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Šiuolaikinės pamokos aspektai

• Atsakomybė už mokymąsi dalijamasi su mokiniu.

• Daug svarbiau gilintis kad ir į mažą kiekį žinių, analizuoti ir vertinti jas.

• Vertinama mokinio pažanga, atliktas darbas, o ne vien įsisavintos žinios.

• Mokinio gebėjimas įsivertinti.

• Individualios mokinio pažangos matavimas.

• Mokinio, kaip asmenybės, ir jo gebėjimų pažinimas.

• Mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymas (kritinio mąstymo ir kūrybiškumo 
skatinimas...).

• Dominuoja mokinių darbas pamokoje.

• Ryšys su gyvenimu (kontekstualumas).

• Refleksija.

• Modernių technologijų panaudojimas.



Geros pamokos požymiai

• Suformuluoti mokiniams ir mokytojui aiškūs mokymosi uždaviniai.

• Taikomi tinkami mokymo(si) ir (įsi)vertinimo metodai.

• Pamokoje skatinamas savarankiškas mokymasis.

• Laiku suteikiama grįžtamoji informacija.

• Tinkamas žinių ir jų praktinio pritaikymo santykis.

• Mokymas ir mokymasis individualizuojamas ir diferencijuojamas.

• Aukštesnio pasiekimų lygio mokiniams siūlomos platesnės ir/ar gilesnės veiklos.

• Žemesnio pasiekimų lygio mokiniams papildomai teikiama įvairiopa pagalba.

(Pagal Beckley)



Sudedamosios pamokos dalys 

• Įvadas – temos įvedimas, pamokos uždavinio kėlimas kartu su mokiniais,
vertinimo kriterijų kūrimas.

• Mokymosi veiklos – užduočių atlikimas, siekant įvykdyti pamokoje
išsikeltus uždavinius (dominuoja mokinių darbas pamokoje).

• Apibendrinimas – mokymosi veiklos rezultatų ir proceso aptarimas,
vertinimas / įsivertinimas, pamokos refleksija, namų darbų skyrimas.



Mokinių sudominimas:
kaip jūs pradedate savo pamokas?



UŽDAVINYS –
formuluojams 
kartu su 
mokiniais

Įvedęs mokinius į pamokos temą, mokytojas iškelia 
kertinius klausimus:

• Ko mes sieksime išmokti šioje temoje?

• Kokį kiekį naujos medžiagos mes galime išmokti?

• Kaip mes dirbsime?

• Kuo naudosimės?

Svarbu skatinti mokinius teikti savo pasiūlymus.

• „Šiandien mes išmoksime naujų žodžių, susijusių su 
namo pirkimu...”

• Mokiniai siūlo naujų žodžių skaičių, kurį jie mano galės 
išmokti per pamoką.

• Mokiniai siūlo įvairius mokymosi būdus – grupėmis, 
poromis, individualiai.

• Naudosimės vadovėliais, mobiliaisiais telefonais, 
dalomąja medžiaga, draugo pagalba, internetiniais 
žodynais, multimedija...



Pamokos 
uždavinys

Šiandien dirbdami poromis, naudodamiesi šiuolaikinėmis
technologijomis (Padlet programa) mes išmoksime 10-15 naujų
žodžių ir gebėsime juos panaudoti, kalbėdami apie būstą ir jo
pirkimą.

TIKSLINGI MOKYTOJO KLAUSIMAI GALI PRIVESTI PRIE
TIKSLIOS PAMOKOS UŽDAVINIO FORMULUOTĖS.



Mokymosi veiklos: savivaldus mokymasis, kuriant 
pamokos uždavinį, turi atsispindėti ir pagrindinėse 

pamokos veiklose

• Užduotis: mokiniai susėda poromis ir tampa nekilnojamojo turto agentais. Jų
tikslas yra parduoti namą. Tam, kad tai padarytų, jie turi:

1. Pasirinkti jiems patinkantį namą.

2. Jį aprašyti, panaudodami aktyvų žodyną (10-15 naujų žodžių).

3. Įkelti į Padlet platformą namo nuotrauką arba trumpą filmuotą medžiagą apie jį.

