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ANOTACIJA
Keičiantis visuomenei, nuolat ir sparčiai kintant pasauliui, didėjant informacijos kiekiui, keičiasi
mokymo paradigma, kinta švietimo sistemos reikalavimai. Didaktikos samprata įgauna vis naujesnes
spalvas. Keičiasi mokymo tikslai, turinys. Mokymo ir mokymosi procesas tampa vis kūrybiškesnis.
Mokytojai siekia, kad pamokos būtų įdomesnės, kad padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją
medžiagą, ugdyti kūrybiškumą ir norą sužinoti. Todėl mokytojas nuolat susiduria su pasirinkimo problema,
kokius metodus naudoti, kokias metodines priemones taikyti, rengti. Metodo pasirinkimą sąlygoja turimos
mokymo priemonės, mokytojo gebėjimas jas sukurti. Siekiant ugdymo procesą padaryti patrauklesniu,
šiandien mokytojas privalo būti verslus, turintis įvairiausių gebėjimų, einantis „koja kojon su
technologijomis“. Mokinių karta – išmaniųjų karta, todėl mokytojai nuolat turi galvoti apie būdus ir
metodus, kurie sudomintų mokinius.
Mokymo(si) metodą nusako metodo tikslai, veiklos būdai bei priemonės ir metodo taikymo
rezultatas (L.Šiaučiukėnienė, O.Visockienė, 2006). Metodas padeda ugdyti mokinio kompetencijas.
Mokymo(si) metodas – tai veiksmų atlikimo ir priemonių naudojimo tikslui pasiekti sistema, kuri padeda
siekti pamokos uždavinių. Mokytojo profesionalumas labai priklauso nuo taikomų mokymo(si) metodų
įvairovės ir metodų taikymo meistriškumo, kūrybiškumo. Žinių visuomenėje bet kurios profesinės veiklos
sėkmė priklauso nuo gebėjimo taikyti ir kurti žinias. Šiuolaikinėje mokykloje gerai dirbantis mokytojas išradingas, kūrybingas ir ieškantis bei gebantis diegti naujoves, kurti ir perimti inovatyvius mokymo(si)
metodus. Mokslininkų nuomone, mokiniai išmoksta, prisimena: 10 proc.- to, ką perskaito, 20 proc.- to, ką
girdi, 30 proc.- to, ką mato, 50 proc.- to, ką mato ir girdi, 70 proc.- to, ką aptaria su kitais, 80 proc.- to, ką
asmeniškai išbando, 95 proc. – to, ko moko kitus.
Metodinės tarybos iniciatyva mokykloje suorganizuota Metodinė diena. Mokytojai parengė
metodinių priemonių korteles, mokymo(si) metodų aprašus, taikant bendradarbiavimo metodą grupėse,
kūrybiškai pristatė metodus ir priemones vieni kitiems. Mokytojai domėjosi naujovėmis bei aktualijomis,
tobulėjo, pasitelkdami šiuolaikines technologijas, dalinosi gerąja patirtimi, diskutavo, mokėsi vieni iš kitų,
dalinosi jau išbandytais metodais, atrado naujų. Grupėse išrinktos įdomiausios priemonės bei metodai
buvo pristatyti bendruomenei. Mokytojų atliktas darbas – sukurta pridėtinė vertė. Darbo grupė parengė
metodinį leidinį, kuriame pristatoma 20 metodinių (mokymosi) priemonių kortelių ir 16 mokymo(si)
metodų aprašų. Tai puiki pagalba mokymo(si) procesą padaryti kūrybiškesniu ir patrauklesniu.

Profesijos mokytoja ekspertė,
projekto moderatorė Laimutė Gegieckienė
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METODINIŲ PRIEMONIŲ KORTELĖS
2. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

1. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Fizika

2.

Dalykas, sritis

Sveikos mitybos pagrindai

3.

Temos pavadinimas

Įskaitų rinkinys - didaktinė medžiaga
mokiniams, besiruošiantiems laikyti
valstybinį fizikos egzaminą.

3.

Temos pavadinimas

Sveika mityba

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Konspektas, skaitmeninių pateikčių rinkinys
10 pamokų kursui

5.

Autorius arba
grupė

4.

