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Įžanga
Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ tikslas - modernizuoti šalies
pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus.
Įgyvendinant šį projektą 75 pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai –
informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo
pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantai – dalyvavo tęstiniuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuose nagrinėjo šiuolaikines pradinių klasių
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis, mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių
kompetencijų ugdymo pradinėse klasėse, pradinių klasių mokytojų kompetencijų tikslingai
taikyti IKT ir inovatyvius mokymosi metodus klausimus. Kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose švietimo konsultantai nagrinėjo IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymo
ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius inkliuzinėje aplinkoje prielaidas,
pagrindinius principus, galimybes ir problemas, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių ugdymo kokybės užtikrinimo, tobulinant specialiųjų pedagogų kompetencijas,
klausimus.
Projekto dalyviai dalinosi savo patirtimi su kolegomis seminarų metu bei
bendradarbiaudami virtualioje erdvėje.
Projekte dalyvaujantys švietimo konsultantai – pažangūs pedagogai, nuolat
rūpinasi savo asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu, geba reflektuoti ir įsivertinti savo darbo
veiksmingumą, dirbti komandoje, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, savo pavyzdžiu
ir kasdieniu darbu įrodo inovatyvių mokymo metodų, kompiuterinių mokymo priemonių ir
naujų technologijų taikymo pradinių klasių mokiniams, tarp jų ir turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymui veiksmingumą.
Šiame projekto etape (2011 – 2012 metais) atliekamas kokybinis tyrimas
„Projekto mokyklų pedagogų sėkmės istorijos“, kurio tikslas - pristatyti šešis sėkmingos
pedagoginės praktikos, taikant IKT ir inovatyvius mokymo metodus atvejus. Pagal nustatytus
kriterijus buvo atrinkti 6 dalyviai, kurių geroji pedagoginės praktikos patirtis buvo
analizuojama, aprašoma ir apibendrinama.

Metodologija
Siekiant atrinkti iš visų projekto dalyvių tuos, kurių praktinis darbo patyrimas
yra vertas tolimesnio apibendrinimo, buvo vadovaujamasi šiais atrankos kriterijais:

1. Aktyvus dalyvavimas projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“.
2. Pedagoginis darbas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse.
3. Inovatyvių informacinių komunikacinių technologijų (kompiuterio, multimedijos
projektoriaus, interaktyvios lentos, skaitmeninio fotoaparato, interneto, elektroninio
dienyno ir pan.) naudojimas ugdymo procese.
4. Kompiuterinių/skaitmeninių mokymo priemonių (KMP) taikymas ugdymo procese.
5. Aktyvi metodinė ir konsultacinė veikla ir dalijimasis pedagogine patirtimi savo
mokykloje, regione, šalyje, taip pat ir virtualioje erdvėje/internete (publikacijos
spaudoje, vedami seminarai, organizuojamos konferencijos, konferencijose skaitomi
pranešimai, konsultavimas ar metodinis darbas asmeninėje interneto svetainėje,
metodinės priemonės).
6. Interaktyvių kompiuterinių mokymo priemonių rengimas ir naudojimas ugdymo
procese.
7. Įgyta kvalifikacija (kaip sėkmingos pedagoginės praktikos veiksnys).
8. Švietimo ekspertų įvertinimas dėl tinkamumo dalyvauti tyrime.
9. Savo pedagoginės praktikos refleksija, motyvacija dalintis sukaupta patirtimi. Tyrimo
dalyvių buvo prašoma pristatyti savo patirtį taikant inovatyvius mokymo metodus ir
IKT ugdymo procese. Pristatymas buvo vykdomas dalyvių pageidaujama ir pasirinkta
forma (rašinys, pristatymas, filmuota medžiaga, atsiliepimai ir pan.). Šių pristatymų
ekspertinės analizės būdu buvo atrinktos 6 tyrimo dalyvės.

Atliekant pedagogų atranką buvo iškelta prielaida, kad šiame tyrime labai svarbi
yra pačių dalyvaujančiųjų motyvacija, todėl 75 projekto dalyviams elektroniniu paštu buvo
išsiųstas kvietimas (Priedas Nr. 1), kuriame buvo prašoma trumpai aprašyti savo (pradinių
klasių mokytojo, mokyklos logopedo ar specialiojo pedagogo) pedagoginę praktiką. Šiai
užduočiai atlikti buvo skirtos dvi savaitės. Išsiuntus laišką su visais pedagogais buvo
susisiekta telefonu ir jie paraginti pateikti savo darbus. Taip pat darbų dar nepateikusiems
pedagogams buvo perskambinta praėjus dviem savaitėms ir jie dar kartą buvo paraginti
pateikti savo darbus. Iki 2011 m. spalio 21 d. buvo gauti 26 pradinių klasių mokytojų ir 22
specialiųjų pedagogų pristatymai (kai kurie pedagogai savo darbus rašė po du). Rašinio ar
PowerPoint pristatymo forma atsiųsti darbai parodė, kaip ir kokiais tikslais pedagogai taiko
IKT ir inovatyvius mokymo metodus, kokių rezultatų pasiekė jie patys ir jų mokiniai.
Pateiktuose darbuose buvo aprašoma, kaip: yra planuojamas darbas, rengiamasi pamokoms,
jos vedamos, bendraujama su kolegomis, mokinių tėvais, vykdoma konsultacinė veikla,

dirbama su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, vertinami mokinių
pasiekimai, rengiama mokymo medžiaga, mokymo priemonės, dalyvaujama projektuose ir
įvairiuose konkursuose, vedami seminarai, rašomi straipsniai ir pan.
Vertinant pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų pristatymus buvo
kreipiamas dėmesys į:










pristatymo formą,
apimtį,
aiškumą,
taikomų metodų įvairovę,
informacijos darbui kaupimo įvairovę,
informacinių komunikacinių technologijų dirbant su vaikais, bendraujant su tėvais,
bei kolegomis įvairovę,
inovatyvių mokymo metodų įvairovę,
savišvietos formas,
dalinimosi informacija/patirtimi su kolegomis priemones.

Atsiųsti darbai buvo atidžiai išnagrinėti ir palyginti tarpusavyje. Tolesnei
analizei atrinktos pedagogės:
1. Greivienė Daiva, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Telšių „Germanto“
pagrindinė mokykla;
2. Baltmiškienė Janina, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Kretingos Marijono
Daujoto vidurinė mokykla;
3. Rimšelienė Rita, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Utenos Krašuonos
progimnazija;
4. Naruševičiūtė Giedrė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Vilniaus „Genio“
pradinė mokykla;
5. Juškienė Rima, logopedė ekspertė, Panevėžio „Vyturio” progimnazija;
6. Jalinska Virginija, vyresnioji specialioji pedagogė, Alytaus Panemunės pagrindinė
mokykla.
Su keturiomis pradinių klasių mokytojomis, logopede ir specialiąja pedagoge
vyko susitikimai, kurių metu buvo:
- kalbama su jomis apie inovatyvius mokymo metodus,
- kalbama apie IKT naudojimą darbe,
- stebimos pamokos bei užsiėmimai su mokiniais,
- kalbama su mokiniais,
- renkama informacija iš kitų šaltinių,
- nagrinėjamos naudojamos metodikos, programos ir pan.
Visa informacijos kaupimo eiga išdėstyta Priede Nr. 2.

Inovatyvių metodų taikymas
Projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ dalyvaujantys ir tyrimui
atrinkti pedagogai savo darbe plačiai naudoja įvairius inovatyvius mokymo metodus ir
informacines komunikacines technologijas. Visos tyrime dalyvavusios pedagogės šio
projekto metu buvo aprūpintos technika (kompiuteriu, multimedijos projektoriumi),
kurias turi savo darbo vietoje ir nuolat jomis naudojasi. Kai kurios iš jų turi ir kitų darbą
palengvinančių priemonių, pvz.: interaktyvią lentą, „pelės išdykėlės“, muzikinį grotuvą ir
pan.
Visos projekte dalyvavusios pedagogės
naudoja projekto metu išbandytas ir lokalizuotas
kompiuterines mokymo(si) priemones. Pagal poreikį
ir darbo specifiką vienas kompiuterines mokymo
programas
naudoja
dažniau,
kitas
rečiau.
Specialiosios
pedagogės
šias
priemones
rekomenduoja anglų k., gamtos mokslų ir kitiems
mokytojams.
Visos šiame tyrime dalyvaujančios pedagogės moka ir dažnai naudojasi
kompiuterinėmis programomis ruošdamos pateiktis ir užduotis mokiniams. Šiuo tikslu
dažniausiai naudojamos tokios programos, kaip:
-

MS „PowerPoint“,
„Impress“,
Eclipse Crossword programa (kuria kryžiažodžius),
Kidspiration ir Inspiration (minčių žemėlapiai) programos,
Microsoft Research AutoCollage programa – koliažų kūrimui,
„CamStudio“,
„MV Snap3“.

Dažnai naudojamas, nors ir ne naujas mokymo būdas, yra nuolatos klasėje ar
kabinete kabantys plakatai su mokomąja informacija. Juose yra lietuvių kalbos,
matematikos, kitų mokomųjų dalykų, ar elgesio taisyklės. Tokie plakatai atlieka
mokomąją ir estetinę funkcijas - puošia ir klases. Svarbu yra tai, kad daugelį šių plakatų
sukūrė patys mokiniai.

Vienas šio tyrimo tikslų buvo išsiaiškinti, kaip įvairūs pedagogai supranta
inovatyvius mokymo metodus, kokias priemones jie vadina inovatyviomis. Atliekant tyrim
paaiškėjo, jog tyrime dalyvavusios pradinių klasių mokytojos ir mokyklų specialiosios
pedagogės inovatyvumą supranta panašiai. Paprastai inovatyvūs metodai, apklaustųjų
nuomone, yra vaikams įdomūs, patrauklūs mokymo ir mokymosi būdai, o mokiniai,
nejusdami, kad mokosi (dažnai mokiniai nemėgsta tiesiog mokytis), įgyja naujų žinių ar
įgūdžių. Inovatyvu, jų manymu, yra nebūtinai tai, kas visiškai nauja: tai gali būti ir senas, bet
atnaujintas, patobulintas metodas. Visų inovatyvių metodų, kuriuos naudoja pradinių klasių
mokytojos ir kiti mokyklose dirbantys specialieji pedagogai, aprašyti, ko gero, būtų
neįmanoma. Jų yra labai daug ir kiekvieną dieną atsiranda vis naujų ir naujų. Visos tyrime
dalyvavusios pedagogės pačios yra labai žingeidžios ir nuolatos ieško naujų ir įdomių
mokymo būdų. Toliau pateikiami patys įdomiausi, dažniau naudojami ir jų pačių kurti
mokymo metodai bei priemonės.
Kai kurių mokyklų administracija savo lėšomis nuperka mokomąsias programas,
kuriomis gali naudotis mokytojai, logopedai ar specialieji pedagogai pagal poreikį.

Vis dėl to ne visos mokyklos gali sau leisti pirkti mokamas programas. Tačiau
tai nėra kliūtis išradingam mokytojui. Pradinių klasių mokytojai ir mokyklų specialieji
pedagogai žino daug internete laisvai ir nemokamai prieinamų mokomųjų programų,
mokomųjų žaidimų ir kitų priemonių. Priklausomai nuo poreikio kiekvienas pedagogas gali
pasirinkti sau priimtiniausią variantą.

www.frepy.eu

www.ziburelis.lt

www.pradinukai.lt

www.logopedui.jimdo.com

www.mokinukai.lt

http://www.online-stopwatch.com/eggtimercountdown/full-screen/

www.pinigėnai.lt

www.miksike.lt

http://www.jimdo.com/index.php

Vilmos ir Mindaugo Garnionių www.pradinukai.lt

Daugiau nuorodų į internetinius puslapius pateikiama Prieduose.
Visos tyrime dalyvavusios pedagogės vienaip ar kitaip skleidžia savo patirtį
kitiems. Jos rengia pranešimus ir seminarus mokyklų, kuriose pačios dirba, kolegoms. Taip
pat pagal galimybes vyksta į kitus miestus, skleisdamos gerąją patirtį platesniam pedagogų
ratui. Kai kurios rašo straipsnius į Lietuvoje leidžiamus leidinius. Kitos patenka į vietinės
spaudos akiratį, vykdydamos kasdienę veiklą su savo auklėtiniais.

Mokytojos
metodininkės
Daivos
Mokytojos
metodininkės
Janinos
Grevienės
straipsnis
pradinio
ugdymo Baltmiškienės ir jos mokinių inkilų grįžtantiems
mokytojams gerai žinomam žurnale „Žvirblių paukščiams tvirtinimo žygis.
takas“.

Bendravimas pamokų metu yra svarbus ryšio elementas. Atsiliepimų apie
užduoties atlikimą gavimas - tai grįžtamasis ryšys turintis ir motyvacijos elementų.
Specialieji pedagogai ar logopedai dirbantys su mažesniu mokinių skaičiumi
pamokos/užsiėmimo metu gali tiesiogiai paklausti kiekvieno mokinio. Pradinių klasių
mokytojoms tai padaryti yra sudėtingiau. Jos naudoja įvairias priemones, keičiančias
tiesioginį klausimą.
Kiekvienos pamokos metu po atliktos
užduoties mokiniai prašomi įvertinti savo darbą.
Kiekvienas mokinys ant savo stalo turi trijų
spalvų apskritimus, kur Raudona reiškia „blogai,
man nepavyko“, Geltona – „vidutiniškai, nors
supratau kaip reikia daryti, padariau klaidų“,
Žalia – „man puikiai pavyko, aš tikrai suprantu
šią temą“.

Panašiai yra siekiama ir drausmės klasėje. Pavyzdžiui, vietoj pakelto balso ar kitų
tradicinių drausminimo priemonių, mokytojos naudoja keletą įdomių technikų. Vienos jų,
kaip klausimas „Kas žada tyliai dirbti?“ nurodo mokiniams, ko iš jų tikimasi. Kiti klausimai
pvz.: „Kas mane girdi?“ patikrina mokinių dėmesingumą ir mobilizuoja susikaupti. Šie būdai
yra veiksmingi, kai klasė dirba, tačiau per garsiai, o tuo trukdo vieni kitiems. Tuo atveju, kai
šurmulys kelia grėsmę darbo kokybei mokytoja Daiva Grevienė tam tikru ritmu suploja
delnais. Mokiniai atkartoja mokytojos veiksmą. Šis, iš pažiūros gan žaismingas, veiksmas
nutildo klasę, o tada galima dirbti toliau.
Tyrime dalyvavusios pedagogės turi nemažai galimybių naudoti įvairias
informacines komunikacines technologijas. Visos savo klasėje turi projekto lėšomis įsigytą

multimedijos projektorių, kuriuo ant išskleisto ekrano ar interaktyvios lentos demonstruoja
mokiniams pateiktis, užduotis ar rodo mokomuosius filmukus. Visos pedagogės labai dažnai
kuria įvairius pristatymus ne tik seminarams, bet ir tėvų susirinkimams, pamokoms, o kitos
net moko ir savo mokinius tai daryti.

Mokytojos
metodininkės
Ritos
Pačių mokinių sukurtas projektas „Iš
Rimšelienės kurta užduotis demonstruojama
interaktyvioje lentoje, o vaikai „pelėmis mūsų klasės visi keliai veda tik į Europą...“.
išdykėlėmis“ žymi atsakymus.

Mokytojos savo darbe naudoja ir pačių sugalvotų bei sukurtų priemonių. Vienos jų
yra vien tik mokomojo pobūdžio, kitos turi ir kitų funkcijų (pvz.: naujos patirties įgijimo), bet
visos yra įdomios ir patrauklios mokiniams. Jos skatina savo auklėtinius būti kūrybiškais,
parenka temas projektinio darbo kūrimui ir įtraukia visą klasę į veiklą. Vienus kūrybinius
darbus daro mokiniai savarankiškai, o tada sulipdo iš jų vieną, kitus nuo pat pradžių kuria
bendrai. Taip gimsta įvairūs įdomūs darbai.

Tyrime dalyvavusios pradinių klasių mokytojos ir specialiosios pedagogės ne tik
skatina mokinius būti kūrybingais, bet ir pačios tokios yra. Vienos kuria pasakas (Priedas Nr.
3.4.1.1 ir Priedas Nr. 3.4.1.2) mokiniams, kitos eilėraščius (Priedas Nr. 8.1.1 ir Priedas Nr.
8.1.2), o dar kitos dainas ir pan. Jos sugeba savo kūrinius panaudoti keliems tikslams, ne tik
paskaityti, bet tą patį tekstą analizuojant paskaičiuoti, panagrinėti kalbos dalis ar diegti
mokiniams meilę kitiems žmonėms ir gamtai.
Mokinių
pomėgius
ir
sugebėjimus įdomiai moka atskleisti
pradinių klasių mokytoja metodininkė
Giedrė Naruševičiūtė. Pati vesdama
muzikos pamokas savo auklėtiniams,
kuria eiles, muziką joms, o vėliau su
savo mokiniais vyksta į profesionalią
studiją jų įrašyti. Vieną tokį įrašą
galima
paklausyti
YouTube
http://youtu.be/EyqiN3jreFg

Pažinti pasaulį ir tam tikrus veiksmus
geriausiai sekasi patiems juos patyrinėjus.
Mokiniai įsijaučia į mokslininko – tyrinėtojo
vaidmenį ir patys bando atrasti atsakymą į
iškeltą klausimą.

Norint išmokti sudėtingų dalykų ir įtvirtinti jų naudojimą, tenka pasukti galvą, kaip
rutininę veiklą padaryti įdomią mokiniams. Pradinių klasių mokytojos stengiasi įvairinti
kartojimosi metodus. Tuo tikslu kuria vis naujus pratimus ir užduotis. Dažnai pasitelkia
žaidybinius elementus, rengia viktorinas ir kitokiais būdais kartojimą daro įdomiu ir
patraukliu.

Inovatyvūs mokymo metodai, viena vertus, palengvina darbą, o, kita vertus,
mokymąsi padaro patraukliu kiekvienam. Ko gero, labai svarbu, kad šis procesas nenutruktų,
o mokiniai patekę į aukštesnes klases ir toliau plėtotų savo kūrybiškumą, sumanumą, pasaulio
suvokimą, žingeidumą, norą tyrinėti bei mokytis.

JANINA BALTMIŠKIENĖ

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla
1610 m. Kretingoje buvo įkurta parapinė pradinė mokykla, kuri XIX amžiuje
buvo pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą. Tik 1915 m. ji tapo lietuviška pradžios mokykla.
1938 m. mokykla persikėlė į dabartinį pastatą Vilniaus gatvėje. Mokyklai
vadovavo Stasys Juodikis.

Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje, jai
vadovavo Juozas Kazlauskas, vėliau – Petras Kaupas.
1971 m. mokykla reorganizuota į Kretingos 2-ąją aštuonmetę mokyklą, o 1976
m. – į Kretingos 2-ąją vidurinę mokyklą. Tuo metu mokyklai vadovavo Algirdas Kecorius.
1979 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 1992–2011 metais mokyklai vadovo
Gerardas Aleksas Trumpis. 1995 m. lapkričio 16 dieną Kretingos mero potvarkiu Kretingos
2-oji vidurinė mokykla pavadinta garsaus miškininko Marijono Daujoto vardu.

Mokytoja metodininkė Janina Baltmiškienė

1979 m. Janina Baltmiškienė baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos
fakultetą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę. 1994 m.
baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos fakultetą.
Mokytoja
Janina
Baltmiškienė
pedagoginį darbą dirba
nuo 1979 metų rugsėjo
mėnesio.
Mokykloje
pradinio ugdymo mokytoja
dirba nuo 1986 metų. 1995
m. mokytojai suteikta
pradinio
ugdymo
vyresniosios
mokytojos
kvalifikacinė
kategorija,
2004 m. - pradinio ugdymo
mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja dalyvaudama projekte „Pradinių klasių mokytojų ir
specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ buvo apmokyta dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis bei
mokomosiomis priemonėmis. Taip pat susipažino su internetiniais tinklapiais, kuriuos
pasitelkia dirbdama su mokiniais.
Nuo 2008 m. gegužės mėn. mokytoja Janina yra švietimo konsultantė.
Mokytoja tikslingai taiko šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymo(si)
metodus, naudoja įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą,
problemų sprendimą ir kūrybiškumą, geba sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti
pažinimo džiaugsmą, sudominti mokinius mokomuoju dalyku, padėti mokiniams spręsti
mokymosi problemas.
Mokytoja sistemingai tobulina savo profesinę veiklą, kelia kvalifikaciją
įvairiuose kursuose ir seminaruose, sukauptą darbo patirtį skleidžia mokyklos ir rajono
mokytojams.

Darbo aplinka

Mokytoja Janina Baltmiškienė nuolat aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose,
kuriuose gauna naujų žinių, išmoksta naujų darbo metodų ir kitų priemonių. Dalyvaudama
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti
informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“ projekte mokytoja buvo aprūpinta nešiojamuoju
kompiuteriu ir multimedijos projektoriumi. Gauta technika padeda įdomiau, šiuolaikiškiau
vesti pamokas, paįvairina ir pagyvina mokymo procesą. Vėliau mokytoja gavo papildomą
kompiuterį mokiniams. Neseniai klasėje atsirado ir interaktyvi lenta.
Šiais metais mokytojos auklėtiniai yra antrokai. Klasė, kurioje jie dirba, yra
didelė ir erdvi. Sienos nudažytos šviesiomis pastelinėmis spalvomis. Ant sienų yra keletas
sienlaikraščių. Viename yra skelbiama aktuali informacija apie įvairius įvykius, renginius.
Kituose yra eksponuojami vaikų darbai, skelbiama pagalbinė informacija. Prie lentos kabo
„metras“, padedantis vaikams susivokti matavimo vienetų sistemoje.
Kai kurie ant sienų
kabantys daiktai ne tik puošia, bet
ir atlieka vaizdinės-mokomosios
priemonės funkcijas. O kartu tai
pernykštė vyresnių klasių mokinių
dovana pirmokams.
Vyresnių
klasių
mergaitės,
prižiūrimos
darbų
mokytojos,
kryželio
technika
išsiuvinėjo visą abėcėlę. Kiekviena
raidė yra pagražinta, papuošta
gėlytėmis.

Klasėje yra tik tai kas būtina: mokinių
darbo vietos, mokytojos kampelis, spinta ir uždara
knygų lentyna. Tradiciškai klasės priekyje yra lenta, o
šalia jos - dar nelabai įprasta lietuviškoje mokykloje
interaktyvi lenta, naudojama ne tik pamokų metu, bet ir
per pertraukas.
Per pertraukas mokiniai, leidus mokytojai, įsijungia trumpametražius filmukus arba video
klipus iš YouTube http://www.senoji-animacija.lt/begemotas-kuris-bijojo-skiepu-1-dalis.html

Muzikos mokiniai gali klausytis ir naudodami paprastą muzikos grotuvą.
Lietuvių kalbos pamokų metu mokiniai klausosi profesionalių aktorių įgarsintų pasakojimų.
Pasaulio pažinimo pamokų metu mokiniai klausosi gamtos garsų ir pan.
Uždaroje knygų lentynoje yra knygos bei vadovėliai, kurių mokiniai nesinešioja
į namus. Taip pat čia yra mokytojos pagalbinės priemonės: kompaktinės plokštelės, audio
įrašai, metodinės priemonės, albumai, klasės nuotraukų albumai ir pan.
Mokinių suolai klasėje yra
išdėstomi įvairiai, nors dažniausiai
taikomas tradicinis išdėstymas, nes
taip mokiniai geriausiai gali stebėti
darbą prie lentos.
Kiekvienas mokinys po
savo suolu turi lentynėlę ant, kurios
gali palikti kai kuriuos sąsiuvinius,
pratybas ar knygas, kurių jam
neprireiks namuose. Tai labai patogu,
nes mokiniai neprivalo kiekvieną
dieną nešioti sunkių kuprinių.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas darbinėje veikloje
Inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, anot mokytojos Janinos
Baltmiškienės, yra šiuolaikinius pedagogikos lūkesčius atitinkantys veiksmingi ugdymo
metodai, kurie dar nėra tapę įprastu reiškiniu. Jie motyvuoja mokinius veiklai, padeda
pasiekti geresnių ugdymo rezultatų.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT panaudojimas dirbant su mokiniais pamokų
metu
Mokytoja Janina Baltmiškienė, dirbdama su mokiniais, naudoja daug įvairių
metodų. Tie metodai kinta augant vaikams. Jaunesnėse klasėse jie spalvingesni ir labiau
paremti žaidimu. Tai leidžia lengviau sudominti vaikus. Įsitraukę į veiklą ir pripratę prie jos,
vyresni vaikai „viliojimui“ pasiduoda mažiau, augdami jie trokšta būti laikomi dideliais, tad
ir mokymo metodai turi skirtis.
Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų viena mėgstamų veiklų yra kūryba. Šių
pamokų metu mokiniai savo fantazijas, jausmus ir energiją perteikia kūrybinėje erdvėje. Tai
gali būti įprastas popieriaus lapas, bet gali būti ir audinių atraižos, džiovinti augalai, šiaudai ir
pan. Dailės ir technologijų pamokose mokiniai turi galimybę susipažinti ir su naujomis
priemonėmis bei technikomis.
Tai ne tik savęs išreiškimo
forma, bet ir kitų funkcijų
lavinimo
priemonė.
Mokiniai
piešdami,
lipdydami, karpydami ir
panašias veiklas atlikdami
lavina riešo ir pirštų
smulkiąją motoriką.