4. Sugalvoti savo agentūros pavadinimą.

5. Pristatyti savo parduodamą namą.

• Pamokos pabaigoje mes nupirksime jūsų namą, jeigu jis atitiks šiuos kriterijus.



Vertinimo kriterijai
(kuriami kartu su 
mokiniais)

• Aktyvių žodžių panaudojimas (10-15 žodžių).

• Panaudojama nuotrauka arba trumpas video.

• Kūrybiškas darbo pristatymas.

• Sakiniuose panaudojamas tinkamas būdvardžių laipsnis.

• Taisyklingas esamojo paprastojo laiko naudojimas 
sakiniuose.

Užduočiai atlikti skiriama 12-15 min. Padlet platformoje,
išrenkami 3 rinkoje populiariausi namai, kurie atitinka
vertinimo ir užduoties kriterijus. Mokinių darbai vertinami
mažaisiais pažymiais: I vieta – 10, II vieta – 9, III vieta – 8.
Mokytojas taip pat perka namą už mažąjį dešimtuką, kuris, jo
nuomone, geriausiai atitinka visus užduoties kriterijus (iš viso
– 8 mažieji pažymiai).



Geros pamokos požymiai

• Suformuluoti mokiniams ir mokytojui aiškūs mokymosi uždaviniai.

• Taikomi tinkami mokymo(si) ir (įsi)vertinimo metodai.

• Pamokoje skatinamas savarankiškas mokymasis.

• Laiku suteikiama grįžtamoji informacija.

• Tinkamas žinių ir jų praktinio pritaikymo santykis.

• Mokymas ir mokymasis individualizuojamas ir diferencijuojamas.

• Aukštesnio pasiekimų lygio mokiniams siūlomos platesnės ir/ar gilesnės veiklos.

• Žemesnio pasiekimų lygio mokiniams papildomai teikiama įvairiopa pagalba.

(Pagal Beckley)



Aktyvūs ugdymo ir vertinimo metodai

Pagrindinis šiuolaikinės pamokos
bruožas – aktyvūs mokymosi metodai –
yra tai, kas motyvuoja mūsų mokinius
siekti savo tikslų.

Labai tikimės, kad jūs rasite bent vieną
ingredientą savo pamokos receptui. :)





Šiuolaikinės
pamokos aspektai

• Atsakomybė už mokymąsi dalijamasi su mokiniu.

• Dominuoja mokinių darbas pamokoje

• Daug svarbiau gilintis kad ir į mažą kiekį žinių, 
analizuoti ir vertinti jas

• Vertinama mokinio pažanga, atliktas darbas, o 
ne vien įsisavintos žinios.

• Mokinio gebėjimas įsivertinti

• Individualios mokinio pažangos matavimas

• Mokinio, kaip asmenybės, ir jo gebėjimų pažinimas

• Mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymas (kritinio 
mąstymo ir kūrybiškumo skatinimas...) Ryšys su
gyvenimu (kontekstualumas)

• Refleksija

• Modernių technologijų panaudojimas



Savivaldus mokymasis:
atsakomybė už mokymąsi dalijamasi su mokiniu, nes

besimokantysis pats valdo mokymosi procesą, jį planuoja, 
įgyvendina ir vertina.

1. Teorijos mokymas kitaip.

2. Testų kūrimas kitaip ir bendraamžių mokymas.

3. Rašto darbų vertinimas kitaip.

4. Tradicinių žaidimų integravimas pamokoje.

5. Viešojo kalbėjimo vertinimo kriterijų kūrimas.

6. Darbo su tekstu technikos.



Savivaldus mokymasis:

Teorijos
mokymas kitaip

• Trukmė 1 arba 2 pamokos

• Mokiniai pasiskirsto į grupes arba poras (priklausomai nuo
teorijos apimties)

• Mokiniams padalinamos arba jie išsitraukia temas ar
informaciją, kurią turės surasti

• Pvz. 1 grupė - pilnieji šalutiniai pažyminio sakiniai

2 grupė - nepilnieji šalutiniai pažyminio sakiniai

3 grupė - santykiniai įvardžiai

• Pasibaigus užduoties atlikimo laikui, visi pristato
surastą informaciją, pateikia pavyzdžius ir / ar savo sukurtus
pratimus (Padlet platformoje).