5.
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Ugdymo įstaiga

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)
Autorius arba
grupė

Testai, uždaviniai

Pavardė

Ramutė Jasulaitienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Mokytoja
Vyresnioji fizikos ir matematikos mokytoja

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Didaktinė medžiaga, skirta II kurso
mokiniams, besiruošiantiems laikyti
valstybinį fizikos egzaminą. Įskaitų rinkinį
sudaro šios temos: Jėgos gamtoje ir kūnų
judėjimas. Judesio kiekio (impulso) ir
energijos tvermės dėsniai. MKT pagrindai.
Dujų dėsniai. Sotieji garai. Oro drėgnis.
Termodinamika. Elektrostatika. Nuolatinė
elektros srovė.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Fizikos kabinetas Nr. 2.2

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė

Loreta Tamošaitienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja
Profesijos mokytoja metodininkė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Priemonė skirta mokiniams, mokytojams ir
visiems, besidomintiems sveika mityba.
Konspekte trumpai pateikti sveikos
gyvensenos, mitybos taisyklės, principai,
pavyzdžiai.
Skaitmeninėse pateiktyse informuojama apie
sveikiausius maisto produktus, žaliavalgystę,
vegetarizmą, gyvenimo būdą pagal Ajurvedą,
sveikos mitybos ir gyvensenos privalumus,
taisykles ir būdus jiems pasiekti.
Pateiktyse apie dvasinę mitybą visi norintys
gali susipažinti su mitybos ypatumais pagal
žmogaus Pitas(stichijas) ir pasirinkti sau
tinkamus maisto produktus.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Maisto technologijos kabinetas Nr. 2.14

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

7

4. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

3. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Ekonomikos ir verslo pagrindai, verslo ir
finansų apskaita, informacinės technologijos

3.

Temos pavadinimas

Finansinis raštingumas

4.

5.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)
Autorius arba
grupė

Pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija
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6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo pristatymo data

8.

Darbas
saugomas

1.

Priemonės tikslas - ugdyti asmeninį
finansinių žinių lygį, skatinti mokinius taikyti
turimas žinias ir gebėjimus asmeniniame
gyvenime bei veikloje. Testas parengtas
respublikiniam kaimo plėtros profesinio
mokymo įstaigų mokinių meistriškumo
konkursui “Žemės vaikai 2014“ bei
regioniniam finansinio raštingumo konkursui.
Testas parengtas Microsoft Office Power
Point programa, naudojamas spręsti žodžiu
ir raštu individualiai, komandoje, tinka „Blic“
turnyrui (pasirinktinai).
2015-05-07

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Ekonomikos kabinetas Nr. 3.6

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Maisto sauga ir higiena maitinimo įmonėse

3.

Temos pavadinimas

Maisto sauga ir higiena

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

E-vadovėlis, mokytojų užrašai (užduotys,
testai), pagalbinė medžiaga pamokoms
E-vadovėlį sudarė Belgijos verslo konsultacinė
įmonė „Guidea“. Knyga išversta iš anglų
kalbos ir papildyta įvairiomis temomis,
dokumentais ir užduotimis.
Interneto prieiga: www.efst.eu

5.

Autorius arba
grupė

Testas (pateiktyse)

Laimutė Gegieckienė, Gražina Jonkienė,
Mindaugas Lengvinas
Profesijos mokytojai
Profesijos mokytoja ekspertė, vyr. profesijos
mokytoja, profesijos mokytojas

Ugdymo įstaiga

Pavardė

Loreta Tamošaitienė (I,II,III dalis), Airida
Kauliūtė, Daina Jonkienė (I dalis)

Pareigos

Profesijos mokytoja, anglų kalbos mokytojos

Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja metodininkė, vyresniosios
anglų kalbos mokytojos

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Priemonė skirta mokinius, profesijos
mokytojus, restorano darbuotojus
supažindinti su asmens, maisto produktų ir
darbo vietos higienos reikalavimais, atliekų
tvarkymu bei pagrindiniais virtuvės įrengimais.
Vadovėlyje nagrinėjamos aktualios temos ir
dokumentai, susiję su saugiu maisto ruošimu,
patiekimu klientams.
Vadovėlis parengtas tarptautinio Leonardo
da Vinči naujovių projekto „Europos Maisto
Saugos Mokymai“ metu, išverstas su
papildymais į septynias kalbas: olandų, anglų,
vokiečių, rumunų, vengrų, lietuvių ir turkų.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Maisto technologijos kabinetas Nr. 2.14

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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5. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Anglų kalba

2.

Dalykas, sritis

Pateikčių rengimas, praktinis mokymas

3.

Temos pavadinimas

Biznis ir finansai

3.

Temos pavadinimas

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Specialiosios terminologijos žodynas
smulkiesiems verslininkams

Metodiniai nurodymai ir rekomendacijos
skaidrių kūrimui

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Aprašas

5.

Autorius arba
grupė

5.

6.

Autorius arba
grupė

Pavardė

Vanda Misevičienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Anglų kalbos mokytoja
Mokytoja metodininkė

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo pristatymo data

8.