Kadangi mokytojos klasėje yra kompiuteriai bei interaktyvi lenta, būtent jie ir
yra pagrindinės priemonės dirbant su vaikais. Daugumoje pamokų struktūrai palaikyti
mokytoja sukuria PowerPoint pristatymą. Skaidrėse mokiniams yra pateikiami pamokos
„žingsniai“. Pradžioje mokiniai susipažįsta su pamokos tema, aiškinasi naujas ar ne visiškai
aiškias sąvokas, vieni su kitais dalinasi savo patirtimi, tokiu būdu plėsdami savo akiratį.
Vaikai atlieka užduotis žodžiu bei raštu, priklausomai nuo temos dirba grupelėmis arba
savarankiškai.

Kai kurių temų aiškinimui prireikia
net ir suvaidinti kokią nors situaciją ir tokiu
būdu geriau suprasti, apie ką yra kalba.
Vaidinimo metu įsijausti į vaidmenį gali
padėti priemonės susijusios su tema.
Tarkime, geriau įsijausti į gydytojo
vaidmenį gali padėti stetoskopas. Nors visi
vaikai yra matę jį, bet paturėti rankose ne
visiems teko. Galimybė jį paimti ir vaidinti
gali būti labai motyvuojanti ir paskatinanti
mokinį. Kitą kartą pakanka paklausyti CD
ar audio įrašo.
Kiekvienos pamokos metu mokytoja
prašo mokinių įvertinti savo darbą. Po daugumos
atliktų užduočių mokiniai privalo atsakyti
klausimą „Ar teisingai atlikai užduotį?“.
Kiekvienas mokinys ant savo stalo turi trijų
spalvų apskritimus. Tai tarsi šviesoforo spalvos,
kur Raudona reiškia „blogai, man nepavyko“,
Geltona – „vidutiniškai, nors supratau kaip reikia
daryti, padariau klaidų“, Žalia – „man puikiai
pavyko, aš tikrai suprantu šią temą“.
Šie spalvoti skrituliukai pamokos metu yra iškeliami, vertinant visą pamoką.
Mokiniai yra įpratę prie šios priemonės ir nors, atrodytų, gali kelti visą laiką tik žalią
skrituliuką, norėdami pasigirti prieš kitus, taip nėra. Jie yra pakankamai kritiški savo
atžvilgiu, kai kurie gal net per daug. Vis tik mokytoja pakankamai gerai pažysta savo
auklėtinius ir dažnai numano tam tikros spalvos pasirinkimo priežastį. Ir vis tik retkarčiais
norėdama gauti pilnesnį ar platesnį situacijos vaizdą mokytoja pasigilina, paklausdama, kodėl
taip yra. Žinodama mokinių silpnąsias ir stipriąsias puses, gali planuoti tolimesnį mokymo
procesą taip, kad naujų žinių pasisavinimas būtų kuo efektyvesnis.
Darbo
metodų
tinkamas
pasirinkimas - tai tarsi pusė darbo.
Žinodama, kas mokiniams patinka, mokytoja
gali tai pritaikyti pamokai. Taip yra su
pinigais. Aiškinant „monetos“ ir „banknoto“
sąvokas mokiniams kaip vaizdinė priemonė
yra demonstruojamos tikrų pinigų (litų bei
centų) kopijos. Mokytoja juos rodydama
supažindina su sąvokomis ir susieja jas su
vaizdu. Kartu interaktyvios lentos ekrane
mokiniai mato ir skaidrę.

Kadangi mokiniams patinka
žaisti su pinigais, juos skaičiuoti, o dar
labiau leisti, tai yra puiki priemonė
mokytis sudėties ir atimties. Gavę tam
tikrą pinigų sumą gali keliauti į
parduotuvę ir juos išleisti vienam ar
keletui daiktų. Tokiu būdu vaikai mokosi
planuoti
savo
turimus
resursus.
Parduotuvę dažnai atstoja reklaminis
kurios
nors
tikros
parduotuvės
lankstinukas, kuriame yra produktai, o
šalia jų nurodytos kainos.
Jei ankstesnės pamokos metu buvo kalbama apie ligas ir gydymo bei
profilaktikos būdus, per matematikos pamoką siejant su ankstesne tema perkami vaistai bei
apsisaugojimo nuo ligų priemonės. Mokiniai nejučiomis įtvirtina anksčiau girdėtas žinias.
Tokio pobūdžio praktiniai užsiėmimai įtraukia mokinius į nuoširdžią veiklą. Mokiniai
susikaupę renka patinkančius produktus ir skaičiuoja, ar pavyks tai nusipirkti, ar teks
tenkintis mažiau įdomiu daiktu. Nors realiai jie pirkinio negauna, vaikų vaizduotės galia šį
žaidimą paverčia labai tikrovišku. Pavykus įsigyti tai, kas patinka, net ir per pertrauką
giriamasi draugui, o grįžus namo - tėvams. Sunkesnė šis užduoties versija gali būti tam tikro
kiekio produktų pasirinkimas arba suderinimas su suolo draugu.
Geriausiai sekasi atsiminti tai, ką pačiam teko padaryti. Mokantis įvairių
dalykų, mokiniams labai svarbu patyrinėti tai savarankiškai. Tai gali būti eksperimentas,
stebėjimas ar kita veikla.
Vaizdinės priemonės yra
efektyvios , o dar geriau jomis pateikta
informacija įtvirtinama, kai tą priemonę
sukuria patys mokiniai. Mokydamiesi ir
gilindamiesi
į
sveikos
mitybos
principus, vaikai kūrė „mitybos
piramidę“, kuri vaizdžiai parodo
rekomenduojamų produktų kiekius.
Prieš tai aptarę, kurie produktai yra
sveiki, o kurie nelabai ir kodėl,
mokiniai kuria savąsias piramides.
Vaizdinių priemonių efektas yra ilgalaikiškesnis, jei tie kūriniai atsiduria
klasėje ant sienos. Praeidami mokiniai nejučiomis juos vis peržvelgia ir tokiu būdu įtvirtina
naują informaciją. Net ir nuėmus plakatą, ilgalaikėje atmintyje užfiksuotas vaizdinys išlieka
ilgam.
Mokytoja Janina visų pamokų metu nuolatos primena tam tikrus dalykus.
Kiekvienos veiklos metu ji stengiasi atkreipti mokinių dėmesį į svarbiausius momentus. Jei

tai rašto darbas, mokiniams pradėjus dirbti mokytoja pakartoja svarbiausius dalykus: kaip ir
kur rašoma dienos data, kad sakinį pradedame rašyti didžiąja raide, kada rašomos nosinės ir
pan. Kitą kartą primenama informacija yra nesusijusi su pamoka ar veikla, pavyzdžiui: kaip
reikia sėdėti, kad rašant kojos turi būti nuleistos, o nugara tiesi.
Kai kurių temų aiškinimui ir jų gilinimui mokytoja mokinius suskirsto į
didesnes ar mažesnes grupeles. Paprastai pradedant naują temą, mokinių saugumui grupelės
būna didesnės. Vėliau, kai tema jau turi būti išmokta, mokiniai dirba savarankiškai.
Kartais, norėdama mokinius
paskatinti pasitempti ir efektyviai išnaudoti
laiką bei ugdydama konkurenciją, mokytoja
nustato smėlio laikrodį, kurį galima rasti
internete
http://www.onlinestopwatch.com/eggtimer-countdown/fullscreen/

Mokyklos
vardas
yra
įpareigojantis. Mokiniai pasaulio
pažinimo pamokų ir kitų renginių
metu yra pažindinami su gamta, jai
kenkiančiais veiksniais ir jos
saugojimu.
Mokiniams nuo pirmos
klasės yra skiepijama meilė gamtai.
Pavasariui artėjant mokiniai keliauja į
svarbų žygį – pastatyti namus
grįžtantiems į Lietuvą paukščiams.
Tokie žygiai yra verti paminėti ne tik mokyklos, bet ir miestelio laikraštyje.
Mokiniai pelnytai gali jaustis atlikę gerą darbą, kuris kartojamas gali tapti geru įpročiu bei
pavyzdžiu.
Mokytojos Janinos auklėtiniai yra kūrybingi ir mielai vaidina spektakliuose. Be
to, mokyklos globėjo vardas įpareigoja rūpintis gamta, tad mokiniai kartu su savo mokytoja
bando susieti tai ir kurdami renginius demonstruoja ne tik savo tėveliams, bet ir miesto
bendruomenei bei jo svečiams, kaip saugoti gamtą. 2011 m. paruošė montažą Orchidėjų
parodos atidarymo proga, kasmet rengia paukščių sugrįžtuves (pernykščio renginio tema
buvo „Ką paukšteliai gieda?“). Klasė Kalėdinės parodos uždarymo proga pristatė montažą
„Nekirsk eglutės tu žalios“. Vienu metu mokiniai ir linksminasi, ir skatina vieni kitus ir
žiūrovus saugoti gamtą.
Mokytoja Janina su savo auklėtiniais nemažai keliauja. Tradiciškai mokslo
metų pabaigoje visi keliauja į ekskursiją. Čia ir vėl dominuojanti tema yra gamtos pažinimas,

gamtosauga bei savo krašto tyrinėjimas. Su jaunesniais mokiniais keliaujama į Klaipėdos
rajone įsikūrusį Mini Zoo, kur galima pamatyti įvairių laukinių ir egzotiškų gyvūnų. Vėliau jį
galima palyginti su Kauno mieste įsikūrusiu Zoologijos sodu. Vyresni mokiniai keliauja į
ekskursiją po Žemaitiją, lanko Orvydų sodybą, M.Valančiaus gimtinę, akmenų muziejų
Mosėdyje. Mokiniai važiuoja aplankyti ir Lietuvos sostinės: pasivaikščioti po Vilniaus
senamiesčio gatveles, įkopti į Gedimino pilį, aplankyti Arkikatedros požemius ir pakilti į
Televizijos bokšto apžvalgos aikštelę, o iš ten dar kartą nužvelgti visą miestą.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas bendraujant su mokinių tėvais
Mokytoja Janina Baltmiškienė su savo auklėtinių tėveliais bendrauja įvairiais būdais. Visų
pirma, dėmesys yra skiriamas tiesioginiam kontaktui. Tėvai visada yra laukiami mokykloje ir
mokytoja pasikalba su kiekvienu, norinčiu tai padaryti. Kadangi mokiniai yra dar tik antrokai,
kai kuriuos jų tėveliai atlydi į mokyklą, o po pamokų paima. Tada ir gali šnektelėti su
mokytoja.
Kitas tradicinis bendravimo būdas - bendri
tėvų susirinkimai. Jie vyksta tris kartus per metus.
Mokytoja
kiekvienam
susirinkimui
parengia
PowerPoint pristatymą. Tai yra labai patogu, nes
Tėvų susirinkimas
mokytoja jame sužymi visus būtinus aptarti
2b klasė
klausimus. Net užmiršus vieną kitą dalyką, skaidrės
juos primena. Tėvams tai irgi patinka, nes laikas yra
2011-11-24
struktūruotas ir negaištama klaidžiojant nuo vienos
prie kitos temos.
Visi mokinių tėvai turi priėjimą prie interneto ir gan dažnai bendrauja
tarpusavyje elektroninių laiškų pagalba.
Nors Kretingos Marijono Daujoto vidurinė
mokykla turi tinklapį http://www.daujotomokykla.lt/,
mokytoja Janina Baltmiškienė yra sukūrusi savo klasės
tinklapį http://www.mokytoja.com. Čia tėvai ir mokiniai
gali rasti sau naudingos informacijos. Naujienų skiltyje
tarsi dienoraštyje gali pamatyti, kas vyko pastaruoju
metu. Ten yra trumpi aprašai su nuotraukomis iš klasės
gyvenimo.

Tėveliams skirtoje skiltyje yra pateikti ir aprašyti aktualūs dalykai.
Priklausomai nuo to, kuo gyvena mokiniai, mokytoja pateikia tėveliams naudingas nuorodas ,
parašo savo nuomonę, kuo tai gali būti naudinga, ar į ką derėtų atkreipti dėmesį. Žinodama,
kad vaikai prie kompiuterio mieliausiai žaidžia žaidimus, mokytoja stengiasi surasti tokius,
kuriuos žaidžiant, būtų gaunama ne tik pramoga, bet ir nauda. Toks pavyzdys yra naujai

sukurtas žaidimas www.pinigenai.lt, kuris tobulina mokinių skaičiavimo, planavimo,
taupymo ir kitus įgūdžius. Šalia matematinių užduotėlių yra ir pasaulio pažinimo elementai.
Savo kurtame internetiniame puslapyje
mokytoja Janina yra įdėjusi ir naudingas nuorodas, kurių
pagalba galima atsisiųsti mokomąsias programas, testus ir
pan. Dažnai yra atnaujinamos rekomendacijos, ko derėtų
pasimokyti šiuo metu. Paprastai tai yra temos įtvirtinimui
naudojami pratimai.

Taip pat mokytoja Janina veda atviras pamokas
(pvz.: pasaulio pažinimo pamoką „Naujausieji laikai“), į
kurias kviečiami mokinių tėveliai. Be to, mokytojos
iniciatyva prieš keletą metų buvo pradėta vykdyti
programa, kurios metu vyksta glaudus bendradarbiavimas
su aplinkiniais vaikų darželiais. Pradinių klasių mokytojos, kurios tais metais moko
ketvirtokus, lanko darželius, bendrauja su būsimų pirmokų tėveliais ir pačiais būsimaisiais
mokiniais. Kūno kultūros mokytojai šio projekto rėmuose vykdo „Mažojo futbolininko“
programą. Darželinukai, besiruošiantys mokyklai, savaitgaliais lydimi tėvų gali ateiti į
mokyklą ir smagiai praleisti laiką žaisdami futbolą.

Pasiruošimas pamokoms
Mokytoja Janina Baltmiškienė kiekvieną dieną skiria laiko kitos dienos pasiruošimui. Vienos
temos nereikalauja daug dėmesio, kitoms jo reikia su kaupu. Dažnai pamokas paįvairina
skaidrių demonstravimas. Jas mokytoja Janina jau įgudo kurti, tačiau norėdama, kad
kiekviena pamoka būtų nors šiek tiek kitokia, neretai turi gerokai pasukti galvą ar panaršyti
internete.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias
kolegoms ir bendradarbiams
2010 m. Janina Baltmiškienė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekte
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti
informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“.
2011 m. pristatė metodinį darbą rajono metodinių darbų parodoje „Gabių
mokinių pažinimas ir motyvavimas sėkmei“, dalyvavo mokyklos konkurse „Sukurtų
skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas ugdymo procese“ ir užėmė III vietą.
2011 m. parengė ir vykdė kvalifikacijos tobulinimo programą
rajono pedagogams „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ugdyme
geroji patirtis“, skaitė pranešimą rajono pedagogams „IKT taikymas pradiniame ugdyme“.
2009-11 m. mokyklos pedagogams ir mokinių tėvams vedė atvirą pasaulio
pažinimo pamoką „Naujausieji laikai“ .
2011 m. mokytoja dalinosi savo patirtimi „Darbas su elektroniniu dienynu“
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinėje mokykloje ir Klaipėdos Gilijos pradinėje
mokykloje.
2010 m. mokytoja organizavo ir vadovavo papildomai ugdomajai veiklai 4-ų klasių
matematikai gabiems mokiniams. Jos ugdytiniai J. Kaminskas ir S. Linnik tapo Lietuvos
matematikos olimpiados rajoninio turo nugalėtojais (I ir II vieta) ir dalyvavo Šiaulių
universitete 12 –oje IV-V klasių mokinių respublikinėje matematikos olimpiadoje. Mokytojos
ugdytiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose matematikos konkursuose Kengūra 2010 ir
Kengūra 2011.
2010-03 m. rajono skaitovų konkurse dalyvavo mokytojos ugdytinė G. Lubytė.
2009-11 m. šeši mokytojos ugdytiniai buvo apdovanoti miesto mokyklų
pradinių klasių mokinių kvadrato varžybų rajoninio etapo sidabro medaliais.

2009-2010 m. Janina Baltmiškienė parengė ir vykdė mokyklos projektą
„Atverk mokyklos duris“. Mokytojos ugdytiniai aktyviai dalyvavo Kretingos muziejaus
edukacinėje veikloje, renginiuose, parodose ir buvo aktyvūs „Jaunieji parko bičiuliai“.
2009-2010 m. mokytoja dalyvavo mokyklos vadovo patvirtintose darbo
grupėse, kaip mokyklos veiklos įsivertinimo ir interneto svetainės palaikymo grupės narė.
2009 – 2011 m. mokytoja organizavo mokyklos renginius pradinių klasių
mokiniams: pradinių klasių mokinių varžybų "Šviesoforas" I - ąjį turą, Kalėdinę šventę,
Meninio skaitymo konkursą.

DAIVA GREVIENĖ

Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla
Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla – dieninė mokykla Telšiuose, Žemaitės
g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, ir papildomo ugdymo programas. Šiemet mokykla
švęsdama penkiasdešimties metų jubiliejų gali pasigirti laimėjimais įvairiose srityse.
Mokykla didžiuojasi savo mokiniais — šiandien žinomais mokslininkais, menininkais,
sportininkais. Tai Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Vitkus, Edmundas Žalys, Saulius
Norvaiša, Kęstutis Jablonskis, Lina Bocytė, Laimutis Sėdžius, Algimantas Žukauskas, Loreta
Berūkštienė, Egidijus Remėza, Ineta Stasiulytė, Ineta Beglecovaitė ir kt.

Mokykloje suburti meno saviveiklos ir sporto kolektyvai, kurie yra nuolatiniai
rajoninių ir respublikinių renginių dalyviai bei prizininkai. Meninio skaitymo, valso ir polkos
konkursai, muziejaus ir teatro dienų minėjimai, įvairios dalykinės savaitės – tai tik dalelė
renginių, kurie vyksta mokykloje kiekvienais metais.
Net 20 buvusių auklėtinių grįžo dirbti į savo mokyklą. Viena jų - dabartinė
mokyklos direktorė Alma Mikienė, ėmusi vadovauti mokyklai nuo 2004 metų.
Šiuo metu mokykloje dirba 56 pedagogai, iš kurių 9 yra pradinių klasių
mokytojai. Telšių „Germanto“ vidurinėje mokykloje mokosi 554 mokiniai. Iš jų 215
pradinukų, kurie mokosi devyniose klasėse.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Grevienė
Daiva Grevienė po aštuonių klasių įstojo į Klaipėdos Antano Venclovos
pedagoginę mokyklą. Mokytoja tiki, kad metai šioje mokykloje buvo lemtingi jos karjerai ir
iki šiol jaučia teigiamą ir didžiulę jų įtaką. Vėliau tęsė studijas Šiaulių pedagoginiame
institute. Dar studijuodama nuo 1978 m. pradėjo taikyti įgytas žinias ir praktikoje,
įsidarbindama mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1984 m. sėkmingai baigė studijas
institute.
1989 m. pradėjo dirbti „Germanto“ pagrindinėje mokykloje, kurioje dirba iki
šiol. Per 37 metus darbo mokyklose Daiva Grevienė išugdė daugybę mokinių (aštuonios
pilnos pradinukų laidos).
Mokyti vaikus nėra vienintelė mokytojos veikla. Po pamokų ji veda
papildomojo ugdymo užsiėmimus vaikams. Visa jos klasė lanko mokytojos vedamą jaunųjų
kompiuterininkų būrelį.
Mokytoja Daiva Grevienė įgijusi mokytojos metodininkės vardą skleidžia žinias
savo mokyklos mokytojams: rengia paskaitas bei seminarus, kurių metu pasakoja ir moko
kolegas dirbti su IKT, bei taikyti įvairius inovatyvius metodus. Mokytoja savo žinias
skleidžia ne tik savo artimiausioje aplinkoje. Devynerius metus ji pirmininkavo Telšių rajono
pradinių klasių mokytojų metodiniam būreliui.
LPUPA (Lietuvos pradinio ugdymo
pedagogų asociacija) įsteigė Telšių skyrių ir ilgą laiką
jam vadovavo. 2005 m. suorganizavo respublikinę
konferenciją
„Germanto“
vidurinėje
mokykloje
„Inovacijų paieška pradinėje mokykloje.“.
Savo žinias, nors ir nedažnai, publikuoja
pradinio ugdymo mokytojams gerai žinomam žurnale
„Žvirblių takas“.
Mokytoja Daiva dalyvaudama projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ buvo aprūpinta
nešiojamu kompiuteriu ir multimedijos projektoriumi. Projekto metu buvo apmokyta dirbti su
įvairiomis kompiuterinėmis programomis bei mokomosiomis priemonėmis. Taip pat
susipažino su internetiniais tinklapiais, kuriuos pasitelkia dirbdama su mokiniais.
Šiuo metu mokytojos Daivos Grevienės mokomoje ketvirtokų klasėje mokosi
23 mokiniai (7 berniukai ir 16 mergaičių). Mokinių dirbančių pagal adaptuotą programą šioje
klasėje nėra, tačiau šešiems mokiniams yra pritaikyta modifikuota programa. Darbą su šiais
vaikais mokytojai palengvina papildomai po pamokų dirbanti mokyklos logopedė bei
specialioji pedagogė. Pastaroji du kartus per savaitę dirba su šiais vaikais papildomai
besiaiškindami lietuvių kalbos bei matematikos einamąsias temas.

Pradinių klasių mokytoja dirbdama pilnu etatu (21 savaitinė pamoka) savo
auklėtiniams dėsto visus dalykus išskyrus anglų kalbą ir tikybą.

Darbo aplinka
Mokytojos klasė yra didelė ir erdvi. Erdvė yra vientisa, tačiau joje galima išskirti įvairiai
veiklai skirtas sritis . Vaikai turi savo klasėje įrengtą viršutinių rūbų spintą. Joje telpa visų
striukės ir sportinė apranga. Šalia yra vieta, kur mokiniai pasideda savo piešimo priemones.
Viename klasės kampe sukrautos pagalvėlės, ant kurių galima sėdėti ant grindų.
Jomis mokiniai pasinaudoja kai kurių pamokų metu, stebėdami multimedijos projektoriumi
demonstruojama informaciją. Kitame klasės kamputyje sėdi vaikų draugas ir talismanas
peliukas Mikis. Šiomis priemonėmis mokiniai gali naudotis tiek pamokų metu, tiek per
pertraukas.
Truputį daugiau nei pusę
klasės užima mokytojos bei mokinių darbo
vietos. Kita dalis yra laisva. Ten pertraukų
metu susirenka vaikai ir žaidžia savo
sugalvotus žaidimus, kalbasi, sėdami ant
pagalvėlių skaito knygas ar žurnalus.
Klasės sienos nudažytos
šviesiomis, pastelinėmis, nedirginančiomis
akių spalvomis. Ant jų gausu mokinių
darbų įvairiomis temomis. Klasės gale ant
sienos kabo vaikų piešiniai susiję su esamu
metų laiku ir jo metu tykančiais pavojais.
Arčiau lentos informacijos pobūdis šiek tiek keičiasi.
Ant drabužių spintos kabo vaikų palinkėjimai naujais mokslo
metais pasiekti gerų mokymosi rezultatų, sklandaus bendravimo
su draugais, linksmų nuotykių, gerų santykių šeimoje ir pan. Gerai
matomose vietose virš lentos ir šonuose kabo keletas svarbesnių
šiuo metu taisyklių. Čia reikalui esant galima pasitikrinti
įsidėmėtinos rašybos žodžius ir panašius dalykus. Ši informacija
kartais pagal programą keičiasi.

Ant sienų yra vietos ir nuotraukose įamžintoms
akimirkoms iš kelionių, klasės, bei mokytojos gautoms
padėkoms už dalyvavimą įvairiose programose, o taip pat
diplomai įrodantys visos klasės ar kurio nors vaiko laimėjimus.

Kadangi klasė, kurioje mokosi 23 mokiniai yra iš tiesų nemaža, mokytoja esant
poreikiui turi galimybę sustumti stalus taip, kad mokiniai galėtų dirbti mažesnėse ar
didesnėse grupelėse. Stebėjimo metu suolai buvo sustumti į keturias grupes po tris suolus.
Prie kiekvienos grupės laisvai gali tilpti šeši mokiniai. Anot mokinių, šis sėdėjimo būdas
jiems labai patinka. Pamokos metu mokiniai nesunkiai gali susikeisti vietomis, kad atliktų
užduotį kitos sudėties grupėje. Vis tik, dažnai 5-6 mokinių grupelės sėdėdamos pamokų metu
„susigyvena“ ir per pertrauką dažnai nesiskiria. Berniukai (kadangi jų šiame kolektyve tik
septyni), nors ir sėdi per pamokas atskirti vieni nuo kitų, pertraukų metu susirenka į būrelį
pažaisti „berniukiškus“ žaidimus.
Be tradicinių klasėje lentos, suolų ir panašaus inventoriaus, mokytoja ir
mokiniai taip pat gali naudotis trimis kompiuteriais, kuriuose yra pajungtas internetas. Vienas
kompiuteris yra mokytojos, o kiti du - naudojami mokinių. Vienas jų yra skirtas pertraukų
metu pažaisti už gerus mokymosi pasiekimus. Kadangi ne visi mokiniai gyvena pačiuose
Telšiuose, o jų tėveliai materialiai negali sau leisti įsigyti kompiuterio (septynerių vaikų
šeimose iš vis nėra kompiuterio), o taip pat ir interneto ryšio, mokiniai čia gali juo naudotis.
Mokyklos bibliotekoje taip pat yra galimybė prisėsti prie kompiuterio, bet ten jie dažnai būna
užimami vyresnių klasių mokinių, arba naudojami pamokoms vesti.
Klasėje taip pat yra
multimedijos projektorius, kuris
drauge du kompiuteriu buvo gautas
projekto „Pradinių klasių mokytojų
ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų
taikyti
IKT
ir
inovacinius
mokymo
metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ pradžioje. Šios įrangos
dėka mokymas ir mokymasis yra
daug įdomesnis ir paprastesnis.
Klasėje yra ir spausdintuvas, kuriuo mokytoja gali naudotis norėdama
atspausdinti užduotis, testus ar kitą medžiagą, kuria ketina naudotis. Šiuo spausdintuvu gali
naudotis ir mokiniai. Klasėje yra ir CD grotuvas, skirtas atkurti muziką ar kitus garso įrašus
pamokų ir švenčių metu.

