
Metodinė diena „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“ 

Pamokos kokybės tobulinimas 

panaudojant IQES online Lietuva. 

Mokymasis bendradarbiaujant

IQES online Lietuva konsultantės:

Loreta  Pilipauskienė, 
Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinės mokyklos matematikos vyresnioji mokytoja  

Regina Rudalevičienė, 
Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

2014-08-25, 

Vilnius



–2

ES SF projektas

„Kokybės vadybos stiprinimas 
bendrojo lavinimo mokyklose 

(modelių sukūrimas)“ 

Mokyklos vadovų atrankos, 

vertinimo  ir kvalifikacijos 

tobulinimo  bei mokyklų 

vadybos kokybės sistema 

ir jos įgyvendinimas

Nacionalinė kompetencijų 
vertinimo metodika

Pretendentų, į  bendrojo 
lavinimo mokyklos vadovus  

mokymo programos

Mokyklų vadovų ir jų 
pavaduotojų praktinė 

veiklos vertinimo metodika

Mokyklų vadovų ir jų 
pavaduotojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa

Mokyklos vadovų 
mentoriavimo programa ir 

jos išbandymas

Švietimo įstaigų vadovų 
duomenų bazė

Pagalbos sistema kokybės 

vadybos stiprinimui 

mokykloje

Įsivertinimo instrumentų 
internetinės sistemos 

sukūrimas

Vertinimo konsultantų 
kvalifikacijos tobulinimas

Rodiklių atnaujinimas

Mokyklų konsultavimo 
gerosios praktikos  

apibendrinimo leidiniai 

Mokyklos tobulinimo 
partnerių parengimas ir 

veiklos modelio išbandymas

Savivaldybių  švietimo 
padalinių ir švietimo  

pagalbos  įstaigų darbuotojų 
mokymai

Kokybiškai dirbančių 

mokyklų skatinimo 

sistemos sukūrimas

Kokybiškai dirbančių mokyklų 
vertinimo modelis

Kokybiškai dirbančių mokyklų 
nominacijos įsteigimas ir jų 
gerosios patirties sklaida
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Bendras pamokos ir 

mokymosi sampratos 

tobulinimas


Mokinių

atsakingas mokymasis 

ir jo skatinimasPamokos įsivertinimas

ir refleksija

Kompetencijos kaip

ugdymo tikslai: susitarti, 

skatinti, vertinti

Pamokų ciklai,

skirti mokymuisi 

bendradarbiaujant ir 

individualiam mokymuisi

Bendro metodų ir 

užduočių repertuaro 

sudarymas ir plėtotė

Pamokų vedimas 

bendradarbiaujant

Bendra veikla mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

įsivertinimui tobulinti

Mokymosi lygio 

nustatymas ir parama 

mokymosi procese

Pamokos tobulinimo veiklos

Šaltinis: praplėsta pagal Rolff 2007; Brägger/Posse 2011







TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Dalyviai susipažins su IQES online Lietuva medžiaga, 

skirta pamokos kokybės gerinimui:

 susipažins su esminiu mokymosi bendradarbiaujant 

„Trijų žingsnių“ principu;

 praktiškai išbandys tris mokymosi bendradarbiaujant 

metodus: komandų sudarymo – skirstymą į grupes 

remiantis atsitiktinumo principu, komandų telkimo –

„Maloniai sutikti vienas kitą“ ir metodą darbui grupėse 

„Padėkliukas“.



Individualus 

mokymasis

Mokymasis sau 

priimtinu tempu

Individualus medžiagos 

nagrinėjimas

Įvairaus sudėtingumo 

užduotys

Mokymasis 

bendradarbiaujant

Mokiniai mokosi:

vienas iš kito,

vienas su kitu,

ir vienas dėl kito.

Mokymasis mokytis

Mokiniai:

naudoja mokymosi 

technikas,

taiko savas mokymosi 

strategijas,

reflektuoja savo 

mokymąsi.