Darbas
saugomas
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Remtasi britų autorių AnnaSouthern,
AdrianWallwort šaltiniais, atrinkti įdomūs
reportažai įvairiomis temomis. Mokiniai,
atlikdami įvairias veiklas bei užduotis, turės
galimybę tirti ir pažinti besikeičiantį pasaulį
ir lavinti savo skaitymo, rašymo, klausymo
įgūdžius anglų kalba. Parengtas specialus
terminologijos žodynas padės būsimiesiems
smulkiesiems verslininkams ateityje naudotis
juo praktinėje veikloje .
2015-05-07

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Anglų kalbos kabinetas Nr. 12

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė

Edita Alminienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja
Vyresnioji informacinių technologijų ir
kompiuterių profesijos mokytoja

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Apraše pateikiama pristatymo struktūra,
rekomendacijos, kaip reikia taisyklingai
pateikti tekstą skaidrėje bei naudoti
iliustracijas. Aptariamas teisingas pristatymo
demonstravimas.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-04

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Informacinių technologijų kabinetas Nr. 2.8

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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7. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Ekonomikos ir verslo pagrindai. Verslumas.

2.

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra

3.

Temos pavadinimas

Verslumas

3.

Temos pavadinimas

Rašinių teminiai žodžiai

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Testas

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Vaizdinė – didaktinė medžiaga

5.

Autorius arba
grupė

Pavardė

Laimutė Gegieckienė

5.

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja
Ekspertė

Autorius arba
grupė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Testas parengtas respublikiniam kaimo
plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių
meistriškumo konkursui “Žemės vaikai 2010“
bei programos „Verslumas“ žinių patikrinimui.
Testas apima visas pagrindines verslumo
programos sritis, klausimai uždari, testo
sprendimui skiriama 20 min.
Parengtas testas įkeltas į mokyklos virtualią
mokymosi aplinką Moodle ir yra pasiekiama
visiems mokyklos registruotiems mokiniams
ir mokytojams.

7.

Darbo pristatymo data

2010 m.

8.

Darbas
saugomas

12

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Ekonomikos kabinetas Nr. 3.6

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė

Nida Akulevičienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Metodininkė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Remdamiesi teminiais žodžiais, mokiniai
nurodo rašytojus ir kūrinius, kuriuose
nagrinėjamos atitinkamos temos. Mokiniai
pateikia teiginių, parenka tinkamą citatą.
Pateikta lentelė skirta literatūros kurso
kartojimui, apibendrinimui, rašinių rašymui.
Lentelės pildymas skatina mokinius
permąstyti skaitymo patirtį bei ieškoti įvairių
literatūrinių sąsajų. Ją galima pildyti ne tik
išeito kurso pabaigoje, bet ir praėjus bet kokį
privalomą pagal programą rašytoją.
Teminių žodžių sąrašą mokytoja su mokiniais
gali plėsti. Darbą mokiniai gali atlikti grupėse.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas Nr. 14

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

13

10. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

9. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Anatomija

2.

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra

3.

Temos pavadinimas

Virškinimo organų sistema. Burna ir jos
organai.

3.

Temos pavadinimas

Donelaitis lietuvių literatūroje

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Vaizdinė medžiaga – pateiktys, parengtos su
Power Point programa.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Filmas „Tolminkiemis. Donelaitis ir mes“.

4.

5.

5.

Autorius arba
grupė

Autorius arba
grupė

Pavardė

Ingrida Malamura

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Mokymo medžiaga teorinei pamokai.
Pateiktyse medžiaga pateikiama aiškiai, su
įdomiais ir konkrečiais pavyzdžiais.
Mokiniams yra lengviau įsisavinti dėstomą
temą, ją susisteminti, iškelti klausimus,
skatina diskusiją.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

14

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Higieninės kosmetikos kosmetiko
kabinetas Nr. 3

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė
Pareigos

Iriana Žalienė
Lietuvių kalbos mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija

Ekspertė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Filmo autoriai siūlo žvilgterėti į šių dienų
Tolminkiemį, kurį vadina liūdnu priekaištu
kiekvienam lietuviui. Kas gali nuvažiuoti ir
pamatyti Donelaičio žemę - stebuklų kraštą tas turi važiuoti, nes greit gali ir nebepamatyti.
Tolminkiemis nusipelnė tokių ekspedicijų,
kaip ekspedicijų į Sibirą. Filme į mokinių
klausimus atsakinėja generalinis konsulas
Kaliningrado srityje Vaclov Stankevič,
Mažosios Lietuvos muziejaus direktorius
Jonas Genys, Lietuvos kultūros atašė
Kaliningrado srityje Arvydas Juozaitis,
Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos
direktorius Juozas Šikšnelis, aktorė ir
režisierė Agnė Sunklodaitė,menininkė Dalia
Bielskytė ir kt. Filmas skirtas vyresniųjų klasių
mokiniams, taip pat plačiajai visuomenei.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas Nr. 3.2

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

15

12. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

11. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Makiažo technologija

2.

Dalykas, sritis

Biologija

3.

Temos pavadinimas

Veido formos nustatymo technika

3.