Inovatyvių mokymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų
naudojimas mokytojos darbinėje veikloje
Mokytoja Daiva Grevienė taiko ne tik visai naujus metodus, bet ir patobulintus
tradicinius metodus, kurie padeda geriau atlikti užduotis, pagreitina mokymosi ir išmokimo
procesus, įvairina mokinių veiklą, ugdo būtinuosius įgūdžius, gebėjimus bei kompetencijas.
Anot mokytojos šie metodai daro įtaką besimokančiųjų emocijoms, proto ir kūno būsenų
sąveikai. Inovatyvių metodų pagrindinis privalumas anot mokytojos yra tai, kad jie moko
nejučia. Mokiniai dažnai net neįtaria, kad atlikdami tam tikrą veiklą, mokosi.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT panaudojimas dirbant su mokiniais pamokų
metu
Pradinių klasių mokytojos metodininkės Daivos Grevienės darbe galima pastebėti daugybę
metodų, kuriuos ji pati įvardina kaip inovatyvius ir sėkmingai jais naudojasi.
Dar gerokai prieš dalyvavimą projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“ pamokose mokytoja Daiva taikė aktyvaus mokymo(si)
metodus bei savo mokinius mokė dirbti kompiuteriu. Mokydamiesi dirbti su Komenskio
Logo programa, integruotai nagrinėdavo lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir dailės pamokų
temas. Mokiniai rengdami mažus projektus iš lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokų
aktyviai mokosi ne tik susirasti, atsirinkti, apipavidalinti, bet ir pristatyti mokomąją medžiagą
savo bei paralelinės klasės mokiniams. Tuo būdu ugdomos mokymosi mokytis, pažinimo,
komunikavimo bei iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos.
Projektinė veikla suteikia galimybes pasireikšti įvairių gebėjimų vaikams. Bet
čia visada išryškėja lyderiai. Mokytoja stengiasi tuos lyderius nukreipti tolesniam ir gilesniam
vienos ar kitos temos nagrinėjimui. Taip mokytoja pradėjo atskirai dirbti su gabiais klasės
mokiniais.
Daugelio inovatyvių mokymo metodų taikymas prasideda nuo susiskirstymo
mažesnėmis ar didesnėmis grupėmis. Priklausomai nuo pamokos ar temos būdą, kaip
padalinti klasę mokytoja stengiasi parinkti vis kitokį, kad išvengtų monotonijos. Tai gali būti
paprastas išsiskaičiavimas pirmais – antrais, padalinant klasę į dvi grupes. Turėdama tam
daugiau laiko, mokytoja taiko kitus metodus. Pavyzdžiui, mokiniai ištraukia po lapelį su
užrašytu daikto pavadinimu, tylomis (nekalbėdami) savo lapelį prisega draugui iš kairės prie
nugaros. Tada be žodžių turi atrasti savo grupės narius. Skaitydami užrašus ant kitų nugarų
nukreipia draugus į vieną ar kitą grupę. Po tokio žaidimo pradedamas darbas grupėje.
Tam, kad darbas vyktų sklandžiai, mokiniai privalo laikytis ir tam tikrų
taisyklių. Tai labai svarbus sklandžiai vykstančio darbo elementas. Įdomu yra tai, kad čia taip

pat galima pastebėti inovatyvumą. Vietoj to, kad tradiciškai garsiau kalbėtų, o gal net ir
šauktų, kumščiu daužytų stalą ar kokiu nors kitokiu triukšmingu būdu suvaldytų klasėje
kylantį šurmulį, mokytoja Daiva naudoja keletą įdomių technikų. Vienos jų, kaip klausimas
„Kas žada tylia dirbti?“ nurodo mokiniams ko iš jų bus tikimasi. Kiti klausimai pvz.: „Kas
mane girdi?“ patikrina mokinių dėmesingumą ir mobilizuoja susikaupti. Šie būdai yra
veiksmingi, kai klasė dirba, tačiau per garsiai, o tuo trukdo vieni kitiems. Tuo atveju, kai
šurmulys kelia grėsmę darbo kokybei mokytoja tam tikru ritmu suploja delnais. Mokiniai
atkartoja mokytojos veiksmą. Šis, iš pažiūros gan žaismingas, veiksmas nutildo klasę, o tada
galima dirbti toliau.
Mokiniams paprastai patinka visi inovatyvūs, netradiciniai ar tiesiog nauji darbo
metodai. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiuosius ir ne būtinai tik savo tėvus. Jie mėgsta
mėgdžioti ir kitus žmonės, kurie atrodo vienaip ar kitaip įdomūs. Aktyviai įsitraukia į bet
kokią vaidybinę veiklą. Ypatingai džiaugiasi galėdami išties pasijusti svarbūs, pavyzdžiui, ne
vaidinti, kad skaito pranešimą, bet iš tiesų tai daryti. Mokytojos auklėtinai turi tokią galimybę
kurdami projektinius darbus savo pasirinkta tema.
Projektiniai darbai yra dvejopo pobūdžio. Vienus rengia visa klasė, o kitus mokiniai susiskirstę mažesnėmis grupelėmis ar poromis. Dažnai šie darbai trunka nuo kelių
dienų iki kelių savaičių. Taip yra todėl, kad mokiniai privalo atlikti daugelį dalykų: susikurti
veiklos planą ir pasiskirstyti vaidmenimis, sutarti kas, iš kokių šaltinių ir apie ką tiksliai
surinks informaciją. Vėliau žinios yra sisteminamos. Tada, nutarus pateikimo būdą,
pereinama prie projekto užbaigimo.
Vienas
įspūdingas
tokio
darbo, kurį kūrė visa klasė, pavyzdys yra
Lietuvos žemėlapis (padarytas prieš porą
metų). Jame pavaizduoti didieji Lietuvos
miestai bei žymios vietos. Šalia jų yra tai
vietai būdingas simbolis (pvz.: Varėnos
apylinkėse gausu grybų, prie Šiaulių
puikuojasi skaisti saulė ir t.t.).

Įdomių projektų yra atlikta ir
mažesnėmis grupėmis. Vienas tokių - „Iš mūsų
klasės visi keliai veda tik į Europą...“. Dvi mergaitės
(Neda Tumasonytė ir Gabija Žiliūtė) keletą savaičių
dirbo drauge po pamokų ir, mokytojos padedamos,
kaupė informaciją apie Europos sąjungos šalis, į
kurias išvyko klasės draugai. Vėliau parengė
pristatymą ir pristatė visai klasei.

Kitas nedidelės grupės darbo pavyzdys
buvo projektas apie vandenį. Jis parodė vandens
reikšmę mūsų gyvenime. Trečiokės Agnė Benikaitė
ir Gabrielė Jokubauskaitė konferencijoje (Kelmėje)
skaitė pranešimą „Vanduo tau teikia žvalumą ir
sveikatą“. Tai pasaulio pažinimo pamokos temos
„Vanduo ir jo savybės“, kurioje buvo atlikta
eksperimentų visiems 3 vandens būviams atpažinti,
gilesnio studijavimo rezultatas.
Mokytojos vadovaujamos mergaitės su
užsidegimu ieškojo gražių nuotraukų, nekasdienės
informacijos, įdomių eksperimentų pranešimo
pristatymui. Smagu ne tik mokiniams, bet ir
mokytojai, kai nuoširdus ir nelengvas jaunųjų
pranešėjų
darbas
sulaukia
bendraamžių
susidomėjimo.

VANDUO TURI TIK TRIS
BŪSENAS:

SKYSTA, KIETA IR DUJINĖ.

O kiek vanduo turi vardų!

KUR VAKAR BUVO GERIAMAS VANDUO ?

Ne mažiau džiaugsmingų akimirkų mokyklos pradinukai patiria dalyvaudami
pažintinėse, kultūrinėse veiklose. Vaikai mėgsta vadinti šias veiklas „dienomis be pamokų“.
Mokytoja Daiva pati organizavo keletą tokių „dienų be pamokų“. Tai „Saugesnio interneto
diena“ ir „Knygos diena“.
Vasario 8-ąją mokykloje buvo
skelbimai, informuojantys, kad mokykla
pažymės
Saugesnio
interneto
dieną.
Prasidėjus pirmai pamokai ikimokyklinukai
ir I – IV klasių mokiniai bei jų mokytojos
susibūrė koridoriuje. Čia buvo paskelbta
Saugesnio interneto diena mokykloje. Į
svečius atvyko paštininkas Meškiukas ir
visoms klasėms įteikė laiškus. Grįžę į klases
pradinukai ne tik tuos laiškus perskaitė, bet ir
rimtai aptarė internete slypinčius pavojus.
Aiškinosi, kodėl būtina laikytis Meškiuko
nurodymų.
Per pertrauką mokinukai apžiūrėjo „Jaunųjų kompiuterininkų“ būrelio vaikų
piešinių parodėlę „Kompiuteris ir internetas – ne žaidimas“. Antrą ir trečią pamokas
ikimokyklinukai, pirmokai ir antrokai svečiavosi 3b (mokytojos Daivos Grevienės) klasėje,
kur žiūrėjo, aptarinėjo pateiktį „Bekraštis miškas“. Tuo metu trečiokai ir ketvirtokai buvo
užimti kūryba – gamino skirtukus knygoms su saugesnio interneto dienos, draugiško
interneto logotipais. Po to mokiniai keitė savo veiklas. Trečiokai ir ketvirtokai žiūrėjo video

filmus apie nutikimus, kai internete skelbiami asmeniniai duomenys. O patys mažiausieji
mokinukai gamino skirtukus.
Per ketvirtą pamoką visi aptarė
dienos darbų rezultatais. Vaikai apžiūrėjo
kiekvienos klasės mokinių
skirtukų
ekspozicijomis. Renginio pabaigoje vėl visi
susirinko aptarti, ką naujo sužinojo, kaip
elgtis, kad būtų saugūs. Buvo apdovanoti
išradingiausi skirtukų autoriai. Baigiamąjį
žodį tarė 3b klasės, t.y. „Jaunųjų
kompiuterininkų“ būrelio nariai. Jie
ketureiliais ir daina paskelbė Saugesnio
interneto dienos mokykloje pabaigą.
Vaikams renginys patiko. Jie nešini
lankstinukais tėveliams išskubėjo namo.
Tarptautinę „Vaikų knygos dieną“ „Germanto“ pagrindinės mokyklos
pradinukai paminėjo balandžio 2 d. Jos uždaviniai buvo populiarinti skaitymą ir knygą,
ugdyti aktyvų skaitytoją bei skatinti mokinių kūrybą, meninę raišką. Diena prasidėjo mokinių
susitikimu su bibliotekos vedėja, kuri paaiškino, kada ir kodėl pradėta minėti ši diena. Paskui
mokiniai buvo užimti skirtingomis veiklomis.
Pirmokams ir parengiamosios grupės
vaikams aktų salėje ketvirtokai parodė
meninę kompoziciją „Knyga suranda
draugą“. Antrokams mokyklos bibliotekoje
bibliotekininkų būrelio nariai pravedė
viktoriną „Atverk knygos lapus ir pasakos
pabus”. Trečiokams buvo pristatyta žodinėvideo kompozicija „H.K.Andersenas ir jo
pasakos.
Vėliau visos klasės ėmėsi kurti plakatą „Mano klasės mėgstamiausias knygos
herojus“. Per meninės-kultūrinės-pažintinės veiklos apibendrinimą klasės pristatė savo
plakatus. Tą dieną klasėse vyko ir kitos veiklos: suneštų knygų parodos klasėse, dalijimasis
įspūdžiais apie perskaitytas knygas, perskaitytų knygų reklamos, garsinis skaitymas klasėse,
pasakų audio įrašų klausymas ir pan.

Dažnai mokinių minimos, kaip labai
jiems patinkančios yra pasaulio pažinimo
pamokos, kurių metu mokiniai turi galimybę
eksperimentuoti ir patys, savo rankomis
vykdomų bandymų metu, įsitikinti viena ar
kita tiesa. Prieš pradėdami dirbti mokiniai
yra supažindinami su naujomis sąvokomis.
Tada mokiniai yra suskirstomi į grupes.
Susibūrę užima vietas ir sužino užduoties
klausimą, kurį turės įrodyti/tirti. Tada, kaip
tikroje mokslinėje laboratorijoje, pasiskirsto
vaidmenimis. Vienas mokinys tampa viso
bandymo vadovu, kitas raštininku ir privalo
užrašyti viską, ką eksperimentatoriai tiria ir
nustato. Stebimoje pamokoje mokiniai
nustatinėjo, kokios medžiagos tirpsta
vandenyje. Skirtingos grupės gavo skirtingas
medžiagas. Aprašę gautus rezultatus, juos
pristatė likusiai klasės daliai. Klausantieji
gali pateikti klausimus, pakomentuoti arba
išsakyti kitą nuomonę. Mokiniai netradiciniu
būdu gauna naują informaciją, mokosi bendradarbiavimo, tobulina klausymosi įgūdžius,
išmoksta analizuoti, lavina kalbėjimo prieš auditoriją gebėjimus ir dar daug kitų dalykų.
Svarbiausia, kad jiems tai tarytum žaidimas, o iš tikrųjų kompleksinis mokymasis.
Mokytojos manymu - norite pažinti žmogų, jo prieštaringą prigimtį, siekius ir
svajones, jei norite išmanyti apie lietuvių tautos dekalogą – skaitykite pasakas. Tai moralės
abėcėlė ne tik vaikams. Pasakose įamžinti ir šiandien aktualūs žmogaus būties dalykai. Pasakas
ar jų elementus galima panaudoti ir matematikos pamokose: perteikiant naują, kartojant ar
įtvirtinant anksčiau išeitą medžiagą, norint mokinius sudominti bei sužadinti jų aktyvumą,
kūrybiškumą. Taipogi pasakas galima panaudoti ir popamokiniame darbe.
Matematikos pasakas dažniausiai kuria pati mokytoja. Kurdama pasakas,
panaudoja įvairias užduotis ( mįsles, minkles, galvosūkius, eilėraštukus), kurios skatina vaiką
mąstyti, prisiminti, ką jau žino, remtis savo patirtimi naujose situacijose. O visa tai verčia
mokinį būti aktyviu klausytoju. Pasakos, mokytojos nuomone, puikiai tinka natūraliai ugdymo
integracijai.
Mokytojos manymu, jos mokiniams ypač patiko pasakos: “Pirmosios Dešimties
paslaptys”, “Apie nulį”, “Žinių pergalė”, “Tolimosios planetos didvyris”, Tano plytelės”.
Pasaką “Pirmosios Dešimties paslaptys” mokytoja seka pirmokams dalimis (10
pamokų), kai supažindina su pirmosios dešimties skaičiais (skaitmenimis), skaičių sandara.
Išklausius pasakos dalį ir atlikus pasakoje pateiktas užduotis, mokiniams pasiūlomas kūrybinis
darbas – gaminti individualias “Skaičių knygeles”. Jose vaikai piešia ar aplikuoja jiems

patikusį ir su tam tikru skaičiumi susijusį pasakos veikėją, mokosi piešti, rašyti atitinkamą
skaitmenį. Kiekvienas knygelės lapas vis kitos spalvos ir 1-1,5 cm ilgesnis už prieš tai buvusį.
Tai tik vienas pasakos sukeltų įspūdžių raiškos būdų.
Tolimosios planetos didvyris
Šiandien visoje Žemėje didžiulė šventė: pirmą kart žmonijos istorijoje
žmonės keliauja į Tolimąją planetą, kurioje gyvena protingos būtybės.
Kosminis laivas jau skrieja daugiau kaip pusę valandos. Staiga mašinų skyriuje
pasigirdo triukšmas, kuris nenumatytas jokiose instrukcijose. Laimei, tai ne
avarija. Neaišku kaip, bet laive atsirado berniukas Jonas. Ką daryti? Kosmonautai
nusprendė apie šį įvykį pranešti skrydžio valdymo centrui ir tęsti ekspediciją.
Pagaliau kosminis laivas sėkmingai nusileido Tolimojoje planetoje. Ekipažas išlipo
iš laivo. Už poros kilometrų matėsi nuostabus miestas. Visi namai čia buvo tarsi
balionai. Mat, šios planetos gyventojai nemokėjo apskaičiuoti stačiakampio ploto.
Žemės gyventojai nusprendė jiems padėti ir tuo pačiu patikrinti, ką gali tas
bilieto neturintis jų keleivis Jonas.
Berniukas išsigando: matematikos jis nemėgo, namų darbus dažnai
nusirašinėjo. Bet kitos išeities neturėjo: reikėjo prisiminti, ką kažkada buvo
girdėjęs per matematikos pamokas. Šiaip taip jis prisiminė, kad kvadratėlio,
kurio kraštinės yra 1 cm ilgio, plotas lygus 1 cm, kvadrato su 1 m kraštine plotas 1 m. Kaip apskaičiuoti stačiakampio plotą? Jonas nubrėžė stačiakampį, kuriame
tilpo 12 mažų kvadratėlių: palei ilgąją kraštinę 4 kvadratėlius, o palei trumpesnę –
3. Paskui jis nubrėžė dar vieną stačiakampį. Jame tilpo 30 kvadratėlių: ilgis – 10
kvadratėlių, o plotis – 3. “ Ką daryti?” –galvojo Jonas. “Vieno stačiakampio
kraštinės yra 4 ir 3 kvadratėliai, o plotas – 12 kvadratėlių. Kito kraštinės – 10 ir
3, o plotas – 30 kvadratėlių…”
Staiga keliauninkas sušuko:
- Žinau! Kad apskaičiuoti stačiakampio plotą, reikia ilgį padauginti iš pločio!
Šypsodamasis Jonas pranešė laivo vadui apie įvykdytą užduotį.
Skrisdamas namo berniukas svarstė: “Ar tik nereikės man pradėti rimtai
mokytis?! Niekada negali žinoti, kokių žinių ir kada tau gali prireikti…”
Šią pasaką, kurią mokytoja surado literatūroje, galima skaityti ne tik įtvirtinant
medžiagą. Ji tinka ir supažindinant su stačiakampio ploto apskaičiavimu. Mokinys gali
vaidinti Joną. O vaidindamas gali padaryti, kad ir nedidelį, bet vis dėlto atradimą. Tokie
probleminio mokymo elementai kaip pasakos-žaidimai labai patinka vaikams.

Jau pirmokai mėgsta sukti galvas
prie tangagramų. Šis žaidimas atkeliavo
iš senosios Kinijos. Tangagramos – tai
figūrų dėliojimas iš 7 detalių. Pradinė
forma – kvadratas, sukarpytas į 7
geometrines figūras: 5 įvairaus dydžio
trikampius, 1 kvadratą ir 1 rombą. Iš šių
dalių galima sudėti per 1600 formų.

Bet mažesni vaikai dar nesuvokia skaičiaus 1600 dydžio. O pasaka “Tano plytelės”
padės mokiniams suvokti, kokią daugybę formų galima sudėlioti iš 7 geometrinių figūrų.
Tano plytelės
Prieš daug daug metų Kinijoje gyveno žmogus, vardu Tanas. Jis gamino
plyteles. Labai gražias plyteles. Sumanė Tanas tas plyteles padovanoti Kinijos
imperatoriui.
Anksti rytą jis susipakavo plyteles, įsidėjo maisto ir iškeliavo į rūmus. Tanas
keliavo ilgai, ilgai, ilgai… Staiga įvyko didžiulė nelaimė – meistras pargriuvo. O
gražiosios plytelės sudužo. Tanas pravirko. Verkė ilgai, ilgai, ilgai… Verkė ir rinko
šukes. Rinko ilgai, ilgai, ilgai… Pagaliau surinko visas šukes ir pasuko namų link.
Liūdnas meistras keliavo ilgai, ilgai, ilgai… Grįžęs namo, Tanas visą gyvenimą
bandė suklijuoti sudužusių plytelių šukes. Bet jam išeidavo vis kita figūra. Iki šios
dienos Tano vaikų vaikaičiai tebedėlioja tas šukes.
Gal ir tu galėtum padėti Tano vaikų vaikaičiams?
Šią pasaką, kuri yra išversta į daugelį kalbų, naudoja ir mokytoja Daiva. Ją reikia
sekti labai lėtai ir visus veiksmus imituoti. Tai padeda sustiprinti nepabaigiamo darbo įspūdį.
Mokytoja Daiva vaikams pasakas kuria ir pati, jas naudoja pamokų metu.
Stengiasi, kad šios pasakos būtų kuo artimesnės klausytojui. „Pasaka apie žemaitį ir garvežį“
- tai pasakojimas apie kraštietį žemaitį. Mokiniams ši pasaka buvo pasekta per dailės ir
technologijų pamoką. Šiai pasakai mokiniai kūrė iliustracijas, veikėjus.
Ši mokomoji pateiktis skirta žinių, mokėjimų ir įgūdžių apie reikšmines žodžių
dalis apibendrinimui, susisteminimui. Mokiniai, ją analizuodami, aiškinasi, kas yra giminingi

žodžiai. Ji yra visos pamokos ašis – sudomina (sukelia teigiamas emocijas), leidžia čia pat
mokiniams pasitikrinti ir įsivertinti turimas teorines žinias ir įgytus įgūdžius.
PASAKA
APIE ŽEMAITĮ IR GARVEŽĮ
Pačiame Žemaitijos centre, Telšiuose, gyvena mašinistas. Mašinistas
jau senas, bet dar senesnis – jo garvežys.
Mašinisto ir garvežio draugystė mena įvairių nuotykių. Vieną tokį
nuotykį jie abu dažnai prisimena ir, ypač trečiokams, mėgsta jį pasakoti.
Mašinistas, mesdamas anglis į garvežio pakūrą, mėgo sakyti:
- Trauk, brolyti, trauk!
O pastarasis išspjaudavo į orą baltų garų kamuolį ir kantriai
traukdavo vieną vagonų sąstatą po kito.
Bet štai kartą, visai lengvai įpūškavęs į kalną, garvežys užsiožiavo ir
sustojo.
- Baigta! Daugiau netrauksiu! Visi gudrūs ant svetimos kupros joti!
O pats ar patrauksi? – supūkšė garvežys.
Bet mašinistas juk žemaitis! Vadinasi, žmogus nekvailas. Jis
pastebėjo, kad priekyje – nuokalnė, o netoliese pievoje ganosi arklys.
Žemaitis sako:
- Patrauksiu, pa!
Jis garvežį traukti įkinkė arklį. Šis porą kartų trūktelėjo ir
užsispyrėlis pajudėjo. Tada senis paleido arklį pievon, o pats įšoko į garvežį.
Dabar garvežys nebegalėjo jau sustoti ir sugėdintas nuriedėjo pakalnėn.
Daugiau ožiuotis jis niekad nedrįso. Ir dar ilgai traukė senelis
garvežys vagonų vilkstines.
Šiandien garvežys jau nieko nebetraukia. Nebent smalsių vaikų
akytes. Vaikai ateina į jį pažiūrėti kaip į muziejaus eksponatą.

Mokinių budrumą ir
dėmesingumą gerai išbando žaidimas
su kortelėmis. Mokiniai atsitiktiniu
būdu ištraukia po kortelę. Ant
kiekvienos yra užrašyta skirtina
užduotis. Matematikos pamokoje tai
gali būti „Aš turiu skaičių 12. Kas turi
trečdalį šio skaičiaus?“. Mokiniai
skaičiuoja mintyse ir tas kurio rankoje
yra teisingas atsakymas atsistoja

ir perskaito savo kortelę ir užduotį. Veiksmas yra
kartojamas, kol visi mokiniai gauna perskaityti savo
lapelyje esančią užduotį. Šį metodą mokytoja naudoja ir
kitose pamokose. Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniai
gauna tai temai pritaikytus lapelius. Mokytoja yra
naudojusi šį metodą ir tėvų susirinkimų metu. Mokiniams
labai patinka šis žaidimas. Jis trunka trumpai, tad nėra
sunku išlaikyti dėmesį.

Be jokios abejonės, ne tik žaidimai, bet ir
vaizdinės priemonės turi didelę įtaką mokinių mokymo
ir mokymosi procese. Jos suformuoja asociacijas tarp
informacijos ir vaizdo. Kai kurios tokios priemonės
klasėje kabo nuolatos. Tai tam tikros taisyklės, kurias
šiuo metu mokiniai bando įsisavinti (pvz.: įsidėmėtinos
rašybos žodžiai). Kitos vaizdinės priemonės gali būti
kartkartėmis parodomos, kad paaiškinti ar priminti tam
tikrą temą. Matematikos pamokoje mokytoja
aiškindama temą apie greitį, turi parengusi tris dideles
K, L ir G raides. Visos yra skirtingos spalvos, o jose yra
pavaizduoti dalykai, kurie asocijuojasi su tuo žodžiu.
Tarkim ant raidės L pavaizduotas smėlio laikrodis.
Greitį mokiniai bandė suprasti stebėdami demonstraciją internetinėje svetainėje
(www.portalas.emokykla.lt ). Stebėdami ir analizuodami, koks yra sunkvežimio ir lengvojo
automobilio stabdymo kelias žiemą ir koks vasarą. Mokiniai, skaičiuodami ir stebėdami
stabdymo greitį įvairiomis oro sąlygomis, ne tik įtvirtina esamas matematikos žinias, bet, tuo
pačiu, pasikartoja saugaus eismo taisykles. Jos neretai praverčia ypač tiems, kurie gyvena
atokiuose vienkiemiuose ir eina namo šalia kelio.