• Taisyklės aptariamos kartu, užsirašoma.

• Naudojamas formuojamasis vertinimas ir mokiniai įsivertina
patys save jiems skirtoje užduotyje.

• Mokytojo vaidmuo: patarėjas, pagalbininkas bei stebėtojas,
nes mokiniai atlieka pagrindinį vaidmenį pamokoje.



Savivaldus mokymasis:
Testų kūrimas
kitaip ir
bendraamžių
mokymas

Vaidmenų užduotys:

„Mokytojai“ ir „mokiniai“



Testų kūrimas kitaip
• Trukmė: 2 pamokos

• Mokiniai pasiskirto į 2 grupes.

• Kiekviena grupė parengia testą kitai grupei iš išmokto skyriaus ar temos.

• Testai įkeliami į Padlet lentą.

• Kiekvienos grupės mokiniai atlieka jiems skirtą testą (individualus darbas).

• Pasibaigus užduoties atlikimo laikui, atliktos užduotys vertinamos sukūrusių testą grupės
mokinių (darbas grupėmis).

• Įvertintos užduotys grąžinamos. Mokiniai tarpusavyje ir su mokytoju aptaria klaidas ir
rezultatus.

• Pamokos pradžioje drauge su mokiniais aptariamas testo taškų skaičius, užduočių rengimo ir
atlikimo trukmė, vertinimo kriterijai.

• Mokytojo vaidmuo: patarėjas, pagalbininkas bei stebėtojas.

• Mokiniai atlieka pagrindinį vaidmenį pamokoje, objektyviai įvertindami savo ir draugų
žinias.



Bendraamžių mokymas

Bendraamžių mokymas įtraukia vieną ar 

daugiau mokinių, mokančių kitus mokinius 

tam tikroje dalyko srityje, ir remiasi 

įsitikinimu, kad „mokyti reiškia mokytis du 

kartus“ (Whitman, 1998).



Vaidmenų užduotis: „mokytojai“ ir „mokiniai“
• Trukmė: 1 pamoka

• Pamokos pradžioje, pristačius temą, mokiniai save įsivertina pagal duotą skalę nuo 1 iki
10, kiek jie jau turi žinių duota tema.

• Mokiniai pasiskirsto poromis.

• Tie mokiniai, kurie poroje save įsivertina aukštesniu balu, tampa „mokytojais“.

• „Mokytojai“ moko savo „mokinius“, atlieka skirtus pratimus.

• Užduočiai pasibaigus, drauge aptariamos išmoktos taisyklės ir atliekami pratimai. 

• Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertina save toje pačioje skalėje dar kartą.

• Dažniausiai po bendraamžių aiškinimo vienas kitam pažymys sau pakyla vienu ar net 
dviem balais.

• Mokiniai atlieka pagrindinį vaidmenį pamokoje, mokydami savo bendraamžius, tuo pat 
metu mokydamiesi ir patys.



Vaidmenų užduotis: „mokytojai“ ir „mokiniai“
(atsiskaitomojo darbo klaidų analizė)

• Trukmė: 1 pamoka.

• Šis metodas taikomas analizuojant parašyto testo ar kontrolinio darbo klaidas, kada geriau

parašiusieji mokiniai moko prasčiau parašiusius, naudodamiesi visais prieinamais

šaltiniais: sąsiuviniais, vadovėliais, internetu (darbas poromis arba darbas grupėmis).

