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AR TAI MŪSŲ KELIAS?...



AR TAI MŪSŲ KELIAS?...

https://www.youtube.com/watch?v=kV4SiPWrW0Y


RETAI TAIKOMI -

1.aktyvaus mokymosi metodai

2.inovatyvios ir netradicinės priemonės



1. Muzikos terapija

2. Žaidimai

3. Mokinys – veiklos iniciatorius

4. Ugdymas – netradicinėse aplinkose



•Velnių muziejus nemokamai priima 

trečiadieniais 

nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d.



Ateity pagrindiniu privalumu taps:

• Kūrybiškumas

• Empatija

• Naujų idėjų generavimas

• Kolkas negali perimti mašinos ir dirbtinis intelektas.



PAGAL PASAULIO EKNONOMIKOS FORUMĄ 
MOKYKLOS TURĖTŲ ORIENTUOTIS Į:

1. Komandinį darbą – ugdomas gebėjimas bendrauti su

kitais, orientacija į paslaugas žmonėms.

2. Lyderystę – atrasti lyderius, padėti skleistis jų idėjoms,

atkreipti dėmesį į kiekvieno mokinio stiprybes.

3. Skaitmeninis raštingumas?



2017-08-30 – 2018-01-23

Nutarimas:

•Bent vieną pamoką pravesti anglų kalbos

kabinete naudojantis interaktyvia lenta?!

• Įsivertinu – nepatenkinamai



SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS

Nuolatinis domėjimasis technologiniais pokyčiais:

• 24 “planšetės” ir interaktyvi lenta.

• 02-02 : 4c, 3c, 2c, gal 1c

• 02-09 : 4b, 3b, 2b, gal 1b

• 03-02 : 4a, 3a, 2a, gal 1a

• 03-09 : 2d ? 



SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS

•01-29 – 02-01  4a, 3a, 2a, gal 1a

•02-05 – 02-08  4b, 3b, 2b, gal 1b

•02-26 – 03-01  4c, 3c, 2c, gal 1c

•03-05 – 03-08   2d



PAGAL PASAULIO FORUMĄ

4. Kritinis mąstymas –

mokėjimas kelti

klausimus ir atsakymų

paieška.



PAGAL PASAULIO FORUMĄ

5. Emocinis intelektas – savęs pažinimas ir gebėjimas

suvokti kitus – ypač svarbios savybės norint sėkmingai

gyventi!

Emocinis intelektas

https://www.youtube.com/watch?v=YyJkyoJRY-Q


PAGAL PASAULIO FORUMĄ

6. Kultūrinė ir pilietinė savivoka – tik atvira visuomenė

pajėgi suprasti ir konstruktyviai spręsti aktualias

problemas. Suvokti savo krašto istoriją ir kultūrą bei

mėginti suprasti kitas kultūras bei religijas.



PAGAL PASAULIO FORUMĄ

7. Raštingumas – kuo turtingesnė žmogaus kalba, tuo

geriau jis gali išreikšti save ir būti suprastas.

Mokyklai svarbu pratinti mokinius analizuoti ilgesnius

ir sudėtingesnius tekstus, pasitelkiant prieinamas

vaizdines ir garsines priemones, galbūt net

pakeičiant tradicinę mokymosi aplinką.



PAGAL PASAULIO EKONOMIKOS FORUMĄ:

8. Inovatyvumas ir kūrybiškumas – per dažnai mokiniams

reikia įgyvendinti tai, ko reikalauja tik mokytojai.

•Ateičiai reikia kūrybiškų ir originalių asmenybių.



PAGAL PASAULIO FORUMĄ

9. Mokėjimas mokytis – tai viena svarbiausių savybių, kuri

skiria informacijos apdorojimą kompiuteriu nuo žmogaus

smegenų veiklos. Mokyklose vis dar trūksta užduočių,

skatinančių priimti netradicinius sprendimus, gebėjimą

planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą bei rezultatus.



PAGAL PASAULIO FORUMĄ

• Mokykla stengiasi tobulėti, tačiau inercija ir tradicinis

mokymas jau negali būti veiksmingiausios

priemonės.

• Kurie mokytojai ir kiek kartų išdrįso įsivertinti savo

pamokas???



Kad jūsų klausytųsi... Ir jus girdėtų :

• mokinys turi būti ramus, o pėdos – tvirtai remtis į

grindis, kai jūs prašote jo dėmesio;

• nurodymas sakomas žiūrint tiesiai į akis, kad pagautumėt 

mokinių žvilgsnius;

• jis l ė t a i ir r a m i a i pakartojamas.



STRESAS



STRESAS

Esama dviejų rūšių:

• pozityvus stresas – verčiantis stropiai pasiruošti pamokai...

ar kontroliniam darbui;

• negatyvus stresas – išbalansuojantis organizmą ir elgesį.

Geriausi priešnuodžiai: kalbėtis, dalytis emocijomis, nebūti

atsiskyrusiam.



...Į mokyklos ir 

mokinio sėkmę



TEORIŠKAI

• mokytojai deklaruoja, kad jiems svarbus kiekvienas 

mokinys, tačiau...

• mechanišką mokymą mintinai ir atkartojant turėtų keisti

mokymasis kelti sau tikslus, naudotis informacija, ją

susirasti, atsirinkti, klausinėti ir savarankiškai mokytis.

• Ar dažnai?!



MOKINIŲ

• vidinė mokymosi motyvacija yra didesnė tose

mokyklose, kuriose mokiniai jaučia dėmesį, sau kaip

asmenybei, sulaukę mokytojo pagalbos. Jose stebima

mokytojų profesinė bendrystė, retai pasireiškia

formalus, tradicinis mokymas.



PATENKINAMAI IR BLOGAI

• besimokantys mokiniai retai patiria mokymosi

sėkmę, gerokai dažniau nei kiti nespėja atlikti

užduočių klasėje, nesupranta kaip jas atlikti

namuose.



PATENKINAMAI IR BLOGAI

• Aukštesnių pasiekimų ugdytiniai gauna daugiau

mokytojo dėmesio ir pagalbos.



PATENKINAMAI IR BLOGAI

• Berniukai, palyginti su mergaitėmis, pasižymi

žemesne vidine mokymosi motyvacija, rečiau pastebi

mokytojo dėmesį savo asmenybei, menkiau įsitraukia

į mokymąsi.



PRADĖTI REIKĖTŲ NUO SAVĘS

• Formalų tradicinį mokymą keisti į mokinį orientuotą

aktyvų mokymąsi.

• Daugiau dėmesio skirti vidiniams susitarimams,

kuriant naują ugdymo praktiką.



PRADĖTI REIKĖTŲ NUO SAVĘS

• Pagalbos mokiniui sistemoje turėtų būti numatyta ir

teikiama kasdienė mokymosi pagalba kiekvienam tiek

per pamokas ir po jų, tiek per pertraukas.

• O kaip su mokinių pozityvaus elgesio skatinimo

strategijomis???

• 1b, 2a, 2d ir …



MOKYKLA -

• tai ne tik pamokos ir akademinės žinios.

• Mokykla – tai gyvenimo dalis, todėl svarbu, kad

būtų rūpinamasi mokinių interesais ir poreikiais,

poilsio ir mokymosi erdvėmis, kad sąlygos leistų

mokiniui mėgautis buvimu mokykloje.



PABAIGA

Visos mūsų švietimo sistemos pagrindas – žmogus ir jo 

kultūra. M. Lukšienė

https://www.youtube.com/watch?v=sFzTG6sMlME