Mokytoja pamokų metu naudoja gana daug internetinių svetainių norėdama
išdėstyti naują temą ar suteikti praktikos jau turimų žinių panaudojimui. Mokytoja naudojasi
tiek lietuviškais tinklalapiais (pvz.: http://zvaigzdele.lt; http://www.balanda.lt/forum/23-4923 , www.mokinukai.lt ir dar daug kitų), tiek užsienietiškais.
Mokytoja Daiva Grevienė raides dažnai naudoja įvairiose veiklose. Lietuvių
kalbos pamokoje pvz.: skaitant apie knygnešius mokiniai gauna žodį KNYGA. Pagal jį
„Vieno žodžio“ žaidimo metu mokiniai kiekvienai raidei privalo sugalvoti po žodį
prasidedantį būtent ta raide. Priklausomai nuo mokinių amžiaus užduotis yra sunkinama.
Pradžiai tai gali būti įvairiausi žodžiai, vėliau tik daiktavardžiai, veiksmažodžiai ar
būdvardžiai. Norint dar pasunkinti užduotį, mokiniai privalo sukurti prasmingą sakinį.
Kostas
Nusipirko
Ylą
Gaminti
Avalynę.

Kai
Kostas
Noro
Norėtų
Yra
Ypač
Galima
Gerų
Augti.
Atostogų.
Kitas žaidimas su raidėmis, kurį galima panaudoti įvairiose pamokose yra
„Mano vardo raštas ir figūra“. Pirmiausia mokinys 5x5 lentelėje užrašo savo vardą, kurį
nuspalvina pagal lentelę. Šiame žaidime persipina įvairūs dalykai, nors matematikos
elementų čia daugiausiai.
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Antrame etape mokiniai konstruoja savo vardo figūrą, bei suskaičiuoja vardo
kainą. Galiausiai turi pasidomėti ir papasakoti, ką reiškia jo vardas ir kas jį išrinko. Mokinys
sprendžia netradicinį galvosūkį, o tuo pačiu gauna kitokių žinių plėsdamas savo akiratį.

Mokytoja
Daiva savo pamokų metu
į vieną pamoką integruoja
kitų dalykų elementus.
Tai galima pamatyti net
stebint klasės sienas, ant
kurių
kabo
keturi
žmogeliukų
portretai.
Mokiniai mokėsi kurti
spalvas ir atpažinti šiltus
atspalvius nuo šaltų.
Dirbdami grupėmis ne tik dekoravo žmogiuką, bet ir suteikė jo emocijoms tinkančias spalvas.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas bendravime su mokinių tėvais
Mokytoja Daiva Grevienė su mokinių tėvais, kaip įprasta, bendrauja
susirinkimuose, vykstančiuose kelis kartus per metus. Vieną kartą per metus mokytoja
organizuoja individualų susitikimą su kiekvieno mokinio tėvais. Iš anksto sudaro grafiką ir
susitinka su visų vaikų tėvais. Kiekvieno mokinio aptarimui skiriama pusė valandos. Tada
dešimt minučių poilsio ir tolesnis susitikimas. Per savaitę mokytoja pabendrauja su visais
tėvais. Šis būdas mokytojos teigimu yra efektyvus tuo, kad per sutartą laiką yra aptariamas
vienas mokinys. Tėvai gauna pilną informaciją apie vaiką, gali išsakyti savo pastebėjimus ir
išgirsti mokytojos patarimus. Mokytoja taip pat gauna sau naudingos informacijos, kurią gali
vėliau panaudoti norėdama paskatinti konkretų mokinį dirbti dar efektyviau.
Pirmoje klasėje pirmieji susitikimai su mokinių tėvais yra labai svarbūs. Gerų
santykių užmezgimas yra sėkmingo darbo pagrindas. Ne tik mokytoja su tėvais turi gerai
sutarti, bet ir tėvai tarpusavyje turi užmegzti ryšius. Tuo tikslu mokytoja pirmo susitikimo
metu surengia integracinius žaidimus. Pradžioje visi užsirašo ant kortelių savo vardus, o tada
žaidžiami „ledlaužiai“:
Žaidimas.„Siūlų vyniojimas“.
Mokytoja paima siūlų kamuolį ir nutraukia siūlo galą. Perduoda kamuolį
arčiausiai sėdinčiam tėveliui ir pasiūlo kiekvienam nusitraukti tokį siūlo galą, kokio
jiems šiuo metu norisi.
Kai siūlų kamuolys sugrįžta pas mokytoją, ji vyniodama turimą siūlą ant piršto
prisistato (vardas, pavardė, profesija, kuo domisi, ką nors apie savo šeimą...) – kalba tol,
kol visas siūlas suvyniojamas ant piršto. Tokiu būdu paeiliui prisistato visi tėveliai.

Žaidimas. „Interviu“.

Kiekvienam ant suolo padėtas popieriaus lapas ir rašymo priemonė.
Mokytoja tėvams pasiūlo užrašyti pirmą į galvą atėjusį klausimą (pvz: Ką Jūs labai
gerai mokate?). Kai visi tai padaro, prašoma visų atsistoti ir per 5 minutes pakalbinti
kuo daugiau žmonių, užrašant jų vardą ir atsakymą į pateiktą klausimą. (Mokytoja turi
visų vardus susirašiusi. Ji ima interviu kartu su visais.)
Po 5 minučių visų paprašoma atsisėsti į vietas. Mokytoja pradeda
pristatinėti savo gautus interviu. Jos klausimas: „ Ką Jūs labai gerai mokate?“
Pvz: „Ponia Danutė labai gerai moka megzti. Kas dar ką gali pasakyti apie Danutę?“.
Tėvai, kurie kalbino Danutę paeiliui pateikia jos gautus atsakymus į kitus klausimus.
Taip apie kiekvieną susirinkimo dalyvį pasakomi 5-8 sakiniai. O svarbiausia, kad kalba
visi tėvai.
Kitas netradicinis metodas tėvų susirinkimo metu – pasakos skaitymas.

PAMOKANTI ISTORIJA

Prieš daugelį metų gyvūnai ryžosi drąsiam ir ryžtingam žingsniui – perversmui
gyvūnijos pasaulyje. Jie nusprendė atidaryti MOKYKLĄ. Sudarė mokymo planą,
kuriame numatė bėgimo, skridimo, šokinėjimo, plaukimo, šliaužimo užsiėmimus...

Antys buvo geros plaukikės. Jos plaukė geriau negu mokytojai. Tačiau

skraidė silpnai ir prastai bėgiojo. Jas nuolat palikdavo po pamokų ir mokė bėgioti.
Tai tęsėsi ilgai, kol jų kojos visai nusilpo ir nebepajėgė kaip anksčiau gerai
plaukti. Jų bėgimo ir plaukimo rezultatai buvo patenkinami. Tačiau tai visiškai
niekam nerūpėjo – tik joms pačioms.
Kiškis iš pradžių buvo šauniausias bėgikas. Nuolat paliekant po pamokų
plaukioti, jam pakriko nervų sistema.
Voverė puikiai šokinėjo medžių viršūnėmis. Šokinėti medžių viršūnėmis gebėjo
geriausiai, bet negalėjo tai daryti taip, kaip norėjo. Mokytojai vertė ją startuoti
nuo žemės. Ji neišmoko skraidyti, o nusilpus raumenims ir už šoklumą buvo
įvertinta patenkinamai.
Erelis buvo probleminis vaikas – nenustygo vietoje. Todėl jį nuolat baudė ir
statė į kampą.
Mokslo metų pabaigoje paaiškėjo, kad geriausią vidurkį turėjo ungurys. Jam
buvo patikėta sakyti kalbą mokslo metų baigimo šventėje.
Po vienų mokslo metų laukinis šuo atsiėmė savo vaiką iš tos mokyklos, nes
mokymo plane nebuvo rausimo ir kasinėjimo pamokų. Savo vaiką šuo nusiuntė
barsukui, o vėliau jiedu kartu įkūrė privačią mokyklą...

Ilgą laiką ypač svarbus švietimo tikslas buvo žinių perteikimas, o tai
iliustruojanti mintis buvo: „Tu atėjai į mokyklą. Aš Tave mokysiu skaityti, rašyti,
skaičiuoti.“. Dabar svarbiausias reformuotos pradinės mokyklos tikslas – ne tik teikti žinių,
bet ir ruošti vaiką, gebantį pažinti pasaulį, pažadinti vaiką laisvai kūrybai ir saviraiškai.
Šiandien mokiniams sakoma: „ Tu atėjai į mokyklą mokytis. O aš Tau padėsiu.“ (Dirbsi
tiek, kiek Tu pajėgsi.)
Dar vienas mokytojos naudojamas būdas, norint parodyti tėveliams kokie
skirtingi yra jų vaikai - snaigės karpymas:
Žaidimas. „SNAIGĖS“.
Visi tėvai paima po baltą popieriaus lapą ir užsimerkę vykdo mokytojos
nurodymus, neužduodami jokių klausimų.
Mokytojos nurodymai:
 sulenkite popieriaus lapą pusiau ir nuplėškite dešinįjį kampą;
 dar kartą sulenkite pusiau ir nuplėškite dešinįjį kampą;
 ir dar kartą sulenkite pusiau ir nuplėškite dešinįjį kampą;
 dabar atsimerkite ir išlankstykite savo „snaigę“;
 apsidairykite, ar Jūsų kūrinys toks pat kaip kaimyno;
 aš visiems aiškinau vienodai.
IŠVADA: visiems buvo paaiškinta vienodai, bet rezultatai skirtingi, nes irgi esame
skirtingi.
Mokytoja organizuoja ir tradicinius susirinkimus – po vieną per semestrą. Be to
tėvai yra skatinami dalyvauti klasės renginiuose ir šventėse, ką mielai daro. Mokiniui ilgai
sergant, mokytoja Daiva aplanko auklėtinį namuose. Tokiu būdu parodomas dėmesingumas
sutvirtina ryšius tarp mokinių, jų tėvų bei mokytojos. Aišku išlieka ir tradicinis bendravimas
su nerimaujančiais tėvais. Vieni dažniau, kiti rečiau užsuka po pamokų šnektelėti, ar tiesiog
pasiskambina iškilus problemai. Su kai kurias tėveliais mokytoja susirašinėja ir elektroniniu
paštu, tačiau tai nėra dažnas informacijos pasikeitimo apie mokyklinius dalykus būdas, nes ne
visų vaikų tėvai turi galimybę tai daryti.

Mokytojos ruošimasis pamokoms
Mokytoja metodininkė Daiva Grevienė daug laiko praleidžia ruošdamasi
pamokoms. Kaip pati sako, su amžiumi ir daugiamete pedagogine patirtimi tam tikriems
dalykams prireikia vis mažiau laiko. Didžiulis žinių ir patirties bagažas turi privalumų šioje
srityje. Daugiau laiko užima „tobulesnės“ tam tikrai temai skirtos užduoties parinkimas, nei
šiaip eilinės medžiagos suradimas.
Tradiciškai mokytoja skaito daug profesinės literatūros. Tai yra tiek knygos,
tiek žurnalai. Tuo pačiu, o gal net visų pirma kreipiasi į internetinius resursus, nes būtent čia
yra pačios naujausios žinios: „Kas nors vakar sukūrė, o aš jau šiandien tuo galiu pasinaudoti.
Pati mokytoja kuria daug užduočių. Tai daro dviem būdais: perdarydama ir
pritaikydama dabartiniams laikams, vaikų pomėgiams senas metodikas arba kurdama naujas.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias kolegoms ir
bendradarbiams
Mokytoja Daiva Grevienė nevengia padėti patarimais jaunesniems ar mažiau
patyrusiems kolegoms. Mielai pataria, parodo ar pamoko kitus, jei tik pati tai išmano. Savo
gerą patirtį mokytoja perduoda ne tik asmeniškai ir individualiai bendraudama su pavieniais
mokytojais. Ji veda seminarus savo mokyklos, bei kitų ugdymo įstaigų pedagogams. Temos,
kuriomis mokytoja dažniausiai veda seminarus:
-

„IKT ir inovatyvių ugdymo metodų taikymas pradiniame ir specialiajame ugdyme“;
„Netradiciniai aprašymo mokymo būdai pradinėse klasėse“;
„Savęs vertinimo korekcija pradinėse klasėse“;
„Komenskio Logo ir trečiokų projektiniai darbai“;
„Integruoto ugdymo aspektai ir jų realizavimo aspektai“.
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Grevienė taip pat skaito
pranešimus konferencijose. Penktoje respublikinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje
,,Inovatyvus mokymas(is) pradinėse klasėse taikant IKT“, vykusioje Panevėžyje, 2011 m.
balandžio 20 d. skaitė pranešimą „Žodžio dalys. Apibendrinamoji pamoka, 3 klasė“, o
Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinės pamokos charakteringi
bruožai“ , vykusioje Telšiuose 2011m. gegužės 20d. skaitė pranešimą „Elektroninis paštas
– mokymosi įrankis“.
Savo žinias, nors ir, kaip pati prisipažįsta vis rečiau, publikuoja pradinio
ugdymo mokytojams gerai žinomame žurnale „Žvirblių takas“.

VIRGINIJA JALINSKA

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla
Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla pradėjo savo veiklą 1988 m. Mokykloje
mokosi 693 mokiniai, iš kurių 222 yra pradinukai. Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio ir
papildomo ugdymo programas. Nuo 1995 m. veikia merginų choras „Aušra“, pelnęs ne vieną
svarbų apdovanojimą. Mokyklos svetainėje http://83.171.0.157/mokymas/ yra daugiau
informacijos apie mokykloje vykdomas programas ir projektus.
Mokykla didžiuojasi ir 1999
metais a. a. Stasės Nedzinskienės įsteigtu
muziejumi, kuriam eksponatus kaupė visa
bendruomenė. Muziejuje yra laikomi
mokyklos laimėjimus žymintys diplomai,
taurės ir dokumentai. Mokykloje
veikiančio muziejaus patalpose yra
edukacinių pamokų kampelis, kuriame
mokiniai klauso pasakojimų apie savo
krašto istoriją bei susitinka su įdomiais
žmonėmis.
Kitas
mokyklą garsinantis asmuo
– tai šio krašto gamtos
mylėtojas
Vytautas
Nedzinskas. Jo atminimui
mokykla laimėjo projektą,
kurio lėšomis įrengtas
gamtos
kabinetas
ir
vykdoma gamtos pažinimo
olimpiada.
Mokykla turi internetinį dienyną, o tai reiškia, kad kiekviename kabinete bent jau
mokytojas turi kompiuterį. Daugelyje klasių yra multimedijos projektorius, kurio pagalba pamokų
metu mokiniai gauna įvairiapusę informaciją.

Mokyklos vyr. specialioji pedagogė Virginija Jalinska ir jos darbo aplinka
Virginija Jalinska 1982 m. įgijo lopšelio/darželio auklėtojos specialybę Marijampolės
pedagoginėje mokykloje. 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės
pedagogikos ir psichologijos dėstytojo bei ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją. 2002
m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institute baigė edukologijos krypties pradinio ugdymo
pedagogikos studijų programą ir jai buvo suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
mokytojo profesinė kvalifikacija. 2006 metais baigė magistrantūros studijas, įvykdė edukologijos
(specialiosios pedagogikos šaka) studijų programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.
Vyresnioji specialioji pedagogė Virginija Jalinska daugiau nei 20 metų dirbo
pradinių klasių mokytoja. Įgijusi specialiojo pedagogo specialybę, jau šešeri metai dirba
specialiojo pedagogo darbą Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje. Kadangi mokykla kol kas
nesutalpina visų moksleivių, pradinukai mokosi atskiriame pastate. Tai reiškia, kad ir mokytoja
dirba dviejose vietose.
Šiuo
metu
specialioji
pedagogė Virginija dirba nedideliame, bet
labai šviesiame kabinete. Kabinete yra trys
mokiniams skirti suolai, ant dviejų stovi
nešiojamieji kompiuteriai, skirti dirbti
mokiniams. Kabineto priekyje yra tradicinė
mokyklinė lenta, o ant jos kabo gausybė
plakatų su įvairia informacija. Prie lentos
yra mokytojos stalas ir nedidelė spintelė,
kurioje laikomi kompaktiniai diskai su
mokomosiomis programomis, kiti svarbūs
dalykai. Specialioji pedagogė dalyvaudama
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti
informacines komunikacines technologijas
(IKT) ir inovatyvius mokymo metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ projekte gavo nešiojamąjį darbo
kompiuterį ir multimedijos projektorių.

Kabinete dar tuyri baltas pakabinamas ekranas skaidrėms demonstruoti.
Atnaujinus kabinetą, atsirado ir naujos knygų lentynos, kuriose sudėti vadovėliai, pratybų
sąsiuviniai, knygos ir kitos mokymo priemonės.

Inovatyvių mokymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų
naudojimas darbinėje veikloje
Virginijos Jalinskos manymu, inovatyvūs mokymo metodai specialiojo pedagogo
darbe – tai tokie mokymo metodai, kai mokydamasis vaikas nejaučia, kad tuo metu mokosi. Tai
tokie metodai, kurie yra įdomūs vaikui ir dažnai atrodo kaip žaidimas.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas dirbant su mokiniais pamokų
metu
Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų
taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“ specialiajai pedagogei Virginijai suteikė daugybę naujų žinių ir
įgūdžių. O, svarbiausia, jos manymu, yra tai, kad turi kompiuterį ir projektorių, todėl gali susirasti
daugybę skaitmeninių mokymo priemonių, lankytis pedagogų, kolegų svetainėse, dalintis patirtimi,
nuolatos semtis patirties iš kitų. Tuo pačiu, turėdama jau minėtus darbo įrankius, Virginija realizuoja
seną savo svajonę kurti eilėraščius.
Savo surimuotas eiles specialioji pedagogė Virginija demonstruoja projektoriumi, jeigu
užsiėmimas vyksta su 3–4 vaikais, o jei yra galimybė mokyti individualiai, demonstruoja tai
kompiuterio darbalaukyje. Skaidrėje pasirodo po vieną – dvi eilėraščio eilutes. Jos yra papildytos
statiniais arba judančiais paveiksliukais, vaizduojančiais tekstą. Mokiniai skaitydami žodžius, iš karto
sieja juos su vaizdu. Priklausomai nuo teksto, skaitydami, gali aiškintis nesuprantamus naujus
žodžius, skaičiuoti jame esančius daiktus, ieškoti daiktavardžių ar kitų kalbos dalių ir pan.
Buvo didelis lietus

Sniegučiui batų reikia

Po vėdryno skėčiu slepias

Sekioju katiną Sniegutį

Dvi varlytės – baisios plepės:

Po kiemą platų

„Kva kva kva, lietus bus ilgas,

Ir jam visai nešalta būti

Na, gal toks kaip ūgis smilgos.“

Lauke be batų.

„Bus lietus platus ir keistas –

Akutės kiekvienam kamputy

Burbulais užpiltas raistas.“

Murkliuką mato.

Ginčijos karštai kūmutės.

O... kaip surasiu jį, baltutį,

Grįžo spindulys saulutės.

Už vėjų rato

Plačiažandės liovės bartis –

Per pusnį kai reikės vingiuoti

Išskleistos lelijų valtys.

Ar slyst ant ledo?

Tuoj varliukės plumpt ant lapo

Tau reikia būtinai, Snieguti,

Ir jų nuomonės sutapo.

Spalvotų batų.

Pateiktis pedagogė kuria su MS „PowerPoint“, „Impress“ ir kitomis kompiuterinėmis
programomis, kuriomis naudotis išmoko projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ metu. Tą pačią pateiktį dažnai
naudoja įvairioms temoms ir pamokoms. Vieną kartą mokiniai skaičiuoja, kitą – mokosi raiškiai
skaityti, rasti sakinio ribas, skirti sakinių rūšis, rasti balses, priebalses, dvibalses, mišriuosius
dvigarsius, kalbos, sakinio dalis, ką nors pabraukti, įrašyti ir pan.
Mokytoja kiekvienai konkrečiai pamokai numato tikslus ir uždavinius. Tačiau
kiekvienam mokiniui jie gali keistis. Pamokų metu naudojamas skaidres taip pat nuolat atnaujina,
pakeisdama iliustracijas, šriftą, dydį. Siekdama įvairovės, tų pačių skaidrių nenaudoja dažnai.
Jeigu eilėraštis ilgesnis, pateikia jį dalimis, stengdamasi sudominti, kad vaikas lauktų
pratęsimo. Kitą kartą mokinys yra paprašomas pats kurti, sugalvoti tęsinį. Kartais eiles kuria kartu su
vaiku arba kartu su juo rašo ar piešia. Specialioji pedagogė Virginija moko keturis neprigirdinčius
vaikus, kuriems tokia veikla labai patinka.
Žingsniavo link prūdo žąselė Žužu,
Žiūrėjau į ją ir man buvo gražu.

Lingavo ir žąsinas Kryk pamažu.
Visur jis sekiojo žąselę Žužu.

Jie dar neturėjo žąsiukų mažų......

Pradinukai ypač mėgsta eiliuotus
tekstus: jiems juos yra žymiai lengviau skaityti.
Pavyzdžiui, mokinei, kuriai sunkiai sekėsi tarti
garsą „ž“, mokytoja sukūrė eilėraštuką, papildė jį
įdomiais paveikslėliais ir kartu skaitė.

Neseniai pagal savo
pačios kurtą eilėraštį sukurta
pateiktis „Kepsiu šventinį pyragą“
buvo naudota veiksmažodžio
laikams
mokyti.
Trečiokai,
ketvirtokai ieškojo veiksmažodžių,
aiškinosi,
kokio
laiko
veiksmažodžių čia nėra. Aišku,
būtų didelis nusivylimas, jeigu tokį
eilėraštį vaikai tik skaitytų.
Mokiniai užsiėmimo metu virė
arbatą ir keturiese valgė obuolių
pyragą.
Didžiausias ir ko gero vertingiausias darbo įvertinimas yra, kai mokiniai, bėgdami pro
šalį, paklausia: „Kada vėl skaitysim apie tą pyragą?”
Specialioji pedagogė Virginija darbinėje veikloje naudoja daug įvairių metodų. Jos
teigimu, tie vaikai, kurie lanko jos užsiėmimus, nėra labai linkę mokytis, tad išradingumas
patiekiant užduotis yra būtinas. Dažnas. atėjęs į užsiėmimą, pradeda nuo derybų ir aiškinimo, kad
yra pavargęs, nenusiteikęs ir pan. Nors taip dažniau daro vyresni mokiniai, bet kartais gudrauti
bando ir jaunesni . Yra mokinių, kurie dirba tol, kol supranta, kad tai, ką jie daro, yra mokslas, o ne
žaidimas. Kiti priešingai, nors ir nelabai jiems sekasi, bet nori būti įvertinti. Jie mielai kompiuteryje
„padeda“ ūkininkui pasėti javus ar tėčiui pamatuoti kambario plotą ir pan. Parenkant užduotis,
labai svarbu gerai pažinti mokinį ir pagal jo asmenybę bei būdą parinkti pratimus. Be to, mokiniai
paprastai nenori kartoti tų pačių užduočių daug kartų.
Specialiosios pedagogės kabinete yra gausu vaizdinių priemonių, tokių kaip
mokomieji plakatai. Paprastai ne tik dėl vietos stokos, bet ir dėl to, kad „nereikalingi“ tuo metu be
reikalo neblaškytų dėmesio, jie kabo vieni ant kitų. Priklausomai nuo to, kas turi ateiti į
užsiėmimą, viršuje atsiduria reikalingas plakatas.
Laukiant pirmokų ir kitų
vaikų, turinčių sunkumų su rašytinių ir
spausdintinių raidžių skyrimu, viršuje
atsiduria „Lietuvių kalbos abėcėlė“,
primenanti raidžių rašybą. Šalia Abėcėlės
tvarka išrikiuotų raidžių yra ir piešinukas
prasidedantis ta raide. Taip yra lengviau
įsiminti raides.

Tiems, kas jau moka rašyti, reikia eiti pirmyn ir mokytis
sudėtingesnių dalykų, o tam taip pat naudojami
mokomieji plakatai, kuriuose yra aptariamos svarbiausios
lietuvių kalbos taisyklės. Juose mokiniai gali prisiminti,
pvz.: kaip atskirti daiktavardį nuo būdvardžio ir pan.

Vaikai ateina į specialiosios pedagogės užsiėmimus savo pamokų
metu. Priklausomai nuo to, kuriam dalykui yra skirta pritaikyta
programa, to dalyko pamokų metu mokiniai ir ateina. Užsiėmimų
metu mokosi pagal bendrą programą tų pačių dalykų, kurių mokosi
ir bendraklasiai, tik daro tai mažesnėje grupelėje ir šiek tiek kitaip.
Specialioji pedagogė stengiasi parinkti tokį informacijos pateikimo
būdą, kad mokiniui būtų kuo lengviau suvokti naują temą. Taip pat
elgiamasi ir su medžiagos kartojimu. Mokiniai užduotis atlieka
žymiai lėčiau, nuolat kartodami atskirus veiksmus žingsnis po
žingsnio. Žinių įtvirtinimui naudojami ir įvairūs žaidimų elementai.
Mokiniams labai patinka dirbti kompiuteriu, todėl jis dažnai
naudojamas.

Veiklai paįvairinti specialioji pedagogė Virginija turi keletą CD su mokomosiomis
programomis, kuriuos jai ir kitiems mokytojams bendro naudojimo reikmėms perka mokyklos
biblioteka. Lietuvių kalbai mokytis yra
„Kompiuterinis mokomasis lietuvių kalbos žodynėlis I–IV klasei“ skirtas
visiems pradinių klasių mokiniams. I–IV klasėje dažniausiai vartojami
žodžiai suskirstyti į tris grupes, aptariama jų rašyba, skyryba.
Abėcėliniame žodyne kai kurios žodžių formos (galūnės, priesagos,
sunkiau kirčiuojamų žodžių skiemenys) išryškintos spalvomis,
paaiškinama retesnių žodžių reikšmė, pateikiami pradinėse klasėse
vartojami kalbos ir literatūros terminai bei vietovardžiai. Visi 2500
žodynėlio žodžių yra įgarsinti.