Temos pavadinimas

Alias Party biologijoje

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Vaizdinė priemonė – pateiktys.

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Interaktyvus mokomasis žaidimas
(pamokos - žaidimo scenarijus ir priemonės
žaidimui organizuoti).

5.

Autorius arba
grupė

Pavardė

Liana Savickienė

5.

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Profesijos mokytoja

Autorius arba
grupė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Roberta Bulnytė

Pareigos

Gimnazijos skyriaus vedėja, biologijos
mokytoja
Vyresnioji biologijos mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija
6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Mokomasis biologijos žinių kartojimui
skirtas žaidimas, kuriame taikomas visame
pasaulyje populiarus žodžių aiškinimas
„Alias“.

2015-05-07

7.

Darbo pristatymo data

2012-12-20

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

8.

Darbas
saugomas

Kvalifikacinė
kategorija

Higieninės kosmetikos kosmetiko
kabinetas Nr. 16

7.

Darbo pristatymo data

8.

Darbas
saugomas

16

Priemonės tikslas – skatinti mokinių
aktyvumą, naudojant vaizdžiai pateikiamą
informaciją. Pateiktys padeda stebėti,
suprasti, diskutuoti, atlikti praktines užduotis,
analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas.

Pavardė

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Biologijos kabinetas Nr. 1.9

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

17

14. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

13. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

18

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Etika

2.

Dalykas, sritis

Braižyba ir techniniai matavimai

3.

Temos pavadinimas

Pamoka – „Darni šeima“

3.

Temos pavadinimas

Kompiuterinė braižyba

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Parengtos pateiktys, naudojamos visą
pamoką. Parengta vaizdinė priemonė - video
filmas, grafikai. Pamokoje naudojami
mokinių darbai. Pateikiami darnios šeimos
ypatumai, apibendrinimas, įsivertinimas.

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Projektavimo ir braižymo programos
AutoCAD mokomoji nemokama versija
DraftSight.
Vaizdinė mokomoji priemonė – PowerPoint.
Užduotis A4 formato lape.

5.

Autorius arba
grupė

Pavardė
Pareigos

Zoja Valaitienė
Etikos mokytoja

5.

Autorius arba
grupė

Kvalifikacinė
kategorija

Metodininkė

Pavardė
Pareigos

Ingrida Kurlinkienė
Profesijos mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Padėti mokiniams suprasti pamokos temą.
Mokytis bendrauti, formuoti mąstymo
gebėjimus, skatinti mokinius savarankiškai
daryti išvadas ir apibendrinimus, išreikšti
savo nuomonę. Siekti idealių tarpusavio
santykių, kad galutinis rezultatas džiugintų.
Suprasti problemos svarbą, ją išanalizuoti ir
padaryti išvadas.

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Naudojant kompiuterinę braižymo programą
mokiniams suteikiamas modernus pamokos
„Braižyba ir techniniai matavimai“ pateikimas.
Mokiniai išmoksta braižyti įvairias detales
kompiuteriu, greičiau perpranta erdvinio
vaizdo suvokimą. Dirbdami su kompiuteriais,
labiau susikoncentruoja ir lengviau priima
mokomąją medžiagą.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

8.

Darbas
saugomas

Kvalifikacinė
kategorija

Etikos kabinetas Nr. 2.13

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Kabinetas Nr. 2.1

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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16. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

15. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra

2.

Dalykas, sritis

Istorija

3.

Temos pavadinimas

Kūrybiškumo ugdymas analizuojant
V. Mačernio „Vizijas“.

3.

Temos pavadinimas

Internetinis puslapis www.istorikas.blogas.lt

4.

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Kūrybiniai mokinių veiklos darbai.
Pateiktys Mačernio „Vizijų“ ciklui.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Straipsniai, iliustracijos, žemėlapiai,
internetinių puslapių nuorodos,
tekstai, užduotys.

5.

5.

Autorius arba
grupė

Autorius arba
grupė

Pavardė

Vida Jakimauskienė

Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Metodininkė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Perskaičius ir išanalizavus „Vizijų“ ciklą,
mokiniams buvo pasiūlyta susitarti su grupės
draugu ir pasirinkti vieną labiausiai patikusią
viziją bei sukurti didaktinę vaizdinę priemonę.
Pasirinktos vizijos tekstui mokiniai parinko
muziką ir meninius vaizdus, atitinkančius
žodžius ir intonaciją.
Mokiniai buvo skatinami skaityti kūrinius ir
dirbti savarankiškai, lyginti savo kūrybinį
darbą su kitais.
Kai kurie mokiniai įgarsino tekstus.
Rekomanduojama kitų grupių mokinių
mokymui, rašinių rašymui. (e-versija)

7.

Darbo pristatymo data

2014-12-08 (atvira pamoka).
2014-12-18 (humanitarinių mokslų
metodinės grupės susirinkime).
2015-05-07 (Metodinė diena mokykloje).

