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2018/2019m. m. metodikos sritys ir temos

2018/2019m. m. metodikos sritys ir temos
1. Rezultatai:

3. Aplinkos:

1.1. Asmenybės branda

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka

1.2. Pasiekimai ir pažanga

3.2. Mokymasis be sienų

2. Ugdymas ir
mokinių patirtys:
2.1. Planavimas
2.2. Vadovavimas mokymuisi
2.3. Mokymosi patirtys

2.4. Vertinimas ugdant

4. Lyderystė ir įgalinanti
vadyba:
4.1. Mokyklos valdymas
4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis

4.3. Asmeninis meistriškumas
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Įvertinimas

4 lygis

3 lygis

2 lygis

1 lygis

Labai gerai
(100%-76%)

Gerai
(75%-51%)

Patenkinamai
(50%-26%)

Nepatenkinamai
(1- 25%)
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Nagrinėjamas rodiklis:
2018-2019 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo metu nagrinėti rodiklį:
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
(Sritis: 3. Ugdymo(si) aplinkos; Tema: 3.2. Mokymasis
be sienų)

3. APLINKOS

3.2. Mokymasis be
sienų

3.2.2. Mokymasis
virtualioje aplinkoje.

Tikslas:
Siekti mokymosi proceso įvairinimo, panaudojant
virtualias, patrauklias mokymo(si) aplinkas.
• Išanalizuoti 2018 - 2019 m.m. giluminio mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;
• Pristatyti atliktos analizės išvadas mokyklos
mokytojams;
• Teikti siūlymus nutarimui dėl rodiklio kokybės
gerinimo 2019 - 2020 m. m.
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•

Detalus rodiklio aprašymas

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. (Raktiniai žodžiai paryškinti).

Tikslingumas.
Mokytojai supranta, kaip ir kiek pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų
darbus gali būti panaudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos.
Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams
patraukliau mokytis. Virtualios aplinkos ir mokymosi terpės pa(si)renkamos
tikslingai ir yra saugios. Mokytojai analizuoja, kaip / kiek / ar informacinių
komunikacinių technologijų (toliau – IKT) panaudojimas gerina mokymosi
rezultatus, ir tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus.
Įvairiapusiškumas.
Virtualios ugdymosi aplinkos įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai,
poromis, komandomis. IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus ir
diskutuoti, tyrinėti ir eksperimentuoti. Virtualios ugdymosi aplinkos palaiko
mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant socialiniuose-edukaciniuose
tinkluose, dalyvaujant mokyklų ir tarptautiniuose mainuose. Skatinama naudotis
kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis, technologijomis, informacijos
šaltiniais ir ryšiais.
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Rodiklio 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
Iliustracijos.
4 lygis (76% - 100%).
Virš 76% mokytojų naudoja IKT pamokose,
projektinėje veikloje, namų darbų užduotyse.
Mokytojai analizuoja (tobulina) IKT
panaudojimo efektyvumą. Virš 76%
mokytojų skatina mokinius naudoti IKT
atliekant namų darbus ir projektinėse
veiklose. Mokiniams rekomenduojame
naudotis IKT atliekant praktikos,
laboratorijos, kūrybinius darbus. Mokymo(si)
procesas virtualiose erdvėse yra įdomus ir
naudingas, bei padeda geriau įsisavinti
mokomąją medžiagą. Mokytojai teigia, kad
mokiniai praleidę pamokas gali savarankiškai
tęsti mokymąsi namuose naudodami IKT.
Technologijos leidžia susipažinti, įsigilinti
plačiau, patraukliau su pamokos turiniu ir
atlikant namų darbus. IKT mokytojui padeda
patraukliau, įvairiau pateikti ugdymo turinį,
kūrybiškai naudoti mokymo metodus ir
būdus virtualiose aplinkose. Plėsti galimybes
mokytis virtualioje aplinkoje, įsigyjant Epratybų paketus, esant galimybei ir
planšetinius kompiuterius.