„Skaičių Miestelis“ – tai mokomoji
kompiuterinė priemonė, skirta pradinukų matematikos
žinių lavinimui. Šio žaidimo dalys susietos nuotykinio
pasakojimo siužetu. Pagrindinis herojus netikėtai patenka
į Skaičių miestelį, kur jį iškart pasitinka jo nauja draugė
bei padėjėja Bitutė Indrutė. Ji žaidėją supažindina su
Skaičių miestelio gyventojais, visais laukiančiais
nuotykiais ir užduotimis bei lydi herojų visą jo kelionę.
Nuostabūs spalvingi vaizdai, žaismingi
garsai bei įdomūs personažai įtraukia mokinius į dar
neatrastų nuotykių pasaulį, kur jų laukia įvairios
matematinės užduotys ir galvosūkiai.
Geriausiai įvairius dalykus vaikai išmoksta, jei juose
esama žaidimo elementų. Žaidimas „Dešimtukas“ sieja tai, kas
privaloma pagal švietimo programą, ir tai, kas priimtina
pradinukams. Per žaidimų prizmę pateikiamos tokios temos, kaip:
a) veiksmai (sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba,
lyginimas, grupavimas) su skaičiais iki 5, 10, 20, 100;
b) skaičių sandara;
c) geometrinės figūros ir elementai;
d) matavimai;
e) pinigų skaičiavimas;
f) laikas;
g) diagramos.
Mokiniai, ateinantys į specialiosios pedagogės kabinetą, nekantrauja sužinoti ar
šiandien žais tą žaidimą, kuris jiems taip patinka. Kai kurie mokiniai moka patys savarankiškai
susirasti kompiuteryje reikiamą tinklapį ir prisijungti prie žaidimo. Kitiems tenka truputį padėti.
Vis tik sėkmės troškimas verčia juos bandyti savo jėgas.
Vienas dažniausiai naudojamų tinklapių yra www.emokykla.lt , kurį žino ir
mokiniai ir dalykų mokytojai. Su šiuo tinklapiu ir jame esančiomis priemonėmis specialioji
pedagogė Virginija susipažino dalyvaudama projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. Čia yra iš ko
pasirinkti ir galima toje pačioje programoje

atlikinėti vis kitas užduotis.
Jei viena tema išsemta,
nesunkiai galima surasti kitą.
Jei nesiseka spręsti tam tikrų
užduočių,
lygį
galima
palengvinti. Mokiniams šiame
puslapyje
labai
patinka
matavimo
užduotys,
laikrodžio sukiojimas ir pan.

Dar vienas vaikų mėgstamas
tinklapis yra www.frepy.eu, kuriame galima rasti
daugybę įvairių užduočių. Pradedantieji mokytis
gali skirti valgomus produktus nuo nevalgomų
daiktų, vaisius nuo daržovių ir pan. Vėliau
siūlomos sudėtingesnės užduotys: išklausyti
klausimą ir teisingai į jį atsakyti, teisingai
sukonstruoti
sakinį.
Užduotys
įgarsintos
lietuviškai – tai palengvina jų suvokimą ir atlikimą.

Jaunesniems mokiniams mokyti specialioji pedagogė Virginija naudoja
internetinėje svetainėje www.ziburelis.lt nemokamai prieinamus lavinamuosius žaidimus.

Šiame
tinklapyje
esančios
įdomios
lavinamosios veiklos paverčia mokymąsi
lengvu ir maloniu užsiėmimu. Interaktyvios
užduotys padeda mokytis mąstyti, vertinti,
lavinti dėmesį ir atmintį, plėtoti kalbą ir
žodyną. Vienos užduotys sudomina vaikus
spalvomis, moko jas atskirti ir įvardinti,
skatina atpažinti ir rūšiuoti daiktus pagal
spalvas. Kitos lavina geometrinių figūrų
atpažinimą.

Kitas internetinis tinklapis,
mėgstamas ne tik Virginijos, bet ir
daugelio kitų projekte dalyvavusių
logopedų bei specialiųjų pedagogų, yra
Vilmos ir Mindaugo Garnionių puslapis
www.pradinukai.lt. Jame yra gausybė
pateikčių įvairiomis temomis, kurias
sukūrė nemažas būrelis specialistų. Visi
jie mielai dalinasi vieni su kitais turima
informacija, tokiu būdų sutaupydami
laiko kitai veiklai.

Dar
vienas
internetinis
tinklapis
www.logopedui.jimdo.com. Jį prižiūri ir
mokomąsias
medžiagas
kolegų
naudojimui ruošia ir pateikia dvi
specialiosios pedagogės. Tačiau pateiktis
kuria ne vien tik jos. Šiame tinklapyje
daug mokomųjų pateikčių, pratimų bei
užduočių įvairiomis temomis. Tenka tik
pavargti atsirenkant tinkamiausią.

Specialioji pedagogė Virginija savo kabinete yra sukaupusi daugybę įvairių
pagalbinių priemonių. padedančių dirbti su vaikais, kurie mokosi pagal pritaikytas
programas. Šalia kompiuterinių priemonių yra ir tradicinės knygos bei pratybų
sąsiuviniai.
Nors daug kas keičiasi, vis tik tradicinės priemonės negali būti nustumtos į šalį.
Todėl kabinete gausu knygų, skirtų įvairų skaitymo ir teksto suvokimo sugebėjimų
lygį turintiems mokiniams.

Specialioji pedagogė Virginija
neatsisako ir šiuolaikiškų bei patrauklių
pratybų sąsiuvinių. Spręsti užduotis ant lapo
ypač mėgsta jaunesni mokiniai. Kartais jie
gauna iš interneto atsisiųstas ir atspausdintas
užduotis bei pratimus. Dažnai vaikai patys
teiraujasi, ar šį kartą negaus užduočių lapų, o
tai rodo, kad ši veikla yra priimtina ir vaikų
mėgstama.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas bendravime su mokinių tėvais
Specialioji pedagogė pagal savo pareigybinę instrukciją privalo bendrauti su
mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas, tėvais. Visų pirma, ji privalo gauti raštišką jų
sutikimą, kad jų vaikas lankytų mokyklos specialiojo pedagogo užsiėmimus .
Specialioji pedagogė Virginija stengiasi laikytis ne tik įstatymų ir reikalavimų, ji daug
dėmesio skiria tėvų ir mokytojų švietimui. Susitikdama su mokinių tėvais, ji pirmiausiai žodžiu, o
vėliau ir raštiškai išdėsto svarbiausius dalykus, kuriuos jie turėtų žinoti apie savo vaiką. Deja, ne
visi tėvai tuo labai domisi. Virginija yra pastebėjusi, kad kuo vaikas vyresnis, tuo tėvai mažiau
dalyvauja, o tuo pačiu ir domisi jo ugdymu.
Specialiojo pedagogo darbas sudėtingas ir dėl neigiamo tėvų požiūrio.
Bendraudama su mokinių tėvais, pedagogė susiduria ne tik su pernelyg mažu domėjimusi, bet ir
su pasipriešinimu. Yra tėvelių, kurie nesutinka, kad jų vaikui būtų skirta pritaikyta programa. Su
tokiais tėveliais ne visada pasiseka greitai rasti bendrą kalbą.
Tie vaikai, kurie lanko užsiėmimus, gauna segtuvą – atmintinę. Priklausomai nuo
vaiko ir sunkumų, kuriuos jis patiria, tame segtuve įsegamos jam pritaikytos taisyklės. Tas
atmintines mokiniai skatinami naudoti pamokų metu ir dirbdami namuose. Tėvai, padėdami
vaikui mokytis, irgi turi skatinti jį atsiversti segtuvą ir prisiminti primirštą dalyką.

Su mokinių tėvais specialioji pedagogė bendrauja ir telefonu, rečiau – internetu.
Dažniausiai tėvai užeina į kabinetą tiesiogiai pabendrauti ir pasikalbėti apie savo vaiko pažangą.

Tokių susitikimų metu jie gauna ne tik informacijos apie esamą situaciją, bet ir medžiagos darbui
namuose.
Metų pradžioje mokinių tėveliai gauna visą sąrašą internetinių svetainių, kuriose
galima nemokamai atsisiųsti mokomąsias programas, mokomuosius žaidimus ar dirbti tiesiai
internete. Tėvams yra paaiškinama, kad tokia veikla jų vaikui gali būti naudinga, jei bus tinkamai
naudojama.
Mokinių tėvai gauna nuolatos atnaujinamas internetines nuorodas, raštiškas
užduotis vaikų lavinimui ir kitus pasiūlymus. Specialioji pedagogė įvairiausiais būdais stengiasi
padėti mokiniui, jei jam tos pagalbos reikia.
Visa mokykla labai daug daro specialiųjų poreikių vaikų labui: nuolat dalyvauja
įvairiuose projektuose ir tokiu būdu stengiasi pagerinti mokymo ir mokymosi sąlygas. Iš projekto
„Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir
kt.) bei švietimo ir pagalbos specialistams“ lėšų mokykla papildomai įdarbino 13 žmonių,
padedančių mokytojams dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias
kolegoms ir bendradarbiams
Specialioji pedagogė Virginija nemėgsta jai skiriamo didelio dėmesio, tad retai
veda viešus mokymus ar seminarus. Vis tik, kartą per mėnesį savo mokyklos mokytojams
pedagogų posėdžio metu parenka aktualią temą ir supažindina su ja mokytojus.
Kiekvieną savaitę specialioji pedagogė Virginija dirba su 26 mokiniais. Prieš
pamoką užeina pas mokytoją pasiteirauti, kokios temos klasė mokysis pamokos metu, ko
mokytoja pageidautų, kad būtų mokomas vaikas, dalyvausiantis specialiojo pedagogo
užsiėmime ir pan. Pradinukų mokytojos šiek tiek labiau nei dalykininkai yra suinteresuotos
Virginijos teikiama pagalba jų mokiniams. Jos atsižvelgia į patarimus ir rekomendacijas ir
neretai tarpininkauja bendraujant su mokinio tėvais. O vyresniųjų mokinių dalykų mokytojai
paprastai patys pagalbos ar patarimo nesikreipia. Vis tik specialioji pedagogė Virginija, kaip
pati sako, nemėgsta geros žinios laikyti sau, tad mielai informuoja mokytojus apie naujoves.
Be to, kiekvienais metais specialioji pedagogė, bendradarbiaudama su mokyklos
specialiųjų poreikių vaikų komisijos nariais, parengia mokytojams naudingų žinių ir nuorodų
paketą. Jame atsiranda visa reikalinga informacija apie konkretaus mokinio sutrikimą, jo
poreikius bei ugdymo perspektyvas.
Taip pat mokytojai gauna internetinių nuorodų sąrašą, kuriame galima rasti
įvairių mokymo priemonių, žaidimų ir kitų mokinio lavinimui naudingų dalykų. Tas nuorodas
mokytojai gali pritaikyti ir klasės darbui pamokų metų.

RIMA JUŠKIENĖ

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija pradėjo veikti 1980 metų rugsėjo 1-ąją.
1993 metais tuometėje 15-ojoje vidurinėje
mokykloje buvo renkamas naujas jos vardas. Po ilgų
svarstymų mokyklos bendruomenė pasirinko „Vyturio”
vardą. Buvo paskelbtas konkursas „Geriausia mokyklos
emblema”. Šiame konkurse nugalėtoja tapo dailės
mokytoja R. Petruškevičiūtė. Jai buvo pavesta sukurti ir
mokyklos vėliavą.
Mokyklą baigė 28 dvyliktokų laidos.
1994 m. mokyklai suteikta realinio profilio ekonominė
pakraipa. 1995 m. įkuriamas etnokultūros kabinetas,
kuriam vadovavo lituanistė I. Zablockienė. 1996–1997 m.
atidarytos praktinio mokymo firmos, kurioms ėmė
vadovauti B. Šimkūnaitė ir A. Sereikienė. Taip pačiais
metais įkurtas ir Jaunimo iniciatyvų centras.

1997 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė šiuolaikiška skaitykla. Mokykloje įkurta
kompiuterizuota skaitykla. 2003 m. duris atvėrė Tolerancijos ugdymo centras.
1999–2000 m. mokykloje vyko netradicinės etnokultūros ir teatro meno,
informacinių gebėjimų ugdymo pamokos. Mokiniai kasmet kūrė ir pristatė projektinius
darbus.
Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su kitų šalių mokyklomis.
2008–2009 m. m. mokiniai ir mokytojai lankėsi Olandijoje, Rumunijoje, Turkijoje. Mokykla
sulaukė svečių iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos.
Šiuo metu mokykloje mokosi 520 mokinių ir dirba 58 mokytojai.

Mokyklos logopedė ekspertė Rima Juškienė

Logopedė ekspertė Rima Juškienė, dirbanti
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje, yra baigusi Šiaulių
Universiteto defektologijos fakultetą. Dar studijuodama
pradėjo dirbti specialiojoje mokykloje. Joje aštuonerius
metus dirbo auklėtoja.
Vėliau
įsidarbino
Panevėžio
15-oje
vidurinėje mokykloje (dabar „Vyturio” progimnazijoje),
kurioje dirba iki šiol. Tuo pat metu 11 metų dirbo
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje,
surdologopede.

Panevėžio Vyturio progimnazijoje logopedė Rima Juškienė dirba pilnu etatu,
kurį sudaro 23 darbo valandos per savaitę: 18 kontaktinių valandų ir 5 nekontaktinės. Šiuo
metu logopedė dirba su 65 mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, iš kurių 12-kai
yra pritaikytos palengvintos bendrojo lavinimo programos.
Logopedė negali pasigirti labai dideliu ir erdviu kabinetu, į kurį didesnė vaikų
grupė vos telpa, tačiau logopedės kabinete yra visa reikalinga įranga sėkmingam darbui,
keletas suolų, prie kurių dirba mokiniai, jos darbo vieta prie stalo su veidrodžiu, lentyna,
perpildyta knygomis bei metodine medžiaga ir magnetinė lenta. Dalyvavimas projekte
„Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti
informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“ suteikė galimybę dirbant su mokiniais naudotis
naujausiomis technologijomis. Rima savo kabinete turi du kompiuterius ir multimedijos
projektorių, be kurių neįsivaizduoja šiuolaikinio logopedo kokybiško darbo. Kompiuterio
panaudojimas darbe žymiai palengvina kasdienę darbo rutiną. Iš dalies dėl kompiuterio
mokiniai laukia ir mielai lanko logopedines pratybas. Žinia, kad tą dieną nedirbs su
kompiuteriu, vaikams yra didžiulis nusivylimas.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas darbinėje veikloje
Inovatyvūs darbo metodai, anot logopedės Rimos yra tai, kas nauja. Tai, ką
vadiname inovatyviu, nebūtinai turi būti susieta su informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis. Į inovatyvių metodų sąvoką patenka ir metodai, kuriems priemonės iš viso
gali būti nenaudojamos, pvz.: minčių lietus. Inovatyvu yra tai, kas skatina bei aktyvina patį
vaiką kūrybiškai veikti.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT panaudojomas dirbant su mokiniais pratybų
metu
Logopedė Rima labai džiaugiasi tuo, kad pateko į „Pradinių klasių mokytojų ir
specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ projektą. Jo metu susipažino su įvairiais inovatyviais metodais, kompiuterinėmis
programomis, interneto galimybėmis darbe. Aišku, ji ir anksčiau nuolat siekė paįvairinti
darbą su mokiniais. Nuolat kūrė naujas užduotis, pirko įvairius pratybų sąsiuvinius ir pan.,
kiekvienai užduočiai paruošti sugaišdavo daug vertingo laiko. Dabar visa tai užtrunka kur kas
trumpiau. Tiesiog keletas minučių – ir įgudusi specialistė paruošia naują užduotį vien
kompiuterio pagalba, kuris yra neatsiejamas pagalbininkas. Kaip pati Rima ne kartą sakė, be
jo neįsivaizduoja šiuolaikinio logopedo ar kito specialisto darbo. Ne tik taupomas brangus
laikas, bet ir mokinys gauna įdomias užduotis, kurias galima nuolat atnaujinti, keisti, įvairinti.
Savo darbe logopedė Rima naudoja ne tik projekto metu lokalizuotas MKP
(mokomąsias kompiuterines programas), bet ir pati kuria pateiktis mokiniams. Naudoja ir
kitus tiek tradicinius, tiek inovatyvius metodus. Tai – pagrindinio žodžio metodas,
modeliavimas, pakopinis mokymas, „sprendimai, sprendimai”, minčių lietus ir kt..
Pagrindinio žodžio metodas gali būti naudojamas norint padėti susikaupti ir
įsiminti mokomąją medžiagą mokiniams, turintiems atminties problemų, kai vaikas
nesugeba įsiklausyti į žodines instrukcijas arba painioja savaitės dienas, mėnesius ar metų
laikus. Mokiniui yra rodomi paveikslėliai, kortelės, užrašoma lentoje, kalbama darant pauzes
arba pateikiamas klausimas pabrėžtinai tariant svarbiausias vietas, pvz.: Kokia šiandien
mėnesio diena? Kokia šiandien savaitės diena?
Modeliavimo metodas yra tinkamas įgyti kalbėjimo ir pažintiniams įgūdžiams,
turtinti mokinio žodyną ar aiškinti sunkiai mokiniui suprantamas sąvokas, pvz.: ant, po, virš,
šalia ir pan. Kartais tenka net palįsti po stalu, norint, kad vaikas tikrai suvoktų skirtumą tarp
žodžių „po“ ir „prie“. Modeliavimo metodas gali padėti atskleisti tam tikras, įprastiniais
metodais nepastebimas, „plonybes“. Tarkim, paprašius vaiko rašyti labai didelėmis raidėmis
(per tris įprastines eilutes), galima pamatyti, ar vaikas išties fonetiškai neskiria garsų, ar tai ir

regėjimo problema. Toks paprastas veiksmas gali daug atskleisti ir nukreipti visą darbą
tinkama linkme.
Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ metu logopedė susipažino ir
išmoko dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis priemonėmis, kurias plačiai naudoja logopedinių
pratybų metu.
Viena iš mėgstamų logopedės
ir
vaikų
mokomųjų
kompiuterinių
priemonių yra „Interaktyvūs pasakojimai ir
veikla“. Tai mokymo priemonės, kurios yra
skirtos mišrių ir specifinių pažinimo
procesų sutrikimų ir kitų negalių turintiems
vaikams nuo 6 iki 12 metų. Ją galima
nesunkiai susirasti ir įdiegti savo
kompiuteryje,
interneto
adresu
http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.a
spx .
Ne visus šiame tinklapyje esančius pasakojimus logopedė gali pritaikyti savo
darbe, tačiau dauguma jų naudojasi.
Įgarsinti ir papildyti iliustracijos
pasakojimai „Mėtiniai sausainiai“ ir „Uogų
pyragėliai“ naudojami mokantis prielinksnių
„už“, „prieš“, „ant“, „po“ ir t.t.
Kiti pasakojimai „Gyvūnų garsai“
ir „Garsų Safaris“ skirti naminių ir laukinių –
egzotinių gyvūnų garsų atpažinimui, bei
mėgdžiojimui. Vaikai, atlikdami šiuos pratimus,
susipažįsta su skirtingų gyvūnų išvaizda ir tuo
pačiu su jų skleidžiamais garsais.
Pasakojimas „Mieguistas ūkininkas“ taip pat skirtas supažindinti vaikus su
naminių gyvūnų garsais.
Naudojantis mokymosi objektu „Raidės“, skirtu atpažinti priebalses „p“ ir „b“,
galima lavinti vaikų tarimą. Taip pat mokinys gali čia ieškoti tinkamos trūkstamos raidės
prasmingam žodžiui sudaryti. Ši priemonė nėra labai dažnai naudojama, kadangi pavyzdžių
programėlėje nėra daug, o vaikai lengvai įsimena esamus.
Naudojantis šiomis mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis lavinamas
mokinių regimasis ir girdimasis suvokimas, dėmesio koncentracija, atmintis bei mąstymo
procesai, turtinamas žodynas, ugdoma gramatiškai taisyklinga rišli kalba.

Dar viena logopedės naudojama priemonė yra „Animacinės eiliuotės“. Šis
mokymo objektas yra skirtas mišrių ir specifinių pažinimo procesų sutrikimų ir kitų negalių
turintiems 6–12 metų vaikams. Jis taip pat yra skirtas lavinti mokinių regimąjį ir girdimąjį
suvokimą bei dėmesio koncentraciją.
Tinklapyje http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx yra keletas jų, pvz.:
„Penki ančiukai“, „Penkios žalios varlytės“ ir kitos. Šios priemonės tik retkarčiais
pateikiamos vaikams. Jos labiau tinka mažesniems vaikučiams, tad mokykloje jas pavyksta
taikyti tik pirmokams mokslo metų pradžioje. Vėliau jos beveik nenaudojamos.
Projekto metu Rima Juškienė, susipažinusi su daug kitų logopedų iš visos
Lietuvos, ir iki šiol palaiko su jais nuolatinį kontaktą. Kartais pasikalba telefonu, susitinka
įvairiuose renginiuose, bet dažniausiai susirašinėja elektroniniu paštu, o taip pat seka jų
skelbiamas priemones internetiniuose puslapiuose. Žinodama kiekvieno kolegos stipriąsias
puses, žino, kurio tinklapyje ko tikėtis ir ieškoti. Prireikus tam tikro pratimo, nesunkiai gali
pasinaudoti kitų sukauptu „banku“. Dažniausiai lankomos svetainės ir naudojamos ten
esančios priemonės yra:
-

Vilmos ir Mindaugo Garnionių www.pradinukai.lt. Ypač mėgiama yra
kolegos Mindaugo Garnionio sukurta Skaičiuoklė.

-

www.logopedas.puslapiai.lt/news.php

-

www.elogopedai.lt

-

www.logopedui.jimdo.com

-

www.elogopedas.lt

-

www.nijolespec.jimdo.com

-

ir daug kitų svetainių.

Internete šiuo metu yra prieinama ir nuolatos atsiranda vis naujų mokomųjų
kompiuterinių priemonių. Tai leidžia logopedui naudotis didele užduočių įvairove, nuolat
mokiniui pateikti ką nors naujo ir tokiu būdų vengti monotonijos bei automatinio išmokimo.
Pati logopedė Rima taip pat kuria savąją
svetainę, kurioje ketina sudėti naudojamas programas,
savo kurtas pateiktis, užduotis mokiniams, rekomendacijas
tėvams bei mokytojams ir kitą naudingą informaciją.

Dalyvaudama projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ logopedė, kaip ir
kiti projekto dalyviai be IKT priemonių gavo daugybę naudingos informacijos, kurią dažnai

naudoja kurdama pateiktis mokiniams. Buvo pristatytos įvairios virtualios mokymosi
aplinkos bei internetinės svetainės, o dalyviai buvo išmokyti jomis naudotis bei apmokyti
kitus.

RIMA JUŠKIENĖ
Panevėžio “Vyturio”
progimnazijos
logopedė ekspertė

Bene pagrindinė priemonė rengiant
pateiktis – tai MS PowerPoint programa. Jos
pagalba logopedė kuria ne tik pateiktis,
demonstruojamas užsiėmimų metu, bet ir skaidres
seminarams bei konferencijoms. Turėdama savo
kabinete multimedijos projektorių, gali savo
pateiktį parodyti vienu metu keliems mokiniams.

Paskaitų metu tėvams ar kolegoms
pranešimo skaidres Rima pateikia klausytojams.
Tai padeda per pateikiamus pavyzdžius suvokti
dėstomus dalykus.
Norėdama paįvairinti pateikiamas užduotis logopedė, naudodamasi Eclipse
Crossword programa, kuria kryžiažodžius. Žinodama kiekvieno užsiėmimuose besilankančio
mokinio sugebėjimus, logopedė gali parinkti atitinkančias jo gebėjimų lygį sąvokas.
Mokiniams šios užduotys labai patinka. Jos yra smagios, o tuo pačiu padeda įtvirtinti
mokomus dalykus. Taip yra lavinamas sugebėjimas atpažinti sąvokas pagal jų apibūdinimą.
Tuo pačiu neaiškūs terminai gali būti aptariami ir patikslinami vietoje.

Kryžiažodžiai paprastai yra kuriami painiojamų garsų grupėms (i-y, u-ū, e-ė, e-ė-ie, o-uo, pb, t-d, k-g…), pagal temas, pvz.:
-

daiktavardžiai,
žodžiai, kuriuose reikia atpažinti „Ū“ ir „U“,
vietos, kuriose yra atliekama kokia nors veikla (veiksmažodžiai)
mažybiniai-maloniniai žodžiai su priesagomis -ytgalūnės -is, -ys

- ū-u žodžių pradžioje
- E-ia žodžių gale
- ir kitoms temoms.
Kitos dažnai naudojamos logopedės programos – tai Kidspiration ir Inspiration
(minčių žemėlapiai). Jie nesunkiai sukuriami ir labai vaizdžiai parodo vaikui atskirus
sudėtinius tam tikrų kompleksinių veiksmų ar įvykių etapus arba dalis. Pavyzdžiui, mokantis
metų laikų ir mėnesių, kuriuos pradinėse klasėse mokiniai dažnai painioja, galima pradžioje
pateikti tuščią „voratinkliuką“. Paeiliui, kartu su mokiniu atidengiami atskiri metų laikai. Kai
metų laikai aptarti, galima pereiti prie mėnesių. Tokiu būdu vaikui kuriamas vizualinis
prisiminimas. Logopedės teigimu, rodant kitą kartą, vaikai prisimena ir regimosios atminties
pagalba atkuria mokomus dalykus vis lengviau ir lengviau.

Kita lengvai pagaminama priemonė yra koliažai, kurie kuriami su Microsoft
Research AutoCollage programa. Jie ypač patinka jaunesniems mokiniams, nes gali būti labai
spalvingi, su šmaikščiomis ar net mokyklos gyvenimo nuotraukomis.