8.

20

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas Nr. 1.1

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė
Pareigos

Violeta Mačienė
Istorijos mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija

Metodininkė

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Internetinis puslapis, sukurtas sistemoje
www.blogas.lt , kuriame sudėjau visą
informaciją, reikalingą pasiruošti istorijos
valstybiniam egzaminui ( tekstai, iliustracijos,
internetinių puslapių nuorodos, istorijos
egzamino programa, žemėlapiai, atgimimo
dainos, video, informacija apie studijas,
kartojimo medžiaga, muzika, buvusių
egzaminų užduotys ir jų atsakymai). Pateikta
informacija sugrupuota pagal istorijos
laikotarpius. Puslapis nuolat pildomas,
atsižvelgiant į istorijos mokymo programą ir
istorijos egzamino programą. Yra atsiliepimų
puslapis, lankytojai gali paklausti patarimo.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Istorijos kabinetas Nr. 4.6

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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18. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

17. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Kirpėjų įrankiai ir prietaisai

2.

Dalykas, sritis

Ekonomikos ir verslo pagrindai

3.

Temos pavadinimas

Kirpėjų įrankių ir prietaisų naudojimas, jų
pritaikymas

3.

Temos pavadinimas

Projektas „Individualus kompetencijų
pritaikymas“.

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Teorijos konspektas.

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Kūrybiniai mokinių darbai.
Pateiktys.

5.

Autorius arba
grupė

Pavardė
Pareigos

Vida Medelienė
Profesijos mokytoja

5.

Autorius arba
grupė

Kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji profesijos mokytoja

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo pristatymo data

8.

Darbas
saugomas

22

Mokiniai išmoks paruošti kirpėjų darbo vietą,
atlikti klientų aptarnavimo parengiamuosius
ir baigiamuosius darbus. Sisipažins su
darbo įrankių, įrenginių ir prietaisų paskirtimi,
veikimo principais, laikymo būdais, darbo
taisyklėmis. Įsisavins pagrindinius
sanitarinius ir higieninius reikalavimus,
kirpėjų įrankiams ir prietaisams dezinfekuoti
naudojamomis medžiagosmis. Išmoks
paruošti ir atlikti įrankių, prietaisų
dezinfekavimą ir sterilizavimą.
2015-05-07

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Kirpėjų kabinetas Nr. 7

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė

Jolanta Jakaitienė

Pareigos

Ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos
mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija
6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Mokiniai, pasinaudoję įgytomis
kompetencijomis ir individualių darbų
vaizdine medžiaga, sudaro kompetencijų
aplanką (el.pateiktys), kuris ateityje gali būti
pritaikomas siekiant asmeninės karjeros.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Ekonomikos kabinetas Nr. 6

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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20. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

19. METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ
1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

1.

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Telefonas
El.paštas

(8 - 46) 41 06 15
info@klpvm.lt

2.

Dalykas, sritis

Braižyba ir techniniai matavimai

2.

Dalykas, sritis

Matematika

3.

Temos pavadinimas

Matmenų žymėjimas pagal ISO 129-1:2004

3.

Temos pavadinimas

Trigonometrija

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Skaitmeninės pateiktys

4.

Metodinių darbų formos (straipsniai,
tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių
scenarijai, kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
mokinių veiklos darbai, pasirenkamųjų
programų ir modulių pavyzdžiai, pačių
sukurti testai ir t.t.)

Padalomoji medžiaga

5.

Autorius arba
grupė

Pavardė
Pareigos

Romas Leškys
Profesijos mokytojas

5.

Autorius arba
grupė

Kvalifikacinė
kategorija

Vyresnysis profesijos mokytojas

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo pristatymo data

8.

Darbas
saugomas

24

Priemonė yra skirta supažindinti mokinius su
mechanikos inžinerijos brėžiniuose esančių
matmenų žymėjimo pagrindiniais principais.
Nurodomi terminai ir apibrėžimai , matmenų
žymėjimo linijos ir žymėjimo elementai .
Pateikiamas specialių matmenų žymėjimas,
matmenų išdėstymas ir leidžiamų nuokrypų
elementai.
2015-05-07

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Technologijų kabinetas Nr .8

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Pavardė
Pareigos

Rita Valaitytė-Petrauskienė
Matematikos ir IT mokytoja

Kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji mokytoja

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

Sinuso, kosinuso ir tangento apskaičiavimas
apskritimų pagalba, kai kampas yra nuo 0 iki
360 laipsnių. Formulės, kuriomis galima
apskaičiuoti kampo padėtį apskritime.

7.

Darbo pristatymo data

2015-05-07

8.