Įtvirtinimas dalyko pamokose

Pirmas etapas: Metodų tobulinimas ir komandų veiklos plėtotė

Trys atsakingo mokymosi kolonos
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Apie ką turi pagalvoti mokytojas, 

planuodamas pamoką?





„Išgirstu ir pamirštu.
Pamatau ir įsimenu.

Padarau ir suprantu.“
(Kinų išmintis)



Mokymasis kaip konstravimas

Mokymasis yra aktyvus konstravimas

arba perkonstravimas, 

remiantis turimomis žiniomis.

„Gerai suprasti ir tinkamai pritaikyti galima tai, 

ką pats padarai,

ką pats (per)konstruoji

arba ką sukonstruoji drauge su kitais.“
Kurt Reusser, 2006
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Asmeninė atsakomybė

Sudaryta proga pasidalinti

Nustatyta laiko trukmė pagalvoti Saugumas ir baimės mažinimas

Vidinis aktyvumas ir dalyvavimas

Pasisakymų kokybė

Darbo užduočių požymiai ir 
struktūra ( priežastys)

Poveikis pamokoje

Vykusios darbo užduotys



Pagalvoti Pasidalinti Pristatyti

Esminis principas „Trys žingsniai“

P P P
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Individualus darbas

 Individualus užduoties atlikimas.

 Sąsajos su asmeninėmis 

žiniomis.

 Konstravimas.
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Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti

Pagalvoti



 Pristatyti užduotį ir įsitikinti, kad visi mokiniai ją suprato.

 Nurodyti užduoties atlikimo trukmę ir jos laikytis.

 Rami aplinka.

 Nesikalbėti.

 Užrašyti savo mintis.

Pirmas žingsnis: Mokiniai dirba savarankiškai
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Pagalvoti

Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti



Darbas poroje / mažoje grupėje

 Rezultatų palyginimas.

 Skirtingų rezultatų svarstymas.

 Konstravimas drauge.

 Bendras rezultatas.

Quelle: Brüning/ Saum: Publikationen  2006 – 2011 (NDS-Verlag und IQES online)
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Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti



Antras žingsnis: mokiniai pasidalina patirtimi

16

Struktūruotas bendradarbiavimas reiškia:

 paskelbti veiklos pasidalinimo struktūrą;

 laikytis nustatytos trukmės;

 atsakomybės paskirstomos atsitiktine

tvarka (pvz., kas pradės, ...);

 netriukšmauti.

Pasidalinti

Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti



Vienodos užduotys

Rezultatų palyginimas

Klaidų paieška

Sutarimas dėl rezultatų

Žemi arba vidutiniai

reikalavimai mokiniams

Užduočių skyrimas

Nevienodos užduotys

Mokymas pakaitomis

Aukšti reikalavimai

mokiniams
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Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti



Remiantis smegenų tyrimų išvadomis, teigiama, kad pristatymai 

yra svarbūs dėl to, kad jie susiję su tokiomis emocijomis, kaip 

viltis, rūpestis, susijaudinimas ir netikrumas. Tai sietina su didesniu 

įsitraukimu į veiklą ir gilesniu turinio įsisąmoninimu.

(Pagal Jensen in: D’Arcangelo 1998)
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Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti



Trys žingsniai: Pagalvoti - Pasidalinti - Pristatyti

Trečias žingsnis: mokiniai pristato
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Užduotys mokytojui:

 pristatymo metu sugalvoti užduotį visiems mokiniams;

 palyginti grupių rezultatus;

 papildyti;

 organizuoti mokymosi grandinę;

 reziumuoti pagrindines mintis.

Pristatyti



Mokymasis bendradarbiaujant pamokoje

Klaidos

arba

prieštaravimai?