Aptarinėjant tokį koliažą, galima paeiliui aptarinėti kiekvieną nuotrauką.
Galima kurti pasakojimą, kurį iš eilės seka keli mokiniai. Taip pat galima nagrinėti, kuri
nuotrauka netinka visumai. Taip yra tikrinama, kaip mokinys suvokia situaciją. Viena
kompozicija gali būti panaudota vis su kitais klausimais ir vis kitai temai.
Naudodama
programą
„CamStudio“, logopedė Rima retkarčiais
filmuoja veiklą, atliekamą kompiuteryje. Su
„MV Snap3“ programa fotografuoja atskirus
objektus kompiuterio ekrane, kuriuos vėliau
panaudoja pateiktims ruošti.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas bendravime su mokinių tėvais
Logopedė Rima Juškienė labai vertina bendravimą su mokinių, lankančių jos
užsiėmimus, tėvais. Užsiėmimų metu tikrinama mokinių foneminė klausa, garsinė analizė ir
sintezė, rišli kalba, regimasis suvokimas, erdvinis suvokimas, dėmesio koncentracija ir pan.
Visą užsiėmimą stebi ir tėveliai. Po jo logopedė aptaria, kokius dalykus jų vaikui sekasi
atlikti gerai, o kokius atliekant kyla sunkumų, pateikia rekomendacijas jų šalinimui.
Birželio mėnesį, kai būsimi pirmokai atvyksta į pamokėles, yra užimami ir
tėveliai. Jie turi galimybę išklausyti trumpą paskaitėlę, kurią veda mokyklos logopedė. Joje
nėra pateikiamos konkrečios rekomendacijos, pratimai ar kita veikla, bet būsimų pirmokų
tėvams paaiškinama, kokią įtaką vaikų mokymuisi turi jų kalbėjimo ir kalbos vertinimo sritys
bei patariama kreipti dėmesį į savo vaiko taisyklingą kalbą.
Visus mokslo metus tėveliai, kurių vaikai lanko logopedės užsiėmimus, turi
galimybę užsukti ir pasiteirauti, kaip sekasi jų vaikui. Daugelis pirmokų tėvų šia galimybe
naudojasi. Jie dažnai prieš pamokas atlydi savo vaikus, o po pamokų juos pasiima. Tada
dažniausiai pasikalba ir su mokytojais bei specialistais.
Kadangi mokykla turi elektroninį dienyną, logopedė savo pastabas užrašo ir
jame. Tokiu būdu tėvai, net neateidami į mokymo įstaigą, gali sužinoti apie savo vaiko
pažangą.
Visiems tėveliams pateikiama ir kita kontaktinė informacija. Nors ir turėdami
galimybę rašyti elektroninius laiškus, tėveliai vis tik dažniausiai skambina telefonu.
Pavasarį, besibaigiant mokslo metams, logopedė. norėdama parodyti, kaip
mokiniai dirba, logopedinių pratybų metu rengia atvirus užsiėmimus tėvams. Mokinių
tėveliai yra kviečiami pasižiūrėti, kaip jų vaikas dirba su mokyklos logopede, kokie pratimai
sekasi, kokie – nelabai, ko išmoko, o ką reikia tobulinti. Po šių užsiėmimų yra galimybė
aptarti tai, kas vyko ir išgirsti specialistės nuomonę. Tėvai gauna ir instrukcijas, ką galima
daryti namuose siekiant padėti vaikui įtvirtinti įgytas žinias.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias kolegoms ir
bendradarbiams
Dalyvavimas projekte, logopedės teigimu, atvėrė daug galimybių profesinėje
veikloje. Išmokusi kurti pateiktis kompiuteriu, sutaupo daug laiko. Supratusi, kad nėra
sudėtinga kiekvienam užsiėmimui paruošti vis naują ir vis kitokią užduotį, suteikia
mokiniams gerų emocijų ir išvengia monotonijos.
Tokia savo patirtimi Rima mielai dalinasi su kolegomis. Mokyklos mokytojams
ji rengia seminarus – mokymus IKT taikymo pradinių klasių ir specialiajame ugdyme
temomis. Konsultuoja mokytojus, turinčius mokinių su pritaikytomis programomis,
pagalbinių medžiagų rengimo klausimais.
Dirbant su vaikais labai svarbus yra bendradarbiavimas su tėvais bei vaiką
mokančiais mokytojais, tad tenka pateikti jiems rekomendacijas. Pastebėjus pažangą ar
gretutinius, naujus sunkumus, kartkartėmis rekomendacijas reikia atnaujinti ar papildyti, todėl
nuolatinis bendravimas su mokyklos kolegomis yra neišvengiamas.
Drauge su Ugdymo plėtotės centro specialistėmis Rima veda seminarus savo
bei kitų miestų mokyklų mokytojams ir specialistams.
Logopedė Rima yra specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursų lektorė ir
skaito paskaitas Panevėžio pedagogų švietimo centre.
Projekto metu
susipažinusi
su
kitais
pedagogais Rima keičiasi su
jais žiniomis, užduotimis,
nuolatos
bendrauja
elektroniniu paštu. Prireikus
tam
tikros
užduoties,
kreipiasi į konkretų kolegą.
Daugelis jų turi susikūrę savo
tinklapius ir ten talpina
užduotis, kuriomis gali ir kiti
naudotis. Rima taip pat
kuria savo svetainę, tačiau ji kol kas dar nėra visiškai užbaigta. Tačiau, anot mokytojos, tai –
tik laiko klausimas.

GIEDRĖ NARUŠEVIČIŪTĖ

Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla
Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla – dieninė bendrojo lavinimo mokykla,
įsikūrusi Vilniuje, Miglos g. 1, vykdanti pradinio ugdymo programas lietuvių kalba.
Mokykla buvo įkurta1991metais. 1996 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos sprendimu pradinei mokyklai suteiktas ,,Genio" vardas.
Mokykla turi savo vėliavą, himną,
uniformas su savo skiriamuoju ženklu, turimomis IKT
priemonėmis fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos
veiklos momentai, įvykiai.
Nuo 1996 m. dviejose pirmose klasėse
buvo pradėtas vykdyti ,,STEP BY STEP" projektas,
kurio metodikos elementus iki šiol taiko mokytojos.

Nuo 1997 m. Mokykla įsijungusi į ,,Sveikos gyvensenos" projektą, turi
tarptautinį sertifikatą ,,Sveika mokykla". Sveikos gyvensenos programą mokytojos integruoja
į kitus mokomuosius dalykus. Didelis dėmesys skiriamas žalingų įpročių prevencijai.
2002 m. rugpjūčio 12 d. LR Švietimo ir
mokslo ministerijos raštu eksperimento tvarka leista
etninę kultūrą pradinėse klasėse dėstyti atskiru dalyku.
Mokyklos mokiniai dalyvauja Žvėryno
bendruomenės akcijose, koncertuoja seniūnijos
vedamuose renginiuose, parodose (Šlapelių namai),
rašinių konkursuose (,,Lietuvos rytas"), tarptautinėje
matematikų olimpiadoje ,,Kengūra" dalyvauja apie
70% mokinių. Mokykloje vyksta susitikimai su
įdomiais žmonėmis: rašytoju V. Račicku, aktoriumi J.
Kavaliausku, dainininke Viktorija, gamtininku V.
Kazlausku, V. Lukšiu.
Palaikomi glaudūs ryšiai su Planetariumo
lektoriais, Nacionalinio muziejaus (čia organizuojamos
netradicinės pamokos), Pegaso knygynų darbuotojais,
dailės studijos dailininkais, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, Vilniaus teatru
,,LĖLĖ", viešąja įstaiga ,,Kaisakas". 2-3 kartus per metus vykstama į pažintines ekskursijas
po Lietuvą, ruošiamos gražios tradicinės ir netradicinės šventės (pvz.: ,,Šimtadienis").

Mokykla bendradarbiaujama su Š. Marčiulionio bei Vilniaus krepšinio mokyklomis.
Mokykloje atlieka praktiką VPU studentai (pradinis ugdymas, katalikų tikyba ir kt.),
psichologai, ŠU defektologinio kurso studentai.
2006-2007 m. mokyklos mokytojų komanda dalyvavo pilotiniame projekte
"Besimokančių mokyklų tinklų kūrimas". Į šį projektą įsijungė 42 Lietuvos mokyklos, iš jų
dvi Vilniaus mokyklos. Viena iš jų - "Genio pradinė". Mokyklos komanda bendradarbiavo su
kitų miestų mokyklų komandomis, dalyvavo seminaruose ir įgyta patirtimi dalijosi su
mokyklos mokytojomis.
Nuo 2010 m. mokykla dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programos
tarptautinį Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą "Tradicijos Europoje be
sienų". Šiame projekte dalyvauja 16 mokyklų iš 15-os šalių (Turkija, Vengrija, Italija,
Lenkija, Portugalija, Ispanija, Rumunija, Vokietija, Slovėnija, Prancūzija, Bulgarija, Anglija,
Graikija, Lietuva, Estija).
Vilniaus „Genio“ pradinėje mokykloje yra tik pirmos – ketvirtos klasės, viso
yra 12 klasių. Kiekvienoje klasėje mokosi vidutiniškai 24-28 mokiniai.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Giedrė Naruševičiūtė
Mokytoja metodininkė Giedrė Naruševičiūtė 1998m. baigė Vilniaus
pedagoginio universiteto pradinių klasių bakalauro laipsnio studijas. Studijų metais atliko
praktiką keliose Vilniaus mokyklose: Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje, Žvėryno
gimnazijoje (tuo metu dar buvo Žvėryno vidurinė mokykla), bei Vilniaus „Genio“ pradinėje
mokykloje. Baigusi pradinių klasių bakalauro studijas, pradėjo joje dirbti ir dirba iki šiol.
Studijų laikotarpiu Giedrė tris metus dirbo savanorišką darbą Paramos vaikams
centre, programoje „Big brothers big sisters“ ( www.pvc.lt/bbbs ), su išsiskyrusių šeimų
vaikais. Išklausiusi psichologų vestus mokymus, buvo atrinkta bendrauti su paaugle mergaite,
kuri bėgdavo iš namų.
2001 m. mokytoja baigė Vilniaus pedagoginio universiteto edukologijos
magistrantūrą. Dirbdama mokytoja Giedrė prisidėjo prie įvairių vasaros poilsio stovyklų
vaikams organizavimo, bei vykdymo.
Mokytoja, dirbdama šioje mokykloje
14 metų, išugdė tris pradinukų laidas.
Šiuo metu dirba su antrokais. Klasėje
mokosi 16 berniukų ir 10 mergaičių.
Viena iš dabartinių mokinių yra
mergaitė su cerebriniu paralyžiumi,
tad klasei yra paskirtas mokytojos –
pagalbininkės
etatas.
Visose
pamokose vienu metu būna dvi
mokytojos. Taip pat klasėje yra
nemažai
vaikų
su
elgesio
problemomis.
Tarkime, pirmoje klasėje (2010 – 2011 m.m.), iš kitos mokyklos (iš kurios buvo išprašytas)
atėjo mokinys, turintis elgesio problemų. Be to, vaikas buvo rusakalbis, tad šalia dėmesio
koncentracijos problemų buvo ir šioks toks kalbos barjeras. Su mokiniu teko nemažai dirbti
tiek pačiai mokytojai, tiek berniuko tėvams namuose. Vaikas per metus padarė labai didelę
pažangą ir stengiasi būti kuo geresniu mokiniu.
Mokytoja savo klasės mokiniams veda beveik visas pamokas (lietuvių klabą,
matematiką, pasaulio pažinimą, kūno kultūrą, dailę/technologijas ir muziką).

Darbo aplinka
Mokytojos klasę sudaro trys erdvios patalpos: vaikų rūbinė, klasė ir poilsio kambarys. Atėję į
mokyklą mokiniai rūbinėje turi galimybę pasikabinti viršutinius rūbus ir pasikeisti avalynę.
Čia jie persirenginėja sporto bei choreografijos užsiėmimams.
Patalpoje,
kurioje
vyksta
pagrindinė ugdomoji veikla, didžiąją erdvės
dalį užima mokytojos ir mokinių darbo
vietos. Mokinių suolai yra išdėstyti dviejų E
raidžių forma. Šis sėdėjimo būdas,
mokytojos teigimu, yra labai naudingas tuo,
kad mokiniai sėdi tarytum visi kartu, o ne
poromis ar grupėmis. Vis dėl to suolų
išdėstymą mokytoja kartais pakeičia tam,
kad mokiniai turėtų progą pajusti pamoką
kitaip. Net ir nedidelės pertvarkos leidžia
pasijusti išskirtai ir mobilizuotis.
Mokytoja Giedrė dalyvaudama “Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ projekte buvo
aprūpinta nešiojamu kompiuteriu ir multimedijos projektoriumi, kuriuos turi savo klasėje ir
nuolatos naudoja pamokų metu. Klasės priekyje yra didelė lenta. Virš jos pakabintas
išvyniojamas ekranas, ant kurio rodomi multimedijos pristatymai, užduotys, filmukai ir kiti
ugdymui naudojami dalykai. Šalia lentos yra įsikūrusi mokytojos pagalbininkė. Pačios
mokytojos darbo stalas yra neįprastoje klasės vietoje – klasės gale. Čia yra ir mokytojos
kompiuteris, kuriuo mokytoja naudojasi vesdama pamokas. Šalia mokytojos yra ir muzikinis
centras bei spausdintuvas.
Poilsio kambarys yra
suskirstytas į tris dalis. Viename
kamputyje yra mini virtuvėlė. Čia
visi turi savo puodelius ir pertraukų
metu gali pasidaryti šiltos arbatos. Ši
dalis yra atskirta spinta nuo likusios
patalpos dalies. Spintoje yra sudėti
įvairūs žaidimai, bei kitos priemonės,
kurios būna naudojamos pamokų
metu. Tomis priemonėmis mokiniai
gali naudotis ir pertraukų metu, o taip
pat likę po pamokų prailgintoje
grupėje. Sieninėje spintoje kiekvienas
mokinys turi savo kamputį, kuriame gali susidėti savo asmenines priemones, vadovėlius,
pratybas ir pan. Nuošalioje vietoje yra staliukas, prie kurio galima susėsti ir pavalgyti ar

pažaisti stalo žaidimą. Didžioji šios patalpos dalis yra išklota kilimine danga. Prie sienos yra
suoliukas ir lenta su dideliais popieriaus lapais. Čia kiekvieną rytą vyksta pirmoji pamoka,
kurios metu būna „Ryto ratas“. Jo metu mokiniai pasisveikina su mokytoja ir vieni su kitais,
aptaria einamuosius dalykus, pasidalina pastebėjimais ar rūpesčiais.
Šioje patalpoje mokiniai praleidžia pertraukas, repetuoja spektakliams, bendrauja
su klasiokais ir pan. Pasilikę po pamokų, žaidžia įvairius žaidimus arba mokosi eilėraščių.
Visose patalpose yra gausu
mokinių darbų. Daugiausiai jų vis dėl to
yra rūbinėje bei poilsio kambaryje. Čia
ant sienų puikuojasi naujausi mokinių
piešiniai aktualiomis temomis. Mokiniai
apžiūrinėja,
komentuoja,
klausinėja
piešusiojo, parodo ir pakomentuoja savo
piešinius: kas jam buvo sunku, kas, jo
nuomone, pavyko įgyvendintitobulai.
Klasės, kurioje vyksta
mokymasis, sienos šviesios, o ant jų
gausu plakatų, nuotraukų, bei mokomųjų
priemonių.
Ant
didelių
plakatų
pavaizduoti krepšinio kamuoliai (šis
simbolis šiais mokslo metais pasirinktas
todėl, kad Lietuvoje 2011 m. vyko
krepšinio čempionatas) su įvairiomis
nuotaikomis. Ant kiekvieno kamuolio
parašyta, kokią sritį jis apibūdina. Šalia
didžiojo kamuolio yra mažesni. Jų yra
tiek kiek klasėje mokinių. Kiekvienas mokinys turi savo
kamuolį, ant kurio užrašyta pirmoji jo
vardo raidė. Ant vienų yra vertinamas
mokinių elgesys (žymimi tik nuopelnai),
ant kitų - išmoktų eilėraščių skaičius. Dar
kiti parodo, kiek mokinys perskaitė knygų
ir pan. Mažyčių skrituliukų skaičius rodo
gerų darbų kraitį.

Ant palangių yra išrikiuoti mokinių segtuvai su jų
darbais. Kiekvienas vaikas turi po atskirą aplanką, kuriame yra
sudėti jo piešiniai, testai, savarankiški darbai, kūrybinės
užduotys ir pan.
Čia taip pat galima pamatyti įvairius rankdarbius.
Palangę puošia naujausi vaikų darbai. Jie nuolat keičiasi, tad
kas savaitę čia galima išvysti vis naujus darbus.
Ant palangės stovi ir keletas kambarinių augalų,
bet praeitų ketvirtokų šimtadienio prisiminimas – šimtakojis,
kurį numezgė vieno iš mokinių mama.
Kadangi mokytoja pati veda muzikos pamokas, natūralu, kad viename klasės
kampe stovi pianinas. Instrumentas yra naudojamas muzikos pamokų metu, ruošiantis
renginiui, ar per vakarėlį su tėveliais.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas mokytojos darbinėje
veikloje
Mokytojos Giedrės teigimu inovatyvūs mokymo metodai - tai aktyvaus darbo su mokiniais
metodai, atitinkantys šiuolaikinę visuomenę ir jos poreikius. Kadangi mokykla turi žengti
koja – kojon su visa visuomene, inovatyvūs mokymo metodai yra neišvengiami: jie padeda
motyvuoti vaiką mokytis. Tai nereiškia, kad tradiciniai mokymo metodai yra blogi, ar
nereikalingi. Idealiausia yra sugebėti derinti tradicinius ir naujus, inovatyvius mokymo
metodus, kiekvieno metodo panaudojimas darbe turi būti pagrįstas. Anot mokytojos Giedrės
Naruševičiūtės, kada kokį metodą ar bendravimo su mokiniu būdą tinka naudoti priklauso
nuo situacijos . Būtina atsižvelgti ne tik į laikmetį, bet ir į konkrečius vaikus, su kuriais yra
dirbama.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT panaudojimas dirbant su mokiniais pamokų
metu
Kadangi mokytoja dalyvavo „Geros pradžios“ projekte, kuris ir buvo inovatyvių
metodų taikymo pradininkas Lietuvos švietime, projekto kuratorės Milda Bredikytė, Regina
Sabaliauskienė ir Regina Rimkienė išmokė daugelio dalykų,. suteikė grupinio darbo
pagrindus.
Vienas pagrindinių motyvacijos ir
savęs įvertinimo metodų, naudojamų mokytojos,
užima visą klasę. Sienas puošia žaismingi
krepšinio kamuoliai, o kiekvienas jų yra
skirtingiems pasiekimams žymėti. Pavyzdžiui,
gerumo kamuolys vaizduoja gerus darbus: kuo
daugiau mokinys atlieka gerų darbų, tuo daugiau
turi lipdukų prie savo vardo. Kiekvieną dieną
vaikai gali matyti savo ir draugų pasiekimus , o
tai skatina pasitempti ir siekti dar geresnio
rezultato.
Mokiniai mėgsta būti vertinami, o geri įvertinimai motyvuoja, tačiau ne mažiau
svarbus dalykas yra pačiam įsivertinti pačiam. Tai mokiniai mokosi daryti nuo pirmos klasės.

Kiekvienas vaikas turi savo
dienos dienoraštį, kuriame įsivertina
kiekvieną pamoką: ar ji jam patiko, ar
nepatiko. Penki pirštai atitinka penkias
pamokas. Po kiekvienos pamokos mokinys
įvertina, kaip dirbo. Čia gali nupiešti
nuotaiką ar parašyti, kas jam patiko, ką
galėtų padaryti geriau, o kas nepavyko
taip, kaip tikėjosi. Stebėdama situaciją ir
vaikus pamokų metu mokytoja supranta,
kokios yra dažniausios priežastys,
kodėl pamoka nepatiko. Pirmoje klasėje toks vertinimas dažnai vyksta padedant mokytojai, o
vėliau vaikas išmoksta tai atlikti pats.
Skirtingiems dalykams tinka skirtingi mokymo metodai. Mokytoja Giedrė
stengiasi savo darbe naudoti juos taip, kad mokinys sau priimtinu būdu gautų informaciją,
kurią išsaugotų atmintyje, suvoktų, o, kai to prireiks tinkamai panaudotų.
Lietuvių kalbos pamokose
dažnai naudojamas vaidmeninis bei
siužetinis mokymas (Milda Bredikytė –
siužetinio mokymo kūrėja). Mokiniai labai
mėgsta prisiimti tam tikrą vaidmenį, į jį
įsijausti ir tada analizuoti tekstą.
Kiekvienų mokslo metų gale
mokiniai surengia spektaklį, kuriuo
džiaugiasi patys ir jų šeimos. Dažniausiai
mokslo metų pradžiai ir pabaigai mokytoja
stengiasi parinkti tą pačią temą.
Kadangi vaikai mėgsta mėgdžioti suaugusius ir jų gyvenimą, jiems patinka
įvairios TV laidos. Pagal jas mokytoja stengiasi parinkti darbo metodikos. Televiziniai
žaidimai yra perkeliami į pamokas ir naudojami kaip viktorinos ar netradicinis žinių
patikrinimas. Vaikai vienu metu azartiškai žaidžia įdomų žaidimą pagal mėgstamą laidą, ir
mokosi.
Sužinojusi, kad dauguma klasės mokinių
žiūri vieną ar kitą filmuką mokytoja pagrindinį
personažą panaudoja kaip užduoties veikėją. Kadangi
vienas iš mėgstamų mokytojos metodų yra dienoraščių
kūrimas, tas personažas - ar tai būtų Katšunis, ar
Puškis, ar Albertina, ar kas kitas - sukuria laišką,
gauna sąsiuvinį ir keliauja po vaikų namus. Vieną
dieną praleidęs vienoje šeimoje, kitą vakarą jau skuba
į kitus namus. Rytą, sugrįžęs į mokyklą, pasakoja, kas
įdomaus nutiko viešint svečiuose. Ši veikla

visą šeimą įtraukia į darbą. Vaikas gauna dėmesio ir namuose, ir kitą dieną, pristatinėdamas
savo darbelį. Vienu metu atliekami keli darbai: mokomasi formuoti mintį, kurti pasakojimus,
dekoruoti savo darbą, raiškiai skaityti ir t.t.
Kiekvieną
savaitgalį
vaikai turi dienoraštyje parašyti, ką
veikė. Jei buvo daugiau laisvų dienų,
(pvz., atostogos), aprašyti gražiausią ar
smagiausią atostogų dieną. Vaikai ne
tik gali įamžinti sau mielas akimirkas,
bet ir papasakoti apie jas draugams.

Vaikams labai patinka, kai mokytoja žaislą paverčia mokytoju. Ši klasė turi
savo meškiuką Švelnuką, kuris yra savotiškas talismanas ar angelas sargas, padedantis dirbti
per pamokas. Pernai ir jis turėjo savo dienoraštį, kurį pildė visi vaikai. Kiekvieną dieną vis
kitas vaikas nešdavosi meškiuką Švelnuką ir dienoraštį į savo namus ir aprašydavo, ką jie
veikė tą popietę. Kitą dieną „Ryto rate“ mokinys pristatydavo savo darbą.
Mokytojos Giedrės mokomi vaikai labai dažnai mintinai mokosi eilėraščius.
Tai, anot mokytojos, labai geras metodas, padedantis įvairiose srityse. Lavinama vaiko
atmintis, sklandus kalbėjimas, ritmo pajutimas, intonacijos priderinimas ir pan. Daugelis jų
prisimena eilėraščius praėjus daugiau nei metams nuo jų išmokimo.
Dar vienas mėgstamas mokytojos ir mokinių darbo metodas yra projektiniai
darbai. Priklausomai nuo mokinių amžiaus projektinių darbų temos ir sudėtingumas keičiasi.
Jaunesnėse klasėse mokiniai projektinius darbus atlieka prižiūrimi mokytojos. Vėliau
savarankiškiau, mažiau prižiūrint. Vienus projektinius darbus mokiniai atlieka po vieną, kitus
- grupelėmis, o su kitais dirba visa klasė. Visais atvejais kiekvienas vaikas turi galimybę
įsigilinti į kokią nors sritį, o vėliau apie tai papasakoti kitiems.

Mokiniai, kurdami savo darbus, gali naudotis įvairiais šaltiniais, pradedant nuo
asmeninės fantazijos, tėvų žinių, baigiant interneto svetainėmis, paieška knygose,
enciklopedijose ar muziejų lankymu. Taip pat laisva dažniausiai yra ir pristatymo forma.
Galima parašyti pasakojimą, pagaminti knygelę, sukurti plakatą ir pan.

Ne ką mažiau
įdomus ar kūrybingas yra
visos klasės projektinis
darbas.
Mokiniai
jį
vykdydami taip pat gauna
savo projekto dalį, į kurią
privalo įsigilinti.
Vėliau visi „gabaliukai“ sudedami į vieną didelį kūrinį. Tokio darbo pavyzdys
yra pernykštis projektas apie česnaką. Nors ir būdami pirmokai, vaikai domėjosi šia daržove
labai atsakingai, . sukaupė apie ją daug informacijos ir dabar jaučiasi tikrais ekspertais šioje
srityje.
Mokytoja dalyvaudama projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ buvo apmokyta
dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis bei mokomosiomis priemonėmis. Taip pat
susipažino su internetiniais tinklapiais, kuriuos pasitelkia dirbdama su mokiniais.
Matematikos pamokose dažniausiai
naudojami piniginiai metodai, žaidimai ar kita veikla
mėgdžiojanti banką, parduotuvę ar pan. Klasėje
pastaruoju metu labai populiari yra svetainė
www.pinigėnai.lt . Vaikai mielai jungiasi prie šio
žaidimo, o kitą dieną aptarinėja savo internetinės
kelionės vingius ir pasiekimus.
Žaisdami su „šimtalange“, vaikai mokosi įvairių dalykų: sudėties, atimties,
atpažinti lyginius ir nelyginius skaičius, suvokti gretutinius skaičius ir pan.
Matematikoje yra dalykų, kuriuos
daugelis vaikų sunkiai supranta. Tuos neaiškumus
padeda išsklaidyti paprasti dalykai. Mokytojai
demonstruojant ilgio sąvoką su kaladėlėmis, svorį su
svarstyklėmis ir pan. Kubą vaikai patys pasigamina iš
pagaliukų. Taip jiems lengviau suprasti matomas ir
nematomas kraštines, suskaičiuoti briaunas ar kampus.
Daug laiko plečiant matematinių žinių bagažą
praleidžiama prie kompiuterio.