Darbas
saugomas

Įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Kvalifikacinė
kategorija

Matematikos kabinetas Nr .18

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai
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MOKYMO(SI) METODO APRAŠAI
1. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Metodas – Pasakojimas pagal pateiktą planą
Mokytoja – Antanina Viskintaitė - Butikienė

Metodas – Diskusija
Profesijos mokytoja ekspertė – Laimutė Gegieckienė
(Kodėl taikomas šis metodas,
ko siekiama?)

(Kaip taikomas metodas, ką
daro mokytojas, kokios
priemonės reikalingos taikant
šį metodą)

(Ar pasiekti taikomo metodo
tikslai, o gal pasiekta daugiau,
ko nebuvo numatyta taikant
šį metodą?)

Mokytojo
Aktyvinti mokinius, naudojantis
jų patirtimi, dėstant medžiagą.
Skatinti mokinius reikšti
nuomonę, atsakyti į klausimus,
patiems formuluoti klausimus
ir pateikti juos mokiniams,
mokytojui.

2. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Turėti konkrečius diskusijos
Įgyta asmeninė patirtis taikant
tikslus, neleisti diskutuoti be
metodą, mokiniai įtraukiami į
tikslo ar nukrypti nuo temos,
diskusiją.
pateikti mokinams privalomas
taisykles, kad grupėse
mokiniai būtų skatinami veikti:
1. Gerbti grupės narius.
2. Nustatyti aiškų diskusijos
tiklsą ir konkrečius rezultatus.
3. Nekalbėti apie asmeninius
dalykus.
4. Rekomenduoti, ne kritikuoti.
5. Būti imliems.
6. Nenukrypti nuo temos.
7. Kalbėti po vieną.
8. Aktyviai klausytis vieni kitų.

Mokinio
(Ko sieks mokinys, kokias
kompetencijas metodas
padės ugdyti?)

(Mokinių veikla, priemonės
ir kt.)

(Ar pasiekti taikomo metodo
tikslai, o gal pasiekta daugiau,
ko nebuvo numatyta taikant
šį metodą?)

Formuoti savo nuomonę ir
mokytis pateikiamą medžiagą.
Mokytis vienam iš kito,
mokytis iškausyti.

Skaitymas, klausymas,
atsakymai į klausimus,
klausimų formulavimas,
diskusija.

Mokiniai veikloje įsisavina
medžiagą, jaučiasi svarbūs,
jiems kyla naujų minčių,
mokosi formuluoti klausimus,
įgyjama (įtvirtinama) kūrybinės
veiklos patirtis bei gebėjimai.

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Mokytojo
Padėti mokiniui aktyviai
mokytis, kontroliuoti,
struktūruoti, plėtoti, gilinti
informacijos ir idėjų
supratimą. Skatinti
bendradarbiavimą, diskusiją,
atsakomybę už savo ir kitų
mokymąsi, mokytis padedant
vienas kitam, gilinti supratimą,
persakant nagrinėjamą
informaciją ar idėjas savais
žodžiais.

Pateiktas tekstas su
užduotimis, A4 formato
popieriaus lapai(po vieną
grupei).

Mokytojas išvengia monologo

Mokinio
Pasakojimo planas padeda
savarankiškiau ir sąmoningiau
analizuoti tekstus, taikant
teksto struktūros žinias. Ja
naudodamiesi, mokiniai
supranta, kad kruopšti teksto
elementų analizė padeda
suprasti teksto prasmę.

Kiekvienas individualiai
parašo, kaip suprato skaitytą
tekstą (kokia pagrindinė
mintis, kas veikėjai ir pan.).
Atlikus individualiai užduotį,
grupėje atlieka „Pasakojimo
žvaigždė” dideliuose baltuose
lapuose.
Diskutuojant, svarstant grupių
pristatytus darbus, užpildomas
šablonas „Pasakojimo
žvaigždė” lentoje.

Taikytas metodas motyvuoja
silpniau besimokančius
mokinius. Mokiniai skatinami
mąstyti ir įsigilinti.
Mokiniai skatinami mąstyti
apie skaityto teksto prasmę.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

26

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

27

3. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Metodas – Google dokumentai ir pateiktys
Vyresnioji profesijos mokytoja – Gražina Jonkienė

Metodas – Grupinis mokymas ir mokymasis
Profesijos mokytoja – Danguolė Dambrauskienė
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

4. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS
Mokytojo

Mokytojo
Skatinti mokinius
bendradarbiauti, mažinti
prieštaravimų, priešiškumo
pasireiškimus grupėse.
Pasidalinant darbus, padėti
vieni kitiems. Skatinti, girti
mokinių pastangas, įsivertinti,
pratinti planuoti darbą.

