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Z karta – mūsų vaikai



Kaip mes matome Z kartą?



Kas būdinga Z kartai?
• Drąsūs, imlūs, gudrūs
• Greitai susižavi veiklomis 

ir pasineria „stačia galva“ 
• Daro puikias įžvalgas 
• Komfortiškai jaučiasi 

neapibrėžtose situacijose 
• Sėkmingai ir racionaliai 

sprendžia problemas, jei 
patys to nori 

• Vienu metu vykdo daug 
veiklų

• Vienišiai, individualistai 
• Asocialūs, „šalti“
• Stokoja savarankiškumo, 

empatiškumo ir savikritikos, 
savęs pažinimo, suvokimo 

• Negeba taupyti 
• Įsitraukia tik į patinkančias 

veiklas
• Kažkam nepavykus, greitai 

meta užsiėmimą
• Virtualios erdvės čiabuviai



Būtinoji kaita
Žinių šaltinis 

Įsiminti daug 
informacijos 

Vadovėlio informacija 

Viliojimas naujomis 
technologijomis

Partneris

Dirbti su informacija, ją 
taikyti, analizuoti

Informacijos atranka, 
kritinis vertinimas, 
sisteminimas

Viliojimas realiu gyvenimu



Kas yra vadovėlis?

• Seniausias būdas perduoti žinias – žodinis...
• Senovės civilizacijos išrado raštą... 
• Molinės lentelės, pergamentas, spausdinimo 

presas, spausdinimo mašinėlė...
• Vadovėlis – mokymosi knyga...
• Informacijos šaltinis – Internetas...



Kas yra mokytojas?

• Žynys, šamanas, vaidila... 
• Kvalifikuotas asmuo, kuris ugdo kitą žmogų...
• Draugas, patarėjas, vedlys, kritikas... 
• Įkvėpėjas, įžvalgus motyvuotojas... 



o veikdinimas,
o globojimas,
o aprūpinimas, 
o mokymas, 
o prusinimas,

o auklėjimas, 
o švietimas bei lavinimas, 
o formavimas

Ugdymo funkcijos 
(pagal L. Jovaišą)



„Ugdymo mokslas iš 
esmės apima visas 

tikrovės sritis“ 
(L. Jovaiša, 1993).



Ugdymo(si) proceso 
veikėjai

• Ugdytojas - valdančioji sistema, atsakinga už 
ugdymo proceso planavimą ir organizavimą

• Ugdytinis - valdomoji sistema, priimantis 
ugdomąsias tiesas per interakciją



Remdamiesi sąveika, 
ugdytiniai išmoksta:

Žmogaus socialinė būtis 
pasireiškia:

• orientuotis 
pasaulyje;

• bendrauti; 
• dirbti.

• veikla (pažintine, praktine);

• bendravimu (žodiniu ir 
nežodiniu bendravimu 
keičiamasi informacija, 
patirtimi).



Mokymasis 

integrali kelių (kontekstas;  tikslai;
individualios savybės; požiūriai į tai, 

kas yra mokymasis ir ką reiškia 
mokytis; mokymosi rezultatai;  vidiniai 

mokymosi procesai) mokymosi
elementų sąveika, 
įgalinanti individą 

suprasti aplinkinį pasaulį ir 
save socio-ekonominiame 

kontekste bei 
siekti numatytųjų tikslų.



Sėkmingam mokymui(si) 
būtinas

• dialogas tarp ugdytojo ir besimokančiųjų
• bendradarbiavimas 
• besimokančiųjų suaktyvinimas siekti užsibrėžto 

tikslo (ne tik individualiai, bet ir porose, grupėse)



Motyvacija

http://mrjk.eu/kisieliauskas/category/motyvacija/ http://motiejus.xn--ringis-h4a.lt/tag/motyvacija/



Mokymosi aplinka lemia net 
30 proc. sėkmės



Gebame išmokti, įsiminti

• 10% to, ką perskaitėme;
• 20% to, ką išgirdome;
• 30% to, ką pamatėme;
• 40% to, ką išgirdome ir pamatėme;
• 70% to, ką aptarėme su kitais;
• 80% to, ką patys patyrėme;
• 95% to, ko išmokėme kitus.



Kaip sukurti tinkamas sąlygas 
ugdymui(si)?
Kas aktualu?