Mokytoja mėgsta naudotis kai kuriais tinklapiais, pvz.:
www.miksike.lt ir ten tobulinti sudėties, atimties ar
daugybos/dalybos įgūdžius. Šiame tinklapyje galima ne
tik lavinti matematikos įgūdžius, bet gilinti ir lietuvių
kalbos žinias. Mokiniai juo naudojasi ne tik per
pamokas, bet ten užsuka ir laisvu nuo mokyklos laiku,
per atostogas, savaitgalį ar po pamokų.
Panašiai ir su pasaulio pažinimo užsiėmimais. Niekas taip gerai ir taikliai
neparodo ir nepaaiškina veikimo principo, kaip savarankiškai atliktas bandymas
www.mokinukai.lt
Patys mokiniai mėgsta kurti ne
tik projektinius darbus, piešti ir vaidinti,
bet
ir
kurti
eiles.
Mokytojos
kūrybiškumas leidžia auklėtiniams
patirti ir dar labiau neįprastus dalykus.
Pati kurdama eiles ir muziką joms, šias
dainas dainuoja įvairiomis progomis.
Mokytojų dienos proga keletą jų įrašė
tikroje įrašų studijoje.

Mokytojos kūrybiškumas persiduoda ir mokiniams. Dažnai skatinami tai daryti,
stebėdami mokytoją, patys turėdami norą kurti, mokiniai įsitraukia į kūrybą žymiai lengviau.
Praeita mokytojos laida ketvirtoje klasėje sukūrė animacinį filmuką „Šuniukų istorija“.
Vaikai, lydimi mokytojos, pusę metų penktadieniais važinėjo į Kino teatro muziejų. Ten
padedami menininkių – animatorių patys piešė paveiksliukus. Vėliau viskas buvo sujungta ir
tokiu būdu gimė animacinis filmukas.
Be jokios abejonės visi vaikai mėgsta
ekskursijas. Mokytoja labai dažnai organizuoja
vietines keliones: . važiuoja su mokiniais į
planetariumą, Lietuvos nacionalinį muziejų ir pan.
Čia yra organizuojamos specialios edukacinės
programos pagal vaikų amžių.

Keletą kartų per metus visa klasė keliauja susipažinti ne tik su sostine, bet ir su
įdomiomis Lietuvos vietomis. Kartais keliaujama pasigrožėti pajūriu, o kartais pasirenkama
kelionė, pavyzdžiui, į Šiaulius, kur yra įsikūręs “Dviračių muziejus”.

Mokytojos
kūrybiškumas ir
noras kurti gerą
atmosferą auklėtinių gretose yra
pastebimas daugelyje klasės gyvenimo sričių.
Mokiniai drauge
su mokytoja kuria
ne tik projektinius darbus, eiles, dainas, plakatus, mokymosi priemones, bet ir prisiminimus.
Keliaudami po Lietuvą ir gimtąjį Vilnių, kuria klasės istoriją. Rašo dienoraščius, kuriuos
kartais net išleidžia knygele, kuri tampa atsiminimu.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas bendravime su mokinių tėvais
Mokytoja bendravimui su mokinių tėveliais skiria labai daug dėmesio, nes
mano, kad tai yra labai svarbu. Mokiniai sėkmingiau mokosi ir sprendžia kylančias
problemas tada, kai turi rūpestingus, jais besidominčius tėvus. Tuo tikslu mokytoja tris kartus
per metus sukviečia mokinių tėvelius į klasės susirinkimą (pirmame semestre – vienas, o
antrame - du susirinkimai). Pirmoje klasėje tų susirinkimų būna daugiau, nes tėvams yra
rengiami bendri visų klasių tėvų susirinkimai.
Tėveliai nuo pat pirmosios klasės aktyviai dalyvauja renginių metu, ne tik
atvykdami į juos, bet ir padėdami juos organizuoti.
Kiekvieną dieną tėvai gali užeiti ir pakalbėti su mokytoja. Kadangi mokykla yra
gana nuošalioje vietoje, daugelis tėvelių vaikus atlydi į mokyklą, o po pamokų atvažiuoja jų
pasiimti. Vieni dažniau, kiti rečiau, pagal savo nuožiūrą ir poreikį gali pabendrauti su
mokytoja.
Visus metus vyksta nuolatinis susirašinėjimas elektroniniu paštu: tėveliai ir
mokytoja turi susikūrę savo grupę internetinėje erdvėje. Čia tėvai gali susirašinėti su
mokytoja ir vieni su kitais. Gali pasitarti dėl įvairių aktualių dalykų. Mokytojos teigimu, šioje
laidoje tėvai ypač aktyviai pateikia klausimus ir pageidavimus susijusius su vaikų vertinimu,
dažnai individualiai bendrauja dėl savo vaiko elgesio, pasiekimų. Kadangi pažymių pradinėse
klasėse nėra, tėvai turi labai daug klausimų, susijusių su vaiko rezultatų vertinimu.
Vyksta ir netiesioginis tėvų
įtraukimas į vaiko ir visos klasės
bendruomenės gyvenimą. Mokytoja keletą
kartų per mokslo metus sukuria dienoraštį,
kurį kiekvienas mokinys neša į savo namus
ir drauge su namiškiais jį pildo. Tokiu būdu
visa šeima yra įtraukta į vaiko mokyklinį
gyvenimą, sužino, kas ir kaip vyksta, kaip
tam tikri dalykai atrodo kitose šeimose ir
pan.

Pasiruošimas pamokoms
Mokytojos darbas - tai ne tik pamokos, bet ir nuolatinis ruošimasis joms, žinių
ir kitos medžiagos kaupimas. Mokytoja Giedrė Naruševičiūtė nuolat skaito daug profesinės
literatūros, publikacijas pedagoginėje spaudoje, stebi laidas, klauso įvairių radijo laidų, seka
internetinių svetainių skelbiamą informaciją, dalyvauja konferencijose bei įvairiuose
projektuose, iš kurių pasisemia naujų idėjų ir minčių tolimesniam darbui su mokiniais.
Rinkdamasi darbo metodus, mokytoja stengiasi, kiek tai įmanoma, atsižvelgti į
vaikų poreikius ir interesus. Tuo tikslu mokytoja nuolat stebi savo mokinius bei kalbasi su
jais. Vaikai yra labai nuoširdūs ir mielai pasipasakoja. Visa tai, ką jie pasako, išmanaus
mokytojo gali būti panaudota įdomiam naujų žinių pristatymui. Kiti dalykai (pvz.: viktorinų
pagal TV laidas rengimas, spektaklių kūrimas ir pan.) gali būti panaudoti jau turimų žinių
įtvirtinimui.
Kadangi, kaip mokytoja pati apie save sako, yra labai kūrybinga asmenybė,
nemoka kopijuoti kitų sukurtų ar naudojamų mokymo metodų. Ji, jei ką naudoja,
interpretuoja savaip ir pakeičia pagal savo klasės poreikius.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias kolegoms ir
bendradarbiams
Mokytoja Giedrė, kaip pati sako, mieliau parodys, ką ir kaip daro, nei iš kito kopijuos.
Jos vedamas pamokas dažnai stebi mokytojos tiek „Genio“ pradinės mokyklos, tiek kitų
mokyklų mokytojos. Dažnai rengiamuose seminaruose pristato įvairius inovatyvius darbo su
mokiniais metodus.
Esant galimybei vyksta į seminarus bei konferencijas pasiklausyti kitų. Taip pat
neretai pati skaito pranešimus mokyklos organizuojamosiose konferencijose bei
respublikiniuose renginiuose.
Kadangi mokykla, kurioje dirba mokytoja, yra užmezgusi bendradarbiavimo ryšius su
įvairiomis šalimis, tenka ne tik apsilankyti kitose šalyse, bet ir priimti svečius. Mokytojos
Giedrės vedamas pamokas ne kartą stebėjo profesorius iš Japonijos. Kadangi Japonijoje
pradinis mokymas yra gerokai apleistas ir šiuo metu yra kuriamos naujos darbo schemos bei
metodai, ieškoma geros patirties praktikos kitose šalyse. Svečias buvo nustebintas mūsų
mokytojų darbo rezultatais, naudojamais metodais ir pan.
Mokykla dalyvavo BMT (besimokančių mokyklų tinklas) projekte. Pati mokytoja
iniciavo projekto vykdymą „Genio“ pradinėje mokykloje ir jo metu skaitė pranešimus. Tai
buvo mokytojų švietimas dorinio ugdymo temomis: kaip dirbti tam tikromis kebliomis
temomis su vaikais. Mokytoja pristatė savo sukurtą programėlę apie bičiulystę. Šis projektas
yra publikuotas BMT projekto leidinyje.

RITA RIMŠELIENĖ

Utenos Krašuonos progimnazija

Utenos 7-oji vidurinė mokykla
atidaryta 1991 metais. Mokykloje mokosi
713 mokinių. Pradinėse klasėse mokosi
beveik 200 mokinių (po dvi pirmų, antrų ir
trečių klasių ir trys klasės ketvirtokų).

Nuo 1997 m. mokykla reorganizuota į Krašuonos pagrindinę. Mokykloje įvesta
kabinetinė sistema. Vykdomi šalies ir tarptautiniai projektai. Organizuojamos pirmokų
krikštynos, adventinė vakaronė, Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė. Mokyklos skautai su
draugais iš Čekijos dalyvauja karinėje-poilsinėje stovykloje “Aukštaičiai”.
1998– 1999 m.m. savo veiklą pradėjo jaunieji patruliai. Įkurta biblioteka kaip
informacinis centras. 1999 - 2000 m.m. mokykloje vykdyta edukacinė jaunimo programa
“Mokyklos radijas”, vaikų ir paauglių nusikalstamumo programa “Auklėjamasis teatro
poveikis asmenybės formavimui”. Mokinių, turinčių negalias, integravimosi į bendrojo
lavinimo mokyklą modelis pristatytas apskrities organizuotame projekte “Lygios teisės
specialiųjų poreikių vaikams”. Sparčiai ir aktyviai į mokymosi procesą įtraukiamos
informacinės technologijos. Puoselėjamas meninis mokinių ugdymas mokykloje. Ugdytiniai
dalyvauja įvairiuose konkursuose ir tampa laureatais.
Vykdant tarptautį SOCRATES projektą užmegzti kontaktai su Austrijos ir
Ispanijos mokyklomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su Čekijos respublikos Trčebon miesto 2-ąja
pagrindine mokykla.
2003-2004 m.m. įrengtas trečias kompiuterių kabinetas, skirtas įvairių
mokomųjų dalykų dėstymui, vienuolikoje pradinių klasių sukuriamos kompiuterinės darbo
vietos. Pagal Utenos rajono savivaldybės finansuojamą projektą antrus metus iš eilės
mokykla yra saugaus eismo centras.
Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla yra projekto "Vaikų ir jaunimo
olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006 - 2010 metais" narė. 2007 metais įkurtas
profesinio informavimo taškas (PIT).

Mokykla, nors ir ką tik atšventė 20 metų jubiliejų, yra viena naujesnių mokyklų
mieste. Koridoriai, kabinetai, bei pagalbinės patalpos naujai nudažytos. Sienos - šviesios ir
švarios, jas puošia įvairūs vaikų darbai.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Rimšelienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Rimšelienė 1991 m. baigė Šiaulių
pedagoginį universitetą (tuometį Šiaulių pedagoginį institutą).

2011m. Kauno technologijos universitete apsigynė informatikos inžinerijos
magistro laipsnį. Studijų metu suprojektavo mišraus mokymosi modelį pradinių klasių
mokiniams, kurį realizavo VMA Moodle. 1986 m. mokytoja Rita įsidarbino Užpalių
vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja.
Baigusi studijas 1991 m. įsidarbino Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje
pradinių klasių mokytoja ir čia dirba iki šiol.
Mokytoja Rita Rimšelienė šiuo metu moko trečiokus. Jos ugdomojoje klasėje
mokosi 17 mokinių, iš kurių 6 berniukai (1 berniukas yra specialiųjų poreikių, jam yra
paskirta modifikuota programa) ir 11 mergaičių.

Darbo aplinka
Utenos Krašuonos progimnazijoje pradinukai yra įsikūrę trečiame aukšte. Į
koridorių, iš kurio galima patekti į pradinių klasių mokinių klases, vyresni mokiniai
nepatenka. Tokiu būdu jaunesni mokiniai yra saugioje aplinkoje. Pertraukų metu čia nuolat
budi kuri nors pradinių klasių mokytoja.
Koridorius yra erdvus ir šviesus, o ant sienų gausu mokinių piešinių. Berniukai
būriuojasi vienam koridoriaus gale ir draugiškai žaidžia atsineštais iš namų žaisliukais. Kam
tai neįdomu užsiima kita veikla. Mergaitės dažniausiai susiburia į nedideles grupeles ir kartu
besišnekučiuodamos vaikštinėja.
Mokytojos Ritos klasė yra didelė ir erdvi. Septyniolika joje besimokančių
mokinių turi pakankamai vietos darbui savarankiškai ar grupelėse. Jiems nėra sunku pamokos
metu greitai susikeisti vietomis, ar susibūrus kuriame nors klasės pakraštyje atlikti kitą veiklą.
Klasėje
yra
du
sienlaikraščiai. Viename kabinami mokinių
paskutinieji
piešiniai
ar
naujausias
projektinis darbas, kurį kūrė visa klasė.
Lankantis mokykloje
čia
kabėjo projekto „Stuburiniai“ darbai, bet
jau netrukus ten gali atsirasti viai kiti
darbai.

Kitame sienlaikraštyje
yra aktuali informacija. Čia galima
rasti pamokų ir atostogų tvarkaraštį ir
pan. Taip pat šiame sienlaikraštyje yra
mokinių bei jų mokytojos gauti
apdovanojimai ir padėkos už aktyvų
dalyvavimą įvairiose veiklose.
Kabo čia ir keistai
spalvingas žodis ATSAKINGUMAS.
Tai motyvavimo priemonė. Mokytoja
sumanė suburti visus mokinius vienam
tikslui pasiekti. Pastebėjusi, kad dažnai atsiranda vienas kitas mokinys, kuris neatliko namų
darbų, nusprendė tai pakeisti. Kadangi mokiniai mėgsta keliauti, mokytoja pažadėjo juos
nusivežti į kelionę, kai žodis bus visiškai nuspalvintas. Dalis raidės gali būti nudažyta tik tuo
atveju, jei visi klasės mokiniai yra atlikę namų darbų užduotis. Stebint mokytojos vedamas
pamokas teko stebėti šio proceso finišą. Mokinių džiaugsmas buvo iš ties sunkiai nusakomas.

Jie visi stengėsi, nors nežinojo, ar ir kiti bendraklasiai tuo rūpinasi, bet turėjo tikėti ir
pasitikėti vieni kitais.
Mokinių suolai yra
sustumti po du. Tokiu būdu yra
suformuotos nedidelės grupelės.
Jos esant poreikiui gali nesunkiai
pasikeisti. Mokiniai susodinti
atsižvelgiant į jų sveikatos būklę
ir
gydytojų
rekomendacijas.
Tačiau tai nėra vienintelis
kriterijus. Grupelėse yra ir
silpnesni ir stipresni mokiniai. Jie,
pažinodami vieni kitus, stengiasi
padėti tiems, kam to reikia.
Mokytoja Rita dalyvaudama „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ projekte buvo
aprūpinta nešiojamu kompiuteriu o klasėje atsirado multimedijos projektorius, kuriuo
mokytoja labai dažnai naudojasi pateikdama mokomąją medžiagą mokiniams.
Klasėje yra keturi kompiuteriai. Vienas yra mokytojos dažnai naudojamas darbo
įrankis, o likę skirti mokiniams. Yra ir interneto ryšys kiekvienoje klasėje, tad pamokų metu
mokytoja nesunkiai gali juo naudotis norėdama pademonstruoti medžiagą ar parašyti tėvams
pranešimą.
Ant vienos sienos kabo tradicinė lenta, o ant kitos - interaktyvi lenta. Abi jos
yra dažnai naudojamos. Mokiniai jau puikiai sugeba naudotis neseniai gautomis
kompiuterinėmis pelėmis.
Kadangi klasė yra išties erdvi, joje yra
atskirtas kamputis, kuriame mokiniai, atvykę į
mokyklą, pasikabina viršutinius rūbus. Ta vieta
atsirado atitvėrus dalį patalpos spinta, kurioje yra
mokinių piešimo priemonės. Taip pat šioje spintoje
yra ir vadovėliai, kurių mokiniai nesinešioja namo,
bei nedidelė knygų bibliotekėlė bei kitos mokymo
priemonės.
Įmantriai sumontuotose lentynose yra
eksponuojami mokinių darbai. Čia laikomos ir
mokinių mėgstamos „pelės išdykėlės“.

„Pelės išdykėlės“ – tai kompiuterinės pelės. Jų yra tiek, kiek mokinių. Jos yra
įjungiamos į pultel,į esantį prie stalo. Tuo metu, kai jomis nesinaudojama, jos paliekamos
lentynoje.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas mokytojos darbinėje
veikloje
Mokytojos Ritos nuomone inovatyvūs metodai - tai tokie metodai, kurie atitinka
šiandienos dvasią. Tai, kas tinka vaikams. Šie metodai nebūtinai turi būti ką tik sukurti, tai
gali būti seni, anksčiau naudoti ir dabar pritaikyti šiai dienai. Inovatyvūs metodai dažniausiai
vykdomi per veiklą. Jie nuolat keičiasi ir prisitaiko prie aplinkybių.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimas dirbant su mokiniais pamokų
metu
Informacinių technologijų centro
el. žurnalo Impresio eJournal administratorius
suteikė teisę
kurti elektroninį žurnalą
,,Krašuonos pradinukai“, kuris siejasi su VMA
Moodle.
Aplinka, kurią
sėkmingai
mokytoja naudoju,
pasiekiama adresu:
http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai/ .
Mokytoja Rita suprojektavo mišraus mokymosi
aplinką, joje
įdiegė
e.mokymosi elementus. Mokytoja nuolat siekia, kad tiek eJournal aplinkoje, tiek VMA
mokymosi medžiaga būtų aiški, suprantama, interaktyvi, tad nuolat ją atnaujina, sudaro
galimybę patiems mokiniams konstruoti, analizuoti, papildyti mokymosi medžiagą.
Aplinkoje siekiama maksimaliai atsižvelgti į pradinių klasių mokinių fizinius, techninius bei
edukacinius poreikius, kad pateikiama informacija, mokymosi medžiaga būtų kuo aiškesnė,
papildyta nesudėtingomis instrukcijomis.

Mokiniams
yra
sudaryta
galimybė savarankiškai patekti ir mokytis
VMA
Moodle
aplinkoje
http://ejournal.emokykla.lt/skaitantys_vaikai
/ . Joje pateikiami e.mokymosi elementai,
kurie yra naudojami ir klasėje tradicinių
pamokų metu, saugomi archyve eJournal bei
lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio
pažinimo kursai (trečiokams).
Mišraus mokymosi aplinkos vartotojai gali naudotis vaizdo, garso, teksto
ištekliais. Kompiuterinėmis konstravimo priemonėmis parengta e.mokymosi medžiaga
padeda mokiniams įsitraukti į aktyvią mokymosi veiklą.
E.mokymosi medžiagą mišraus
mokymosi aplinkoje mokytoja Rita
naudoja tradicinių pamokų metu ir
nuotoliniam pradinių klasių mokinių
mokymui, savarankiškam jų darbui.
Mokiniai gali spręsti testus ir taip
pasitikrinti tam tikros temos žinias, pvz.:
ar gerai suprato, kas yra būdvardis, ar
įsisavino dvibalses ir pan.
Moodle aplinkoje, teorinės
medžiagos patalpinama labai nedaug.
Mokiniams labai patinka VMA Moodle
esančios praktinio darbo užduotys.
Kadangi mokytojos Ritos mokiniai yra
skirtingų mokymosi stilių, todėl yra
būtina
kursuose pateikti mokymosi
medžiagą ir garsiniu formatu. Audacity
programa mokytoja sukūrė garso įrašus.
Mokiniai
yra
sužavėti
galimybe
savarankiškai namuose rašyti atrenkamąjį
diktantą, klausant įrašo.
Su VMA Moodle aplinka mokinius mokytoja Rita supažindino antroje klasėje
pamokų metu. Pirmą kartą prie aplinkos jungėsi bendrai, papildomai mokiniams prisijungimo
informacija buvo išsiųsta e.paštu, kad veiklą galėtų pakartoti savarankiškai namuose. Tam,
kad vaikų veiklą galėtų stebėti ir tėvai (globėjai), jiems taip pat buvo pateikta naudojimosi
instrukcija bei patarimai. Mokiniams ir tėvams (globėjams) nuolat el.paštu mokytoja primena
apie atnaujintas užduotis, skatina išsakyti savo nuomonę. Kadangi kursas pritaikytas mišriam
pradinių klasių mokinių mokymui, pamokų metu mokytoja mokinius moko orientuotis

Moodle aplinkoje, rašyti komentarus, dalyvauti diskusijose, forumuose, pratina klausti,
įsivertinti.
Ugdymo
procese
taikydama
IKT
ir
inovatyvius
mokymosi metodus mokytoja Rita
džiaugiasi, kad nusprendė sukurti
virtualią
mokyklą
savo
klasės
mokiniams. Ji jaučia didžiulę naudą ir
kiekvieną dieną stebi mokinių pokyčius
ir didėjantį, anksčiau sunkiai suvokiamų
dalykų, išmanymą.

Mokymosi aplinką ji projektavo pagal J. Bersin aprašytą ,,Pagrindo ir pakopos”
modelį. Projektuojant aplinką pavyko sumodeliuoti vizualiai patrauklią, nesudėtingą naudoti
mokomąją medžiagą, kuri padeda jaunesniojo amžiaus mokiniams tobulinti lietuvių kalbos,
matematikos bei pasaulio pažinimo žinias, gebėjimus bei įgūdžius. Stebėdama savarankišką
mokinių veiklą, galima daryti išvadas apie individualius mokinių pasiekimus.
Paprastai per pamoką yra
panaudojami keli žinių kartojimo būdai.
Mokiniai atlieka užduotis sąsiuvinyje,
pratybose, rašo ant lentos ir atsakinėja
žodžiu. Pradedant aiškintis naują temą
praverčia
savotiškas
„pačiupinėjimas“
rankytėmis. Tarkim norint paaiškinti dalybą
su liekana mokytoja pateikia klausimą, pvz.:
16:3=
. Klasės viduryje pastatomos trys
kėdės ir pateikiama instrukcija susėsti taip,
kad ant kiekvienos kėdės būtų po lygiai.
Mokiniai empiriniu būdu patikrina kaip galima
skaičių 16 padalinti į tris lygias dalis. Susėda vienas kitam ant
kelių. Po vieną vis prisideda, kol lieka stovėti mažiau vaikų nei yra
kėdžių. Pamatę savo akimis lengviau aiškintis kaip tai
matematiškai padaryti.
Kitą kartą tai pačiai temai nagrinėti gali būti
naudojamas kitas būdas, pvz.: stalo žaidimas. Mokiniai galbūt net
nenumano, kad ridendami kauliuką ir rinkdami taškus mokosi
matematikos. Tokiais netradiciniais būdais įgytos žinios išlieka
žymiai ilgiau.

Mokytoja Rita turėdama
savo klasėje interaktyvią lentą,
bei multimedijos projektorių labai
dažnai jais naudojasi pamokų
metu. Tiek lietuvių kalbos žinių
pristatymui, tiek jų įtvirtinimui
rengia pateiktis. Vienos būna
tiesiog
viktorinos
stiliumi.
Pateikiamas klausimas ir keli
atsakymų variantai. Vaikai per
tam tikrą laiką turi pasirinkti jų
nuomone teisingą atsakymą. Ši
veikla patinka mokiniams.
Vaikai iš prigimties turi norą
varžytis ir siekti kuo geresnio rezultato.
Atlikdami šias užduotis, besimokydami
naujų dalykų, jie tai ir gauna.
Šioms
užduotims
atlikti
reikalingos ir „pelės išdykėlės“. Kiekvienas
vaikas turi vieną pelę, kurią mokytojai
paliepus prijungia tam skirtoje vietoje.
Ekrane suranda savo paveikslėlį ir darbą
galima pradėti.
Multimedijos projektoriumi yra demonstruojami mokomieji filmai vaikams,
kuriuos galima surasti įvairiose svetainėse, pradedant lietuviškomis, kaip pvz.:
www.mokinukai.lt ,ir baigiant užsienietiškomis svetainėmis.
Pasaulio pažinimo pamokose, bei gamtos pažinimo būrelyje mokiniai dažnai
atlieka eksperimentus. Pavyzdžiui, jie matuoja vandens, kuris bėga iš čiaupo temperatūrą.
Vėliau ją lygina su pakaitintu virdulyje vandeniu. Sveria kuprines norėdami įsitikinti, ar visų
kuprinės yra vienodo svorio. Aiškinasi, kodėl jis nėra vienodas: ar jose yra tikrai tik būtini
mokykloje daiktai?