Nukreipti mokinius tikslingoms
diskusijoms, produktyviam
darbui, skirti konkrečią užduotį,
skatinančią bendradarbiavimą,
bendro tikslo siekimą, pagalbą
vienas kitam.
Mokiniai skatinami:
1. Mokytis bendradarbiauti.
2. Pasiskirstyti darbus.
3. Padėti vieni kitiems
paaiškinant užduotį.
4. Vertinti draugų pastangas.
5. Įsivertinti bendrai atliktos
užduoties rezultatą.

Taikant metodą, įgyta patirtis
padės bendradarbiauti
siekiant užduočių atlikimo.

Skatinti mokinius aktyviai
naudotis Google nemokamų
programų galimybėmis.
Efektyviai komunikuoti ir
bendradarbiauti su mokiniais.

Kompiuteris, interneto prieiga. Laiku suteikti mokiniams
Mokiniams skiriama konkreti
grįžtamąją informaciją,
užduotis poroje ar individualiai. publikuoti padalomąją
medžiagą ir pateiktis internete.

Mokinio
Pritaikyti informacines
technologijas atliekant
praktines užduotis, efektyviai
komunikuoti ir
bendradarbiauti su mokiniais
ir mokytoja.

Kompiuteris, interneto prieiga.
Informacijos paieška,
apdorojimas, užduočių
atlikimas.

Mokinio
Mokytis ir išmokti pateiktą
medžiagą, mokytis dalintis
patirtimi, išsakyti savo
nuomonę, mokytis atlikti
užduotis, įsivertinti savo ir
vertinti grupės darbą.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Žiūrėjimas, klausymas,
klausimų formulavimas ir
uždavimas, atsakymo
formulavimas ir pateikimas,
užduoties atlikimas,
diskutavimas.

Atlikdami grupinį darbą,
mokiniai išmoksta ir įsisavina
medžiagą, mokosi ieškoti
atsakymų, dalinasi žiniomis ir
gebėjimais, mokosi gerbti kitų
nuomonę ir vertinti darbo
rezultatus, suvokia, kad
bendras grupės rezultatas
priklauso nuo kiekvieno
asmeninių pastangų.

Mokiniai efektyviai ir greitai
įsisavina medžiagą.
Naudodami informacines
technologijas, gauna greitą
grįžtamąjį ryšį iš daugelio
bendradarbių ir mokytojo apie
atliekamą darbą, galimybę
publikuoti savo straipsnius ir
pateiktis žiniatinklyje norimai
auditorijai. Dirbti su savo
failais iš bet kurio kompiuterio.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006
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5. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Metodas – Aktyvus klausymas
Verslo skyriaus vedėja – Jurgita Petraitienė

Metodas – Praktinis darbas
Vyresnioji mokytoja – Eugenija Grenoveckienė
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

6. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS
Mokytojo

Mokytojo
Skatinti aktyvų mokinių
dalyvavimą mokymosi
veikloje, plėtoti mokinių
kūrybingumą, kritinį
mąstymą, gebėjimą
ieškoti ir atrinkti
informaciją. Mokyti
mokinius dirbti
komandoje. Gauti
grįžtamąją informaciją.

Šis metodas taikomas, atliekant praktinį
darbą „Erdvinių kūnų paviršiaus ploto ir
tūrio skaičiavimas“. Pamokai reikalingos
priemonės: metrinė liniuotė, kampainiai,
skaičiuokliai, kartono lapai, rašymo
priemonės, žirklės, prizmių, piramidžių,
ritinio ir kūgio modeliai.
Mokytojas suskirsto mokinius į 4 arba 5
grupes (priklauso nuo mokinių skaičiaus
grupėje) – 5 min.
Mokytojas išdalina kiekvienai grupei
paruoštas užduotis. Mokytojas stebi,
kaip mokiniai atlieka užduotis, jei reikia,
teikia pagalbą. Užduotims atlikti
skiriama po 10 min., o visam darbui
atlikti reikia 30 min.
Rezultatų aptarimui, vertinimui
skiriamos 10 min.

Mokiniai išmoko taikyti
įgytas žinias praktiniame
darbe, matuoti, užrašyti
duomenis ir apskaičiuoti
paviršių plotus ir tūrius.
Mokytojas, stebėdamas
mokinių darbą, pamato
žinių spragas (gaunamas
grįžtamasis ryšys).

Grupėse mokiniai pasiskirsto pareigomis
(matininkas, atsakingas už sprendimą
mokinys, kuris pristatys darbą).
Pasiruošia reikiamas priemones.
Gavę užduotis, mokiniai pradeda darbą.
Atlikę pirmąją užduotį, mokiniai atiduoda
vertinimui.
Toliau atlieka sekančias užduotis.
Pamokos pabaigoje kiekviena grupė
aptaria atliktą darbą.

