranešėjai
Italijos, Lenkijos, Latvijos 
istorikai,  muziejininkai, 
pedagogai
3 metodinių diskusijų 
grupės
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