Mokiniai
turi
galimybę
susipažinti su daugiau nei dešimt metų
mokykloje gyvenančiais vėžliukais.
Aptarinėdami
stuburinių
gyvūnų
požymius, elgseną, jie gali stebėti ne tik
visiems matytus šunis, kates ar kitus
naminius gyvūnus, bet ir kiek
egzotiškesnius,
retai
namuose
aptinkamus gyvūnus.
Stebėdami juos, gali patys
įsitikinti, greitas ar lėtas yra vėžlys.
Pasaulio pažinimo pamokų metu vykdomi ir daugiau ar mažiau savarankiški
projektiniai darbai. Mokiniai patys kaupia žinias, jas sistemina ir pristatinėja kitiems.
Mokytojos Ritos naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir inovatyvio
komunikacinės technologijos paįvairina tradicinį mokymąsi. Mokiniai džiūgauja vis nauja
užduotimi, o jų rezultatai gerėja. Nauda yra visapusiška.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas bendraujant su mokinių tėvais
Mokytoja Rita bendravimą su mokinių tėveliais, globėjais laiko labai svarbia
ugdymo dalimi. Tik nuolatinis kontaktas ir keitimasis informacija gali duoti gerus rezultatus.
Tam klasės tėveliai yra susibūrę į grupę ir nuolat bendrauja internetinių laiškų pagalba.
Mokytoja taip pat bet kuriuo metu gali parašyti mokinio tėvams ir gauti iš jų atsakymą.
Kadangi mokiniai gauna užduotis VMA Moodle aplinkoje, tėvams yra
siunčiama naudojimosi instrukcija. Mokiniams ir tėvams (globėjams) nuolat elektroniniu
paštu primenama apie atnaujintas užduotis, skatinama išsakyti savo nuomonę. Didžioji
dauguma tėvelių, mokytojos džiaugsmui, mėgsta ir naudojasi šiomis galimybėmis.
Aišku tradiciniai mokytojos ir tėvų susirinkimai taip pat vyksta. Kartais tėvai
paskambina mokytojai, nors ši mokinių ir tėvų laida yra pamėgusi internetą.
Taip pat tėvai su mokytoja susitinka bendrų renginių, bei klasės išvykų metu.

Mokytojos ruošimasis pamokoms
Mokytoja Rita daug dėmesio skiria pasiruošimui pamokoms. Kaip ir kiekvienas
savo srities specialistas skaito profesinę literatūrą, straipsnius bei seka laidas. Nuolat
dalyvauja seminaruose ir konferencijose, kuriose klauso kolegų, o taip pat ir pati skaito
pranešimus įvairiomis temomis.
Kiekvieną dieną patikrina mokinių lankomumą internetinėje svetainėje, įdeda
naujas užduotis, bei patikrina, kaip vykdomos esamos. Tenka pakomentuoti ar atsakyti į tėvų
užklausimus.
Ji pati kuria daug pateikčių pamokoms. Stebėdama savo auklėtinius, pagal jų
pomėgius kuria užduotis pamokoms.
Pastebėjusi, kad mokiniams patinka
viena ar kita TV laida, ji ją pritaiko mokymui.
Tokiu būdu gimsta įdomūs žaidimai, kuriuos
žaisdami vaikai mokosi matematikos, ar
lietuvių kalbos. Vienu metu jie ir žaidžia, ir
mokosi, to net nesuvokdami. Jiems patinka
mokykla, o mokytojai - lengviau dirbti.
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Dalyba su liekana

Taip gimė ir žaidimas „Milijonierius“.
Powerpoint programa mokytoja paruošė
užduotis. Kiekvienoje skaidrėje yra sąlyga
ir keturi atsakymų variantai. Kiekvienas
mokinys pasirenka, jo manymu, teisingą
atsakymą. Kai visi suskaičiuoja, parodomas
teisingas atsakymas. Kiekvienas teisingai
atsakęs mokinys gauna tašką.
Vienoms pamokoms tenka skirti daugiau laiko, kitoms - mažiau. Vaikai ir patys
naršo po internetą, tad smalsesni savarankiškai sužino kai kuriuos eksperimentus. Nenorint
kartotis, tenka surasti ką nors naujo. Ypač pasaulio pažinimo pamokoms tenka pasukti galvą,
kartais net pačiai namie atlikti vieną kitą bandymą, norint įsitikinti, kad tai veikia. Juo labiau,
kad mokytoja veda ir gamtininkų būrelį, o ten susirenka vaikai, kurie ir patys tuo daugiau
domisi.

Inovatyvių metodų ir IKT taikymas skleidžiant geros praktikos žinias kolegoms ir
bendradarbiams
Mokytoja Rita dažnai dalinasi turimomis žiniomis su kolegomis. Mokykloje, kurioje dirba,
dažnai yra rengiami mokymai bei seminarai, kurių metu mokytoja pristato metodus ar
problemos sprendimo būdus.
Dažniausiai pristatomos temos yra apie mokinių vertinimą ir savęs įsivertinimą.
Taip pat mokytoja Rita skaito pranešimus apie mokyklų įsivertinimą.
Mokytoja Rita 2011 m. balandžio 20 d. Panevėžyje vykusioj IV Respublikinei
metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovatyvus mokymas(is) pradinėse klasėse taikant
IKT" skaitė pranešimą ,,Veiksmažodis antroje klasėje".
III respublikinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje ,,Pamoka pagal
atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT pradinėse klasėse", vyksiančioje Panevėžio
Senvagės pagrindinėje mokykloje 2010-03-30 skaitė pranešimą ,,Dvibalsis ui pirmoje
klasėje".
Kitos temos yra apie inovatyvius
mokymo
metodus
bei
inovatyvių
komunikacinių metodų taikymą mokymo
rezultatams pagerinti. Kadangi mokytoja su
savo auklėtiniais plačiai naudoja „linksmąsias
pelytes“, tai ir savo mokyklos koleges moko tai
daryti.

Anksčiau mokytoja rašydavo straipsnius „Žvirblių take“ – pradinių klasių
mokytojams skirtame žurnale. Dažniausias temos objektas buvo integruotas ugdymas.
Šiuo metu mokytoja Rita daug dėmesio skiria Utenos mokytojų kompiuterinio
raštingumo mokymams. Kiekvieną penktadienį ji veda užsiėmimus, kuriuose moko kitus
mokytojus darbo su kompiuteriu ypatybių.
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Priedas nr. 1. Laiškas dalyviams
Gerbiami projekto dalyviai,
Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ netrukus baigsis, tačiau jame
dar liko daug svarbių darbų. Šiame projekte jūs jau dalyvavote įvairiuose renginiuose, kurių
metu mokėtės taikyti inovatyvius mokymo metodus bei informacines ir komunikacines
technologijas. Kiekvienas šio projekto dalyvis turėjo išskirtinę galimybę susipa žinti su
įvairiais metodais ir priemonėmis bei išmokti pats juos susikurti. Net neabejojame, kad jūsų
sukaupti įgūdžiai ir žinios yra taikomi kasdienėje pedagoginėje praktikoje. Todėl kreipiamės į
jus kviesdami pasidalinti savo patirtimi ir tapti pavyzdžiu kitiems.
Siekdami atrinkti keletą pedagogų, kurių sėkminga pedagoginė praktika,
inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo patirtis būtų įdomi kolegoms ir padėtų jiems
tobulėti, prašome trumpai aprašyti savo (pradinių klasių mokytojo arba specialiojo pedagogo)
pedagoginę praktiką. Nenorėdami primesti apimties ir formos suteikiame Jums laisvę
pasirinkti istorijos pateikimo formą. Prašome Jums priimtiniausiu būdu (tai gali būti rašinys,
PowerPoint pristatymas, filmas ir pan.) glaustai pristatyti, kaip ir kokiais tikslais taikote IKT
ir inovatyvius mokymo metodus, kokių rezultatų pasiekėte jūs ir jūsų mokiniai, kas, jūsų
manymu, galėtų būti įdomu kitiems pedagogams. Galite papasakoti, kaip planuojate savo
darbą, rengiatės pamokoms, jas vedate, bendraujate su kolegomis, mokinių tėvais, vykdote
konsultacinę veiklą, dirbate su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, vertinate mokinių
pasiekimus, rengiate mokymo medžiagą, mokymo priemones, dalyvaujate projektuose ir
įvairiuose konkursuose, vedate seminarus, rašote straipsnius ir pan.
Perskaitę jūsų atsiųstas istorijas, atrinksime pačias įdomiausias, o jų autorių
patirtis bus analizuojama ir pristatoma plačiau. Su atrinktaisiais pedagogais norėsime
pabendrauti ilgiau, galbūt apsilankyti jų vedamose pamokose, pasikalbėti su mokyklos
bendruomenės atstovais, pamatyti, kaip Jūs dirbate su specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiais vaikais ir pan. Kiekviena istorija bus aprašyta ir pateikta kaip atskiras atvejis, o su
jūsų patirtimi galės susipažinti visos Lietuvos pedagogai. Šio tyrimo rezultatai taip pat bus
pristatyti kitų metų pavasarį vyksiančiame seminare.
Labai tikimės, kad savo istorijas mums atsiųsite iki spalio 15 d. elektroniniu
paštu, adresu Olesia@eurotela.lt.
Kilus klausimams visada galite mums parašyti elektroniniu paštu, ar
paskambinti telefonu.
Linkime jums kūrybingos nuotaikos ir nekantriai laukiame jūsų istorijų.
Pagarbiai,

PRIEDAS Nr.2
Interviu su pradinių klasių mokytojomis pagrindinės temos:
Išsilavinimas:
 Kokį išsilavinimą pradinių klasių mokytoja yra įgijusi?
 Kaip dažnai vyksta į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, konferencijas?
 Kokiais kitais būdais yra keliama kvalifikacija?
 Ar skaito paskaitas ar pranešimus kolegoms? Kaip dažnai?
 Kaip bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais? Ar apsiriboja tik tėvų
susirinkimais, ar vykdo dar ir kitokią veiklą (individualios konsultacijos,
straipsniai, lankstinukai, plakatai ar pan.)?
 Ar pati veda seminarus kolegoms iš savo mokyklos, bei kitų mokyklų mokytojams
ir specialiesiems pedagogams? Kaip dažnai?
 Ar turi savo publikacijų spaudoje? Jei taip, tai kokiomis temomis, kur jos yra
spausdinamos, bei kiek jų apytiksliai yra?
 Ar dažnai skleidžia savo pedagoginę patirtį nuomonę internetinėje erdvėje? Jei
taip, tai kokiais būdais dažniausiai naudojasi?
Darbo stažas ugdymo įstaigose:
 Kiek metų pradinių klasių mokytoja dirba ugdymo įstaigoje?
 Kuri mokinių laida dabar yra ugdoma?
 Keliose ugdymo įstaigose dirbo anksčiau?
Darbo pobūdis:
 Kokią klasę pradinių klasių mokytoja turi šiuo metu?
 Kokius dalykus pradinių klasių mokytoja dėsto mokiniams?
 Kiek savaitinių pamokų pradinių klasių mokytoja turi?
 Kokio dydžio yra klasė (kiek joje mokinių), su kuria pradinių klasių mokytoja
nuolatos dirba?
 Kaip bendrauja su mokinių tėvais?
Inovatyvių metodų taikymas darbe:
 Ką pradinių klasių mokytoja pati laiko inovatyviais metodais?
 Kada pradinių klasių mokytoja pradėjo naudoti inovatyvius darbo metodus?
 Kas skatina jais naudotis?
 Iš kur jie gaunami?
 Kokius inovatyvius mokymo metodus sukūrė pati? Kaip sekėsi tai daryti?
 Kaip dažnai pamokose naudoja inovatyvius mokymo metodus?
IKT taikymas darbe:
 Kokiomis IKT pradinių klasių mokytoja turi galimybę naudotis savo darbo vietoje?









Kokiomis IKT pradinių klasių mokytoja gali naudotis dirbdama su mokiniais?
Kaip dažnai naudojasi IKT priemonėmis?
Kokiomis IKT pradinių klasių mokytoja naudojasi besiruošdama darbui su
mokiniais?
Kodėl būtent tos priemonės yra tinkamos dirbant su mokiniais?
Kodėl būtent tos priemonės yra tinkamos tokiam darbui?
Kaip ir kokios IKT padeda kurti inovatyvias mokymo priemones?

Asmeninis požiūris į savo darbą:
 Kiek pradinių klasių mokytoja yra patenkinta savo profesija?
 Ar jaučia pasitenkinimą savo darbu?
 Kaip IKT palengvina ir paįvairina kasdienį darbą? Kokių galimybių teikia
mokiniams?
 Kokie mokymo metodai darbą pradinėse klasėse padaro kokybiškesnį, įdomesnį,
patrauklesnį?
Fizinės darbo aplinkos stebėjimas:
 Kaip atrodo patalpa, kurioje vyksta darbas su mokiniais?
 Kokios pagalbinės mokymo priemonės yra ant sienų?
 Ar klasėje yra eksponuojami vaikų darbai, jų darbų įvertinimai ir pan.?
 Ar mokiniams klasėje yra pasiekiamos (pertraukų metu ar po pamokų)
papildomos mokymo priemonės? Jei taip, kokios tai priemonės (grožinė
literatūra, informaciniai leidiniai, žurnalai, mokomieji žaidimai, nuotraukos ar
pan.)?
 Kokios IKT yra darbo vietoje?
 Kokios IKT yra naudojamos ugdymo proceso metu?
 Kaip yra išdėstyti stalai („tradicinės“ eilės ar kitu būdu) darbo metu?
 Kaip sėdi mokiniai pamokų metu (pavieniui, po du, mažomis grupėmis, ratu, ar
kt.)?
 Kaip pradinių klasių mokytoja palaiko kontaktą su mokiniais (aiškina iš savo
darbo vietos, vaikšto po klasę ir stebi visų darbą, prieina prie mokinių, kurie
susiduria su sunkumais, ar pan.)?

Interviu su pradinių klasių mokiniais pagrindinės temos:
Bendra informacija apie mokinį:
 Koks mokinio amžius?
 Kelintoje klasėje mokosi šiuo metu?
 Kokios pamokos patinka?
 Kokios pamokos nepatinka?
Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas darbe:
 Kaip dažniausiai atrodo pamoka?
 Kaip pamokos prasideda ir baigiasi?
 Kaip jie atlieka įvairias užduotis?
 Iš kur sužino, kaip pavyko jas atlikti?
 Kas atsitinka, jeigu kažkas nesupranta, nežino, ką daryti, atlieka klaidingai?
 Kas užduodama namų darbams?
 Kokias priemones pradinių klasių mokytoja naudoja pamokų metu pristatydama
naują temą?
 Ar dažnai pradinių klasių mokytoja aiškindama ar įtvirtindama žinias naudoja įdomius
mokymo būdus? Jei taip, tai kokius ir kokių pamokų metu dažniausiai?
 Kokias IKT (kompiuteris, interaktyvi lenta, televizorius, videokamera ir pan.) mokinys
yra pastebėjęs savo pradinių klasių mokytojos darbo vietoje?
 Kokias IKT padinių klasių mokytoja taiko lietuvių kalbos pamokų metu?
 Kokias IKT padinių klasių mokytoja taiko matematikos pamokų metu?
 Kokias IKT padinių klasių mokytoja taiko pasaulio pažinimo pamokų metu?
 Kaip dažnai padinių klasių mokytoja naudojasi tam tikromis IKT priemonėmis:
Kompiuteriu Interaktyvia lenta Internetu
 Ar pradinių klasių mokytoja pataria namie naudotis kompiuteriu, internetu,
kompiuterinėmis mokymo priemonėmis (KMP), ruošiant namų darbus, ieškant
reikalingos informacijos, norint kažką pasikartoti?
 Ar yra klasėje priemonių, kurios mokiniui padeda mokytis pamokų metu, su kuriomis
jam įdomu žaisti/mokytis per pertraukas; ar yra klasėje kampelių, kurie skirti
mokiniui ypač patrauklioms veikloms, pavyzdžiui, scena vaidinimams, vieta knygų
skaitymui ir aptarimui, vieta, kur mokinys gali netrukdomas pailsėti, susikaupti ir pan.

Asmeninis mokinio požiūris į padinių klasių mokytojos naudojamus inovatyvius darbo
metodus ir IKT priemones pamokų metu:
 Ar mokiniui patinka, kad pamokų metu pradinių klasių mokytoja pateikia žinias
įvairiais būdais?
 Ar patinka pradinių klasių mokytojos naudojami mokymo metodai? Kurie labiausiai?
 Ar tų metodų naudojimas mokiniui padeda mokytis ir išmokti?

 Ar patinka, kad per pamokas yra naudojamos IKT?
 Ar mokytis naudojantis IKT yra naudinga?
Interviu su specialiosiomis pedagogėmis pagrindinės temos:




























Išsilavinimas:
Kokį išsilavinimą ir kur specialioji pedagogė yra įgijusi?
Kaip dažnai vyksta į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, konferencijas ar
įvairius mokymus?
Kokiais kitais būdais kaupia žinias profesiniais klausimais?
Ar skaito paskaitas ar pranešimus kolegoms? Kaip dažnai?
Ar pats veda seminarus kolegoms iš savo mokyklos, bei kitų mokyklų specialiesiems
pedagogams? Kaip dažnai?
Ar turi savo publikacijų spaudoje? Jei taip, tai kokiomis temomis, kiek?
Ar dažnai skleidžia savo nuomonę internetinėje erdvėje? Jei taip, tai kokiais būdais
(ar tai straipsniai, ar trumpos replikos, ar kitokio pobūdžio pranešimai) dažniausiai
naudojasi?
Darbo stažas ugdymo įstaigose:
Kiek metų specialioji pedagogė dirba ugdymo įstaigoje?
Keliose ugdymo įstaigose dirbo/a?
Darbo pobūdis:
Su kokio amžiaus vaikais tenka šiuo metu dirbti specialiajai pedagogei?
Kokios problemos yra dažniausios?
Kaip dažnai vyksta ugdomoji veikla su mokiniu, turinčiu specialiųjų ugdymosi
poreikių?
Kokį etatą (pilną, pusę ar kt.) specialioji pedagogė turi dabar?
Kiek valandų vidutiniškai per dieną specialioji pedagogė praleidžia mokykloje?
Kiek valandų per savaitę praleidžia besiruošdama darbui?
Kaip bendrauja su mokinių tėvais, mokinių pradinių klasių mokytojais ir mokytojais
dalykininkais?
Inovatyvių metodų ir IKT taikymas darbe:
Kokius metodus specialioji pedagogė paprastai naudoja dirbdama su mokiniais?
Kuriuos jų galėtų priskirti inovatyviems metodams?
Kaip dažnai taiko inovatyvius metodus ir kodėl?
Iš kur juos gauna?
Ar daug ir kokių mokymo metodų / mokymo priemonių yra sukūrusi pati?
Kokiomis IKT specialioji pedagogė turi galimybę naudotis savo darbo vietoje?
Kokiomis IKT specialioji pedagogė gali naudotis dirbdamas su mokiniais?










Kaip dažnai naudojasi IKT priemonėmis?
Kokiomis IKT specialioji pedagogė naudojasi besiruošdamas darbui su mokiniais?
Kokias IKT priemones naudoja darbui su grupe vaikų?
Kodėl būtent tos priemonės yra tinkamos darbui su grupe vaikų?
Kokias IKT priemones naudoja darbui su vienu vaiku?
Kodėl būtent tos priemonės yra tinkamos darbui su vienu vaiku?
Kokioms ugdymo problemoms spręsti IKT yra tinkamos?
Kokioms ugdymo problemoms spręsti IKT yra netinkamos?






Asmeninis požiūris į savo darbą:
Kiek specialioji pedagogė yra patenkinta savo profesija?
Ar jaučia pasitenkinimą savo darbu?
Kaip įvairūs mokymo metodai palengvina ir paįvairina kasdienį darbą?
Ar IKT taikymas ugdymo procese padeda mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinius?










Fizinės darbo aplinkos stebėjimas:
Kaip atrodo patalpa, kurioje vyksta darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniais?
Kokios pagalbinės priemonės yra kabinete?
Ar ant sienų, lentynose yra priemonės padedančios ugdyti vaikus? Jei taip, tai kokios
ir kaip jos atrodo?
Kokios IKT yra darbo vietoje?
Kokios IKT yra naudojamos užsiėmimo metu?
Kaip yra išdėstyti stalai darbo metu?
Kaip sėdi vaikai užsiėmimo metu?
Kaip specialioji pedagogė palaiko kontaktą (sėdi priešais mokinį, nuolatos sėdi šalio
mokinio, ar kita) su mokiniu?

Interviu su pradinių klasių mokiniu, besilankančiu specialiojo pedagogo užsiėmimuose,
pagrindinės temos:
Bendra informacija apie mokinį:
 Koks amžius?
 Kelintoje klasėje mokosi šiuo metu?
 Kiek laiko mokinys jau lankosi pas mokyklos specialųjį pedagogą?
 Kaip dažnai vyksta užsiėmimai pas specialųjį pedagogą?
 Kiek laiko trunka vienkartinis užsiėmimas pas specialųjį pedagogą?
 Kaip mano, kodėl šie susitikimai yra reikalingi?
Inovatyvių metodų ir IKT taikymas darbe (IKT kreipinys nebus vartojamas, bus
klausiama apie konkrečias technologijas, pvz.: kompiuteris, multimedija, kamera ar
pan.):
 Kokiomis mokymo priemonėmis specialioji pedagogė naudojasi užsiėmimų
metu?
 Kurie specialiosios pedagogės darbo metodai yra įdomūs ir kodėl?
 Ar norėtų, kad įdomūs metodai būtų naudojami dažniau? Kokias IKT mokiniai
mato specialiosios pedagogės darbo vietoje?
 Kokias IKT specialioji pedagogė taiko užsiėmimų su mokiniu metu?
 Kaip dažnai specialioji pedagogė naudojasi tam tikromis IKT priemonėmis:
 Kompiuteriu
 Interaktyvia lenta
 Internetu
 Kokias IKT specialioji pedagogė rekomenduoja naudoti namuose įgūdžių, žinių
įtvirtinimui bei pasiruošimui?
Asmeninis mokinio požiūris į užsiėmimų pas specialiąją pedagogę:
 Ar patinka lankytis pas šią specialiąją pedagogę? Kodėl?
 Ar patinka įdomūs metodai, kuriuos naudoja specialioji pedagogė užsiėmimų
metu?
 Ar tie metodai padeda mokytis/spręsti problemas dėl kurių yra lankomi ši e
užsiėmimai?
 Ar patinka, kad IKT naudojamos užsiėmimų metu?
 Ar naudojimasis IKT užsiėmimų metu padeda mokytis?

Interviu su pradinių klasių mokinių tėvais pagrindinės temos:

















Kelintoje klasėje mokosi šiuo metu jų vaikas?
Kiek šeimoje yra vaikų?
Kokius mokymo metodus pradinių klasių mokytoja / specialioji pedagogė, mokanti
jų vaiką, naudoja?
Ar tie metodai tinka/patinka jų vaikui?
Ką jie mano apie pradinių klasių mokytojos / specialiosios pedagogės taikomų
metodų efektyvumą?
Kokias IKT jų vaiko pradinių klasių mokytoja / specialioji pedagogė naudoja?
Ar tai patinka jų vaikui?
Ką jie mano apie IKT panaudojimą mokymo procese?
Ar jų nuomone IKT yra naudingos ugdymui, ar tik įdomios, patrauklios vaikui (ypač
viskas kas yra susiję su kompiuteriais)?
Ar vaikas turi galimybę ir namuose naudotis tam tikromis priemonėmis
(kompiuteriu, internetu, mokomosiomis programomis, mokomaisiais žaidimais ir
pan.)?
Kokias IKT pedagogė rekomenduoja naudoti namuose?
Kaip dažnai tėvai keičiasi informacija su pradinių klasių mokytoja ar specialiąja
pedagoge apie vaiko pasiekimus mokykloje?
Kokiu būdu bendrauja su šia pradinių klasių mokytoja / specialiąja pedagoge
(asmeniškai susitikus, pokalbiai telefonu, keitimasis internetinėmis žinutėmis ar
pan.)?
Ar klasės mokinių tėvai bendrauja tarpusavyje? Jei taip, tai kokia forma
(susirinkimai mokykloje, neformalus ryšio palaikymas su kai kuriais vaiko
bendraklasių tėvais, bendravimas telefonu, bendravimas elektroniniu paštu ar kt.)?

Interviu su pradinių klasių mokytojų, bei specialiųjų pedagogų kolegomis, administracija
pagrindinės temos:













Kaip ilgai dirba su šia pradinių klasių mokytoja/specialiąja pedagoge toje pačioje
įstaigoje?
Ar teko stebėti šios pradinių klasių mokytojos/specialiosios pedagogės vedamą
užsiėmimą?
Kaip dažnai turi galimybę stebėti kitų kolegų darbą?
Kokius darbo metodus pastebi naudojant šią pedagogę?
Kuriuos šios pradinių klasių mokytojos / specialiosios pedagogės taikomus metodus
galima vadinti inovatyviais?
Ar pradinių klasių mokytoja / specialioji pedagogė dalinasi savo taikoma ar sukurta
metodine medžiaga su kolegomis?
Kokias IKT naudoja aptariama pradinių klasių mokytoja / specialioji pedagogė?
Ar informuoja ir kitus apie galimybę naudotis darbe IKT? Jei taip, kaip atrodo
dalinimasis informacija? Ar tai daugiau individualus konsultavimas, ar panašiau į
seminarą grupei žmonių?
Kurie naudojamų mokymo metodų, jūsų nuomone turi naudos mokinio ugdymui?
Kuo naudojamieji mokymo metodai yra išskirtiniai?
Ar yra tekę skaityti mūsų atrinktos pradinių klasių mokytojos / specialiosios pedagogės
publikaciją? Jei taip, tai kokia tema buvo rašoma, kur buvo paskelbta ir kuo jus
sudomino?