Projekto metodas

• Tai planinga ir organizuota besimokančiųjų veikla, 
kurios tikslas – išspręsti problemą (užduotį). 

• Projektu, pagal V.H. Kilpatrick, galima vadinti bet 
kurią kryptingą veiklą, kurioje asmeniškai 
svarbūs tikslai lemia veiksmų taikinius (į ką 
nukreipta veikla), vyksmo pobūdį (kaip toji veikla 
vykdoma) ir norą veikti (vidinė motyvacija). 

• Projektų metodo prireikia, kai įprastiniai mokymo 
metodai neduoda norimo rezultato ir reikia ieškoti 
kitų būdų



Projekto kūrimo etapai

• Susiskirstoma mažomis 
grupėmis (po 5-8 
dalyvius)

• Iškeliama ir įvardijama 
problema

• Su problema susijusių 
faktų nustatymas 
(kontekstas) 

• Tikslai 

• Grupės analizė 
• Metodologija 

(aprašymas, kaip bus 
veikiama ir siekiama 
norimų rezultatų) 

• Partneriai ir jų pagalba 
• Įvertinimas 
• Ataskaita 



Kiek naujas projekto 
metodas?



Probleminis mokymas(is)
• Tai mokymas, kurio esmė yra išmokyti

besimokančiuosius įžiūrėti, suprasti ir spręsti 
kasdieniame gyvenime iškylančias problemas. 

• Tai mokymasis, orientuotas į mokančiojo ir 
besimokančiojo aktyvią sąveiką viso mokymosi 
proceso metu. 

• Tai mokymasis, kai besimokantieji, kūrybiškai 
spręsdami pažintines ir praktines problemas, 
stengiasi suvokti mokomosios medžiagos esmę. 

• Probleminis mokymas priskiriamas prie kūrybinių 
mokymo metodų grupės. 



Probleminio mokymo(si) 
proceso eigos etapai

• sukuriama probleminė situacija
• suvokiama keblumo esmė ir keliama problema
• atspėjant ar keliant prielaidas ir grindžiant 

hipotezę, randamas sprendimo būdas
• įrodoma hipotezė
• patikrinamas problemos sprendimas 



Probleminio mokymo(si) 
ugdytojo funkcijos 
(Machmutovas, 1972)

• padėti besimokantiesiems 
įvaldyti žinių sistemą ir 
protinės bei praktinės 
veiklos būdus;

• ugdyti jų pažintinį 
savarankiškumą ir 
kūrybinius gabumus; 

• formuoti mokymo dalyvių 
mąstymą;

• ugdyti kūrybingo žinių 
taikymo įgūdžius (taikyti 
turimas žinias naujai situacijai) ir 
mokėti spręsti mokymosi 
problemas;

• formuoti ir kaupti kūrybinės 
veiklos patirtį (padėti įvaldyti 
mokslinio tyrimo, praktinių 
problemų sprendimo ir meninio 
tikrovės vaizdavimo metodus)



Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-893 įsakymu 

patvirtinta 
Brandos darbo programa, 

pagal, kurį Brandos darbas organizuojamas ir 
vykdomas nuo 2017–2018 mokslo metų



Brandos darbas (1) 

• tai vidurinio ugdymo programos baigiamosios 
<...> klasės mokinio (kelių mokinių) ilgalaikis 
darbas, rengiamas ugdymo procese. <...> galima 
rengti iš visų individualaus ugdymo plano 
vidurinio ugdymo programos dalykų.

• tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio 
pasirinkto dalyko ar ugdymo srities 
kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio
ugdymo programą.

2019-03-25
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Brandos darbas (2) 
uždaviniai: 
• sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti 

geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus 
atitinkančią brandos darbo idėją (problemą, 
objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, 
analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos 
rezultatus; 

• suteikti informacijos mokiniui planuojant tolesnį 
mokymąsi ir profesinę karjerą.