Suburti atsitiktines grupes;

palaikyti komandinio

darbo nuotaiką

Suaktyvinti turimas žinias, 

paaiškinti esmę

Paskelbti užduotį

Taip

Mokytojas

arba mokinys

patikslina, papildo

Taip

P – P – P 

Pristatymas klasėje

Bendradarbiavimas

grupėje

Individualus darbas
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Mokymosi rezultatų kontrolė

Ne

Įtvirtinimas

Pratybos,

taikymas,

problemų

sprendimas,

refleksija

Santrauka

Santrauka
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Mokymosi bendradarbiaujant 

metodas: Padėkliukas



Pasirengimas:

 Skirstymas į grupes remiantis 

atsitiktinumo principu (pagal 

vienodą spalvą);

 Grupės kontaktų užmezgimas 

(„Maloniai sutikti vienas 

kitą“).





























Padėkliukas
Turimų žinių aktyvinimas – naujų žinių apdorojimas – išmoktų dalykų kartojimas



UŽDUOTIS
1. Vadovaudamiesi savo patirtimi, 5 min. 

pagalvokite ir kiekvienas sau lipniame 
lapelyje užrašykite:

 2 priežastis, skatinančias mokytoją 
taikyti bendradarbiavimo metodus 
pamokoje, ir

 1 priežastį, kuri stabdo mokytoją tai 
daryti. 

Savo lapelį įklijuokite į bendrą grupės lapą.

2. Sukdami lapą taip, kad kiekvienas 
priešais save turėtų naują lapelį, 
perskaitykite tai, ką parašė kiekvienas 
grupės narys. Kartokite procesą tol, kol 
kiekvienas grupės narys galiausiai vėl  
atsidurs priešais savąjį laukelį. Tam 
skirkite  iki 3 min.

3. 5 min. diskutuokite grupėje ir parašykite  
bendras grupės išvadas. 



GRUPIŲ IŠVADŲ 

PRISTATYMAS

 2 priežastys, 

skatinančios mokytoją 

taikyti 

bendradarbiavimo 

metodus pamokoje.

 1 priežastis, kuri stabdo 

mokytoją taikyti 

bendradarbiavimo 

metodus pamokoje.

Pristato ...
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Užrašai 
individualaus 
darbo metu.

Bendras

sprendimas, 

suvokimas, 

klausimai

Užrašai 
individualaus 
darbo metu.

Užrašai
individualaus 
darbo metu.

Užrašai
individualaus 
darbo metu.

Padėkliukas
Turimų žinių aktyvinimas – naujų žinių apdorojimas – išmoktų dalykų kartojimas
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Padėkliukas: grupės po tris mokinius
Turimų žinių aktyvinimas – naujų žinių apdorojimas – išmoktų dalykų kartojimas

Užrašai individualaus 
darbo metu.

Užrašai 
individualaus 
darbo metu.

Užrašai 
individualaus 
darbo metu.

Bendras

sprendimas, 

suvokimas, 

klausimai



Pavyzdys vaikų darželio auklėtiniams: Kurių maisto produktų nederėtų 
atsinešti į darželį,  nes jie kenkia dantims?
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Padėkliukas
Taisyklių klasėje kūrimas: ko reikia, kad galėčiau gerai mokytis ir 
gerai jausčiausi?
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Vaidmenų kortelės iqesonline.lt
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Bendradarbiavimu grįsto mokyklos veiklos ir pamokos 

kokybės tobulinimo etapai
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1. Tobulinimasis ir komandų veiklos plėtotė mokykloje

Mokytojai mokosi vieni iš kitų, vieni su kitais ir vieni dėl kitų.

2. Bendradarbiavimas komandose

Bendras užduočių ir metodų repertuaras.

3. Mokymo programa

Kompetencijos, diferencijuota pasiūla ir bendra vertinimo praktika.



 IQES online Lietuva siūlo praktikoje išbandytus

mokymosi metodus, kuriuos galima pritaikyti

(beveik) su visomis mokymosi formomis ir stiliais!

 Mokymas bendradarbiaujant - tai ne papildoma 

veikla mokytojui, o veiklos pakeitimo strategija. 

 IQES online Lietuva – Lietuvos mokyklų partneris 

kelyje į sėkmę!

Mokymasis bendradarbiaujant yra lengvai pritaikomas
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