2 lygis (50% - 26%).
Iki 49% mokytojų naudoja IKT pamokose,
projektinėje veikloje, namų darbų užduotyse.
Mokytojai analizuoja (tobulina) IKT panaudojimo
efektyvumą. Iki 49% mokytojų skatina mokinius
naudoti IKT atliekant namų darbus ir projektinėse
veiklose. Mokiniams rekomenduojame naudotis
IKT atliekant praktikos, laboratorijos, kūrybinius
darbus. Mokymo(si) procesas virtualiose erdvėse
yra įdomus ir naudingas, bei padeda geriau
įsisavinti mokomąją medžiagą. Mokytojai teigia,
kad mokiniai praleidę pamokas gali savarankiškai
tęsti mokymąsi namuose naudodami IKT.
Technologijos leidžia susipažinti, įsigilinti plačiau,
patraukliau su pamokos turiniu ir atlikant namų
darbus. IKT mokytojui padeda patraukliau,
įvairiau pateikti ugdymo turinį, kūrybiškai
naudoti mokymo metodus ir būdus virtualiose
aplinkose. Plėsti galimybes mokytis virtualioje
aplinkoje, įsigyjant E-pratybų paketus, esant
galimybei ir planšetinius kompiuterius.
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Tyrimo metodas
Buvo sudaryti 2 klausimynai, skirti mokiniams
ir mokytojams. Siekta išsiaiškinti, kaip
virtualios ugdymosi aplinkos įtraukia mokinius
į mokymąsi individualiai, poromis,
komandomis. Kaip IKT padeda gilinti dalyko
žinias, pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti ir
eksperimentuoti. Norima sužinoti, ar dažnai
naudojamos virtualios aplinkos. Kokį poveikį
jos daro mokymo(si) procesui?

Naudojami įrankiai:
• Anketavimas (IQESonline);
–5-9 kl. mokiniai 96% (168 iš 175)
–Mokytojai 96,8% (30 iš 31)
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3.2.2. Rodiklio aukščiausios ir žemiausios vertės
(mokinių anketoje, 5-9 klasės)
Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku
17%

Užduotims atlikti pamokose naudojamos IKT
priemonės

18%
17%

Mokymasis virtualioje erdvėje tau yra naudingas

6%

Naudoju IKT dirbdamas grupėje, pristatant darbus
bei ieškant papildomos informacijos

33%
36%

15%

Namų darbų užduotims atlikti reikalingos IKT
priemonės

Užduotys pateiktos virtualioje aplinkoje, ugdo tavo
kūrybiškumą

visiškai nesutinku

42%

24%

44%
40%

10%
33%

7%

7%

49%

11%

15%

38%
40%

3.2.2. Rodiklio aukščiausios ir žemiausios vertės
(mokytojų anketa )
Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku

visiškai nesutinku

10%

Leidžiu mokiniams naudotis papildomomis IKT
priemonėmis pamokoje

61%
26%

3%
0%
61%

Namų darbų užduotims atlikti reikalinga IKT

32%
6%

Mokinius skatinu naudoti IKT dirbant grupėse,
pristatant darbus bei ieškant papildomos
informacijos

50%
43%
7%
0%
71%

IKT dažnai naudoju savo pamokose

26%
3%
0%
74%

Ruošiant metodinę medžiagą naudoju IKT

23%
3%
0%

Lyginamoji mokytojų, mokinių atsakymų analizė
pagal lygį
IKT naudojimas dirbant grupėse, pristatant darbus bei ieškant papildomos informacijos
Namų darbų užduotims atlikti reikalingos IKT priemonės

IKT naudojimas gerina mokymosi rezultatus
Reikalinga pagalba IKT naudojimo įgūdžiams tobulinti
Mokinių mokymosi motyvacijos augimas naudojant IKT
3,43

3,37
3,03
2,83

2,93

3,09

2,98
2,61

2,5

Mokytojai

Mokiniai

3,08

Rodiklio 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
Mokinių anketavimo išvados.
•