• „Mokytojai“ motyvuojami gauti papildomus balus, jei jų „mokiniai“ atvyks į konsultaciją

ir stengsis paaiškinti ir taisytis parašyto testo klaidas, tuo būdu taip pat gaudami

papildomų balų.

• Skatinama empatija, pagalba vienas kitam.



Savivaldus mokymasis:

Rašto darbų
vertinimas kitaip

Tikslas:

• Skatinti mokinius kritiškai ir objektyviai įvertinti
savo rašto darbus, atrenkant, jų nuomone, geriausią
pastraipą rašinyje, kurią mokytojas įvertins.

• Sudaryti mokytojui galimybę įvertinti daugiau
mokinių darbų, o mokiniams suteikti daugiau
praktikos, atliekant įvairias rašto užduotis:
rašinius, laiškus, aprašymus, istorijas ir t.t.



Savivaldus mokymasis:
Tradicinių žaidimų integravimas pamokoje

• Trukmė: 1–2 pamokos.

• Mokiniai pasiskirsto į 2 grupes.

• Per sutartą laiką kiekviena grupė parengia korteles, 

kuriose įrašo žodžius ar jų junginius

iš išmokto skyriaus ar temos.

• Kurdami korteles, mokiniai gali naudotis

visais prieinamais šaltiniais.

• Kortelės sumaišomos.

• Grupių atstovai išsitraukia kortelę ir paaiškina joje esantį

žodį, nenaudodami to žodžio šaknies.

• Laimi komanda, surinkusi daugiausiai atspėtų kortelių.



Savivaldus mokymasis:

Viešojo kalbėjimo užduočių integravimas į pamoką ir
vertinimo kriterijų kūrimas.

Metodo tikslas yra skatinti mokinius:

• Kalbėti viešai.

• Rišliai dėstyti savo mintis.

• Valdyti kūno kalbą ir balsą.

• Praktikuoti streso nusiraminimo būdus.

• Įveikti auditorijos baimę.

• Pasitikėti savimi.



Užduotis:

• Remiantis TED ir TEDx renginių kalbomis (TED kalba – tai įrašytas viešojo
kalbėjimo pasisakymas, skirtas įkvėpti, sudominti ir pasidalinti žiniomis)
(https://www.ted.com/) parengti 3-5 minučių trukmės kalbą ir ją pristatyti.

• Svarbu ne tik turėti ką pasakyti, bet pasistengti savo žinias, patirtį ir charizmą
paskleisti pačiu įtakingiausiu būdu.

Vertinimas:

• Kokie būdai, metodai ir įrankiai reikalingi? Ko tikėtis?

Labai svarbu su mokiniais nusistatyti kalbos vertinimo kriterijus, nes kiekvieno mokinio
nuomonė yra svarbi.

https://www.ted.com/


Įdomi,
įtikinanti,
emocionali,
aktuali,
akių kontaktas,
motyvuojanti,
aiškus tikslas,
išlaikomas auditorijos dėmesys,

aiški struktūra,
sąveika,
nuoširdi (patirtis).



Savivaldus mokymasis:
Darbo su tekstu technikos



• Trukmė: 1 pamoka.

• Mokiniai paskirstomi į 4 grupes: santraukos meistrai, žodyno meistrai, klausimų
meistrai ir kultūros meistrai.

• Visi mokiniai (grupėse) dirba su tuo pačiu tekstu, tačiau turi skirtingas užduotis.

• Santraukos meistrai – kuria teksto santrauką.

• Žodyno meistrai – renka nežinomus žodžius ir sudaro žodyną, pateikdami žodžių
apibrėžimus ir pavyzdžius.

• Klausimų meistrai – sudaro gramatiškai taisyklingus klausimus, į kuriuos
turi atsakyti kitų grupių nariai.

• Kultūros meistrai – ieško kultūrinių sąsajų su tekste pateikta informacija.

• Pasibaigus užduočių atlikimo laikui, visos grupės įdeda informaciją į Padlet
platformą ir ją pristato.

