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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.



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. 



Kaip žinia, jeigu nori eiti 
greitai, eik vienas, bet 

jeigu nori nueiti toli, eik 
su kitais. 



Kolegialus 
bendradarbiavimas



Kolegialaus bendradarbiavimo prasmė

• Tobulinti profesinius santykius

• Skleisti asmeninę gerąją darbo patirtį

• Profesionalaus kolegialaus kolektyvo kūrimas puoselėjant pasitikėjimo kultūrą

• Galimybė mokytis - nuolatinis mokymasis

• Kolegialiai bendradarbiaujantys mokytojai tampa atviresni naujoms idėjoms, 
mokymo metodams ir ištekliams



Kolegialaus 
bendradarbiavimo 

būdai



Pamokų stebėjimas

• Klasės durų atvėrimas kolegoms 
labai stipriai prisideda prie 
kolegialaus grįžtamojo ryšio kultūros 
kūrimo.

• Kolegialaus grįžtamojo ryšio dėmesio 
centre yra pamoka ir (mokinių bei 
mokytojo) mokymasis.

• Susiformuoja ir profesinės tarpusavio 
paramos kultūra.



Gerosios patirties ir 
mokymo naujovių sklaida



Gerosios patirties ir 
mokymo 
naujovių sklaida



Mokomųjų
dalykų integravimas

pamokose

• Integruojant lavinamas kritinis mąstymas, 
kūrybingumas, ir dalyko žinios.

• Įdomesnė veikla, netradicinės užduotys, 
darbo metodai, aplinka ir priemonės skatina 
mokytis, plėsti akiratį.

• Mokomasi iš mokytojų ir bendraklasių (net 
kitų klasių mokinių srautinėje pamokoje) 
kalbėti viešai, įgyjama drąsos 
improvizuoti.

• Mokiniai mieliau imasi veiklos, kuri 
yra susijusi su gyvenimiška patirtimi.

• Formuojasi kolegialus 
bendradarbiavimas mokytojų kolektyve.



Lietuvių kalba ir literatūra
dažnai integruojama su etika,
daile, teatru, informacinėmis

technologijomis, anglų,
rusų kalbomis, 

biologija, matematika, geografija,
kūno kultūra.



Kaip apjungti

skirtingas mokymosi

sritis bei kaip

skirtingos žinios gali

būti taikomos

bendrame ugdymo

kontekste?

Integracijos mokykloje 
būdai:
• dalykinis,

• paralelinis,

• daugiadalykinis,

• tarpdalykinis,



Dalykinis integravimas

Tai toks integravimo būdas,

kai mokymo turinys yra

įgyvendinamas pagal griežtą pamokų

tvarkaraštį.

Disciplinos yra skirstomos

į siauresnes sritis: pvz., matematika yra

suskirstyta į algebrą, geometriją,

trigonometriją.

Paralelinis integravimas.

Medžiaga,tema skirtingų dalykų

pamokose yra pateikiama tuo pačiu

metu.

Dažniausiai siejami du mokomieji

dalykai.

Programos turinys nėra keičiamas,

tiesiog suderinamas temos dėstymo

laikas ir išvengiama žinių dubliavimo.



Daugiadalykinis

integravimas

Panašus į paralelinę integraciją,

nes siejamos viena kitai artimos

disciplinos: biologija, fizika,

chemija ir t.t.

Šis būdas nuo paralelinio

integravimo skiriasi tuo,

jog gali būti jungiami ne du,

o keli mokomieji dalykai.

Tarpdalykinis integravimas

Integruojamos dviejų ar keleto

dalykų temos.

Šis integravimas susieja daugelį

mokykloje dėstomų dalykų.



Koreliacijos modelis

Koreliacijos modelis pasižymi tuo, jog 
koreliacija vyksta tarp dviejų dalykų.



Kūrybinis 
bendradarbiavimas



Kūrybinis 
bendradarbiavimas



Kūrybinis 
bendradarbiavimas



Praktinis darbas „Sukurk integruotą 

pamoką“

1.Padlet platformoje parašykite 5 mėgstamiausias savo dalyko temas ar 

potemes, apie kurias jūs kalbate savo pamokose. (10 min)

2.Suraskite 2 žmones, kurių pateiktas temas jūs norėtumėte integruoti 

savo pamokose.

3.Savo grupėje, remdamiesi kertiniais klausimais, sukurkite integruotos 

pamokos planą, kurį patalpinkite Padlet platformoje.(30 min)



http://steamedu.eu/wp-
content/uploads/2019/07/Skirtingu-
dalyku-integravimo-gaires.pdf



Diskutuokite su kitų dalykų mokytojais ir atsakykite į kelis 
kertinius klausimus
• Kodėl ši pamoka reikalinga?

• Koks yra pamokos turinys (trumpas aprašymas)?

• Kokia yra pamokos paskirtis ar tikslas?

• Kokio rezultato yra tikimasi?

• Kokia yra motyvacija pradėti?

• Kada prasidės pamokos veiklos (laikotarpis)?

• Kokioje mokymosi aplinkoje vyks pamoka?

• Kokių įrankių reikia (pavyzdžiui, įranga, įrankiai, medžiagos, finansiniai resursai, 
technologijos, internetiniai įrankiai, knygos, žmogiškieji ištekliai ir t.t.)?

• Kaip bus vertinama (užduočių atlikimo kokybė ir rezultatai, mokymosi 
pasiekimai, naudotų metodų efektyvumas)?

• Kokios yra galimos rizikos (įvykiai ar faktoriai, kurie gali sulėtinti darbą ir 
paveikti pamoką)?



Klausimai vertinimui

Visi kartu nuspręskite, kaip vertinsite:

• Mokiniai (ir mokytojai) turi gauti grįžtamąjį ryšį apie jų mokymosi pasiekimus ir 
pažangą.

• Mokiniams taip pat turi būti sukurta galimybė patiems įsivertinti savo veiklą ir 
rezultatus, kadangi tai padeda visam mokymosi procesui.

• Mokiniai taip pat turėtų būti įtraukti į vertinimo kriterijų kūrimą ir, prasidedant 
pamokai, šie kriterijai, kartu su pamokos tikslais, turi būti pristatyti.



Apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys.

Vėliau, pravedę šias integruotas pamokas, komentarų skiltyje Padlet platformoje 
suteikite grįžtamąjį ryšį:

• Kas pasisekė?

• Ką reikėtų keisti?

• Ką kitą kartą būtų galima daryti kitaip?

• Kurias dalis mokiniai įvardina kaip naudingiausias ir įdomiausias?



Temos: 

maisto gamyba, 

augalų priežiūra, 

kelionės, 

menas, 

rankdarbiai,

dvasinė ramybė.



Refleksijai: 

1) Kaip šios veiklos(pradedant ilgalaikio savarankiško darbo 
užduotimi ir baigiant kolegialiu mokymusi-integruotos pamokos 
plano kūrimu) mums padėjo tapti nors šiek tiek labiau empatiškiems 
savo kolegoms?

2) Ar patobulinote savo asmenines kompetencijas ir papildėte savo 
žinių bagažą?

3) Jūsų siūlymai kaip skatinti kolegialų mokymąsi mūsų gimnazijos 
bendruomenėje.



https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY&ab_channel=JOSEDI
EZ

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY&ab_channel=JOSEDIEZ
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