•

•
•
•

•

69,6 % mokinių teigia, kad mokantis pamokose, projektinėje veikloje,
atliekant praktikos laboratorijos, kūrybinius darbus bei ieškant papildomos
informacijos naudoja IKT technologijas. 30,4 % mokinių sako, kad IKT
technologijomis naudojasi retai.
84,5 % mokinių teigia, kad mokymasis virtualioje erdvėje yra įdomus ir
naudingas, patrauklesnis, padeda geriau įsisavinti mokomąją medžiagą
klasėje ir savarankiškai mokantis namuose (ligos atveju), ugdo
kūrybiškumą. 15,5 % sako, kad mokymasis virtualioje erdvėje nepadeda
tobulėti.
76,5 % mokinių teigia, kad IKT padeda gilinti dalyko žinias, motyvuoja
geriau mokytis, palaiko mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant. 23,5 %
tai neigia.
54% mokinių teigia, kad namų darbų užduotims atlikti ir praktinėms
užduotims pamokose reikia naudotis IKT. 46 % teigia, kad IKT reikia retai.
72% mokinių teigia, kad norėtų mokytis naudojant E-pratybas. 28 %
mokinių tokia veikla nedomina.
88% pasisako, jog reikėtų tobulinti IKT naudojimo gebėjimus.

Rodiklio 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
Mokytojų anketavimo išvados.
• 74% mokytojų teigia, kad ruošdami metodinę medžiagą
naudoja IKT.
• 71% mokytojų IKT naudoja pamokų metu.
• 50% mokytojų skatina mokinius naudoti IKT dirbant grupėse,
pristatant darbus bei ieškant papildomos informacijos.
Mokymasis virtualiose erdvėse yra naudingas, padeda geriau
įsisavinti mokomąją medžiagą.
• Dauguma mokytojų teigia, kad užduoti namų darbus, kuriems
atlikti reikalinga IKT netikslinga, nes ne visi mokiniai turi
galimybė naudotis kompiuteriu, spausdintuvu ar kita technika.

Atviro klausimo išvada
Atsakymą į atvirą klausimą – „Ar mokyklai įsigijus ir
naudojant E-pratybas, pagerėtų mokinių ugdymo(si) kokybė“,
pateikė 27 mokytojai. 20 iš jų mano, kad mokinių ugdymo(si)
kokybė pagerėtų, 4 mokytojai abejoja, 3 - mano, kad ne. Taigi
didžioji dalis apklaustųjų pritaria, esant galimybei, E-pratybų
išsigijimui ir naudojimui. Pritariančiųjų manymu būtų
geresnės sąlygos gauti grįžtamąjį ryšį apie atliktas užduotis.
Operatyviau būtų šalinamos spragos, ištaisomos klaidos.
Mokiniai pajutę didesnę kontrolę, daugiau dėmesio skirtų
darbui pamokoje ir namuose. Galimybė atlikti diagnostinius
testus, žymėti mokinių pasiekimus. Kyla ir kitas klausimas ar
visi klasės mokiniai turės galimybę naudotis E-pratybomis.
Apklausa rodo - reikia bandyti.

Rodiklio 3.2.2. Mokymasis virtualioje
aplinkoje. Lygis.

• Visų mokinių ir mokytojų klausimyno
atsakymų bendras vidurkis siekia 3 lygį.

Rodiklio 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
Bendros išvados ir siūlymai
• Lyginamojoje diagramoje matome, kad mokiniams labiausiai
reikia pagalbos tobulinti IKT naudojimosi įgūdžius.
 Esant galimybėms skirti papildomas valandas, užsiėmimus,
kuriose norintys mokiniai gilintų IKT naudojimosi įgūdžius.
• Iš žemiausių verčių diagramos matome, kad užduotims
pamokose atlikti naudojamos IKT priemonės yra ribotos.
 Esant galimybėms įrengti patalpą, kurioje būtų galima naudoti
IKT įvairioms veikloms (e-pratybos, projektai, integruotos
pamokos ir t.t).
 Eksperimento tvarka, jei galimybės leidžia, įsigyti E-pratybas
pradžiai vieną komplektą ir bandyti naudoti pasirinktoje klasėje,
numatytose pamokose.