• Mokytojo vaidmuo: patarėjas, pagalbininkas bei stebėtojas.



Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas.
Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo skatinimas.

1. Debatų technikos panaudojimas pamokoje.

2. Vieno žodžio debatai.



Kūrybiškumo ir kritinio
mąstymo skatinimas:

Debatai

Ugdomi gebėjimai:

• Kritiško vertinimo

• Oratoriniai

• Argumentų formulavimo

• Informacijos pritaikymo

• Tyrimo (duomenų rinkimo, analizės, 
apibendrinimo ir pristatymo)

• Dialogu pagrįstos diskusijos

• Problemų sprendimo

• Kūrybiškumo

• Laiko planavimo

• Viešai reikšti savo nuomonę

• Darbo komandoje



Debatų tema:
„Turizmas kenkia mūsų
planetai“

• Trukmė: 2 pamokos

• Pasiruošimas: 20 
minučių.

• Pasisakymai: 30–40 
minučių.

• Kiekvienam
kalbėtojui skiriama 3–5 
minutės.

• Argumentuotas
debatų aptarimas: 10–20 
minučių.



Kalbėtojų funkcijos ir debatų eiga

• 2 grupės: teigiantieji ir neigiantieji (mokiniai pasiskirsto pagal savo nuomonę).

• Kiekvienoje grupėje išrenkami 4 pasisakantys mokiniai. Pasiruošimas (20 min).

• Pirmas teigiančiųjų komandos kalbėtojas pristato savo komandos narius ir savą temos

interpretaciją, pateikia keletą raktinių žodžių.

• Pirmas neigiančiųjų komandos atstovas atlieka tą patį.

• Antras teigiančiųjų komandos atstovas pateikia savo komandos argumentus su

pavyzdžiais ir faktiniais įrodymais, jei tokių turi.

• Antras neigiančiųjų komandos atstovas atlieka tą patį.

• Trečias teigiančiųjų komandos atstovas turi įrodyti, kad priešininkų argumentai nėra

teisingi, ir pateikti savo argumentus.

• Trečias neigiančiųjų komandos atstovas atlieka tą patį.

• Ketvirtas teigiančiųjų komandos kalbėtojas apibendrina debatus ir stengiasi įrodyti,

kodėl jų komandos argumentai buvo svaresni.

• Ketvirtas neigiančiųjų komandos kalbėtojas atlieka tą patį.



Vertinimas

• Visi likusieji klasės mokiniai (porose) argumentuotai, remdamiesi iš anksto

bendrai sukurtais vertinimo kriterijais, išrenka laimėjusią komandą.

• Debatuose dalyvavę mokiniai (kalbėtojai) vertina savo klasės draugų

argumentus renkant laimėjusią komandą.



Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo skatinimas:
Vieno žodžio debatai

Mokiniai pasirenka vieną žodį, susijusį su skyriaus tema, ir parengia 2 minučių kalbą pagal

šiuos reikalavimus:

• Įžanga (2–3 sakiniai).

• Daikto ar reiškinio apibūdinimas (1–2 sakiniai).

• Argumentuotas gerųjų jo savybių įvertinimas (3–5 sakiniai).

• Argumentuotas neigiamų ypatybių nusakymas (3–5 sakiniai).

• Baigiamosios išvados (1–2 sakiniai).

Pasiruošimas kalboms: 10–15 min.

Ši užduotis taip pat gali būti atliekama raštu.



Vieno žodžio debatai: vertinimas

• Vertinimo kriterijai kuriami kartu su mokiniais.

• Atkreipiamas dėmesys, kaip kalba ar rašto darbas atitinka pateiktus
reikalavimus (struktūra).

• Vertinamas kalbos turinys.

• Analizuojamas kalbos pateikimas. Jei tai rašto darbas, vertinama ir gramatika.