2019-03-25
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Brandos darbo 
pobūdis

Tyrimas Sukurtas 
produktas

Mokinio pasirinkimas 
modeliuojamas per 

grįžtamojo ryšio 
teikimą GRT (tikslai):

Motyvuoti
Orientuoti į kryptingą 

veiklą
Skatinti kelti veiklos 

tikslus ir probleminius 
klausimus

Akcentuoti pozityvius 
rezultatus

GRT forma:
Žodžiu, raštu, vaizdu

Tikrinimas ar veikia GRT
Aptarti kriterijus iš anksto

Sutarti dėl laiko per kurį turi būti rezultatas
Aiškus, tikslus, pozityvus

2019-03-25
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Brandos darbas (3) 

• gali būti rengiamas ir integruotas brandos 
darbas;

• idėją ar temą mokinys pateikia savarankiškai ar 
konsultuodamasis su brandos darbo vadovu;

• rengdamas ir pristatydamas brandos darbą 
mokinys ugdosi ir parodo įgytas kompetencijas, 
apibrėžtas vidurinio ugdymo bendrosiose 
programose;

2019-03-25
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Brandos darbas (4) 

• vadovas privalo supažindinti mokinius su 
brandos darbo vykdymo ir vertinimo 
reikalavimais. Prižiūri, stebi, analizuoja, fiksuoja ir 
vertina mokinio brandos darbo rengimo eigą, 
konsultuoja ir padeda mokiniui, užpildo brandos 
darbo vadovo vertinimo lapą ir jį pateikia Brandos 
darbo vertinimo komisijai;

2019-03-25
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Brandos darbas (5) 
sudaro trys dalys: 
• procesas (darbo planavimas, darbo atlikimas ir 

pristatymo rengimas) – 30 proc.,
• rezultatas (tyrimo atlikimas ar produkto 

sukūrimas, informacijos rinkimas ir pateikimas, 
aprašo rengimas) – 50 proc., 

• pristatymas (pristatymo turinys, kalbėjimo 
situacija, refleksija ir įsivertinimas) – 20 proc.

2019-03-25
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Brandos darbas (6) 

• visos brandos darbo dalys mokiniui yra 
privalomos. Jei bent viena brandos darbo dalis 
yra neatlikta, brandos darbas nevertinamas ir 
galutiniu brandos darbo įvertinimu laikomas 
įvertinimas – „neišlaikyta“;

2019-03-25
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Siektina atitiktis tarp 
reikšmingumo ir aktualumo

Ar problema svarbi? 
Ar gautos žinios bus 
naudingos?
Ar rezultatus bus 
galima pritaikyti 
konkrečiai praktinei 
veiklai/rezultatai turės 
teorinę reikšmę? 

Laikas?
Galimybės? 
Resursai?
Interesas?

2019-03-25
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Temos atskleidimo pagrindinės 
charakteristikos

BD tikslas

Hipotezė arba Probleminis klausimas(ai) /
Situacijos analizė

Uždavi
nys

Uždavi
nys

Uždavi
nys

Uždavi
nys

Rezult
atas

Rezult
atas

Rezult
atas

Rezult
atas

2019-03-25
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• metodo paskirties: vieni labiau 
tinka naujai medžiagai perteikti, kiti –
jai įtvirtinti, o treti – jau turimai 
medžiagai atgaminti; 

• tikslinės grupės, kuriai 
skiriamas mokymas 
interesų, pageidavimų ir 
patirties; 

• mokymo temos ir jos 
turinio; 

• mokymo ir mokymosi 
tikslų;

• mokymo proceso eigos 
(susipažinimas, parengimas darbui, 
idėjų rinkimas, patirties tyrimas, 
planavimas, sprendimų priėmimas, 
informavimas, struktūravimas, temos 
gilinimas, medžiagos įsisavinimas, 
įgūdžių formavimas, refleksija, 
vertinimas); 

• mokymo strategijos 
(individualus darbas, darbas grupėse 
ar darbas didelėje grupėje); 

• grupės dydžio ir 
mokymo(si) trukmės.

Konkrečių mokymo(si) metodų 
taikymas praktikoje priklauso nuo:



Visais laikais pagrindinis 
mokymo metodo pasirinkimo 
kriterijus buvo klausimas:

Ar metodas padės 
besimokančiajam išmokti tai, 

ką jis turi ir gali išmokti 
mokymo metu? 

(Šiaučiukėnienė ir Stankevičienė, 2002)



Sėkmės ir kokybės garantas –
mokytojo kompetencija



Ir kas gi sakė, kad 
tik natos sugula 

penklinėje?
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