Šiuolaikinių technologijų panaudojimas
pamokoje: projektų kūrimas

1. Ilgalaikis projektinis darbas. Video kūrimas išmoktai medžiagai
įtvirtinti. Interviu metodas.

2. Internetinės svetainės Padlet panaudojimas pamokoje.



Ilgalaikis projektinis darbas: 
video kūrimas išmoktai medžiagai įtvirtinti.

Tikslas:

• Įtvirtinti skyriuje išmoktą medžiagą ir panaudoti ją praktikoje.

• Skatinti dirbti poromis arba komandomis.

• Įgalinti įvairių skaitmeninių įrankių panaudojimą.

• Ugdyti kūrybiškumą.

• Mokytis planuoti pasiruošimo laiką.



Ilgalaikis projektinis darbas:
Interviu metodas

• Mokiniai su užduotimis supažindinami
pradėjus naują skyrių ar temą.

• Drauge su mokiniais kuriami vertinimo
kriterijai ir nustatoma pasiruošimo
trukmė.

• Mokiniai kuria interviu su knygos
veikėju, rašytoju, mokslininku ir t.t.



Užduotis:

• Poromis ar grupėmis sukurti video, kuriame bus 
imamas interviu iš vieno iš tragedijos
„Hamletas“ veikėjų arba paties dramaturgo, 
Viljamo Šekspyro.

• Interviu turi būti aptarti bent 4 iš šių aspektų
(siužetas, veikėjai, pagrindinė idėja, rašymo
stilius, patikusi scena, patikusių citatų
paaiškinimas, papildoma informacija apie pjesę ir
dramaturgą, jūsų jausmai ir nuomonė apie
kūrinį).

• Jūsų kalbinamas veikėjas turi panaudoti bent du 
senosios anglų kalbos žodžius.

• Interviu turi būti kuo tikroviškesnis, įdomus ir
aktualus šių dienų jaunimui.



Vertinimo kriterijai (iš viso 20 taškų):

• Interviu panaudoti bent 4 aspektai – 4 taškai.

• Taisyklingas senosios anglų kalbos žodžių panaudojimas – 1 taškas.

• Interviu aktualumas, patrauklumas klausytojui – 5 taškai.

• Tolygus darbo pasiskirstymas – 2 taškai.

• Turtingas žodynas – 3 taškai.

• Taisyklinga gramatika – 2 taškai.

• 3 papildomi taškai – mokiniai patys nusprendžia, už ką juos skirti, ir paaiškina.



Užduotis ir sėkmės kriterijai:

• Dirbant grupėse sukurkite savo ,,TV laidą“ apie
keliones ir gamtą.

• Įdarbinkite savo vaizduotę ir leiskitės į
beprotiškiausias vietas, neišvykdami iš savo miesto.
Dirbkite patys arba suburkite komandą (iki 4
žmonių) ir leiskite mums mėgautis jūsų
atradimais kelionėje, kurioje tyrinėsite naujas vietas
ir atskleisite vietinių tradicijų paslaptis.

• Jūsų laida turi būti įdomi, linksma, aktuali, kurioje
naudojamas turtingas teminis žodynas ir
taisyklingos gramatinės struktūros.

• Pateikite teminį žodyno sąrašą (Kelionės) (20+
žodžių)

• Jūsų vaizdo įraše turi būti nuorodų į 1) kultūrinius
skirtumus ir 2) ekologiją.



Šiuolaikinių technologijų įgalinimas:
Internetinės svetainės Padlet panaudojimas pamokoje.

Padlet platforma – puiki bendradarbiavimo erdvė.

Tai internetinis įrankis, kuris suteikia internetinę erdvę mūsų idėjų, minčių ar kito
turinio mainams bei publikavimui.

„Mes suteikiame jums tuščią erdvę, o jūs galite joje publikuoti, ką tik norite”.





• Kokybiška šiuolaikinė pamoka

• Pozityvi darbo atmosfera

• Geri tarpusavio santykiai

• Bendradarbiavimas

• Empatija

AR ESAME EMPATIŠKI MES?



Seminaro refleksija



Dėkojame už dėmesį.
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