Metodas skirtas parodyti,
koks svarbus klausytojo
vaidmuo bendravime.
- Supažindinti su aktyvaus
klausymosi technikomis;
- Tobulinti mokinių socialines
kompetencijas, efektyvesnį
komunikavimą su žmonėmis;
- Ugdyti mokinių kalbėjimo ir
klausymo įgūdžius,
pasitikėjimą savimi;
- Sužadinti dėmesį.

Mokytojas popieriaus lape
nupiešia abstraktų piešinį
(pvz. hibridinį gyvūną).
Mokiniai suskirstomi po 3:
pasakotojas (informacijos
siuntėjas), dailininkas
(informacijos gavėjas) ir
stebėtojas. Mokytojas stebi
mokinių atliekamą darbą,
apibendrina kartu su
kiekvienos grupės dalyviu. Po
praktinės užduoties atlikimo
pristatoma teorija ,,Prezi“
formatu. Nagrinėjami 2
aktyvaus klausymo būdai:
reflektyvus ir nereflektyvus.

Metodas skirtas aktyvaus
klausymo svarbai atskleisti.
Praktiškai išnagrinėtas
aktyvaus klausymo metodas,
reflektyvūs ir nereflektyvūs
būdai.

Mokinio

Mokinio
Mokytis taikyti įgytas
žinias, atliekant praktines
užduotis.
Mokytis dirbti komandoje.
Savarankiškai siekti
matematikos žinių.
Mokytis išklausyti.
Gebėti pristatyti atliktą
darbą.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Mokiniai, atlikdami
praktines užduotis,
matavo, skaičiavo,
ieškojo reikiamos
informacijos
vadovėlyje.
Išryškėjo mokinių
darbštumas, noras
ieškoti informacijos,
grupinis darbas ir
kūrybiškumas.

Įgyti praktinių klausymo
įgūdžių bendravime, ugdyti
gebėjimus klausti, klausyti,
pasitikslinti.

Besikeičiantys informacija
asmenys susėda nugaromis,
šalia atsisėda stebėtojas.
Užduotis pasakotojui: kuo
aiškiau papasakoti dailininkui,
ką jis turi nupiešti.
Užduotis dailininkui: nupiešti
piešinį, atitinkantį informacijos
siuntėjo apibūdinamą
paveikslą (dailininkui galima
klausti, jei ko nesuprato,
tikslintis 2 min., vėliau tai
daryti draudžiama).
Laikas ribotas - 5 min.

Mokiniai klausosi vieni kitų,
aktyviai komunikuoja ir
įsitraukia į mokymosi procesą,
greitai įsisavina medžiagą.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006
Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

30

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

Metodinės priemonės ir mokymo(si) metodai

31

7. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Metodas – Dėlionė
Profesijos mokytoja metodininkė – Danutė Meškinytė

Metodas – Mokymasis bendradarbiaujant
Profesijos mokytojas – Liutauras Kupliauskas
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

8. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

Mokytojo
Orientuotas į vidutiniškai ir
silpniau besimokančius
mokinius. Gabūs mokiniai
laimi dirbdami su silpnesniais,
didėja jų atsakomybė, gabieji
mąsto kokybiškiau, jaučia
atsakomybę už grupės
rezultatą, silpnesni mokosi iš
stipresnių.

Mokytojo

Mokinius suskirsto į grupes,
diferencijuoja pagal gebėjimus
(grupėje turi būti įvairių
gebėjimų mokinių).
Paskiriamos konkrečios
užduotys, kurias įvykdžius
įmanoma pasiekti grupės
tikslą. Paaiškinama
bendradarbiavimo svarba,
konkretinami darbo veiksmai.
Mokiniai iš anksto
supažindinami su vertinimo
kriterijais.

Siekiama, kad visiems grupės
nariams pasisektų.
Akcentuojama bendra sėkmė.
Įvertinamas atlikimas su iš
anksto nustatytais kriterijais.

Skatinti mokinių motyvaciją,
padedančią ugdyti
komunikavimo, mokymosi
mokytis, socialumo
kompetencijas. Plėtoti
kūrybines, menines,
literatūrines žinias. Ugdyti
loginį mąstymą, meilę
lietuviškam žodžiui.

Su mokiniais susitariama dėl
projekto veiklos taisyklių,
darbo priemonių, darbo
sąlygų, projekto trukmės,
atlikimo būdų, reikalavimų
darbų kokybei, galutinio
laukiamo rezultato.
Parenkamas mokomosios
temos siužetas.
Dėlionės kūryba, gamybos
procesas, mokiniai skirstomi
grupėmis.

Mokinio
Mokymosi bendradarbiaujant
sąlygomis pasiekami
individualūs mokinio tikslai,
kiekvienas grupės dalyvis –
svarbus. Mokiniai domisi ne
tik savo sėkme, bet ir kitų
grupės dalyvių sėkme.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Dėliodamas žaidimo daleles,
mokinys patiria malonumą
tarsi būtų kažką sukūręs.
Dėlionės metodas skatina
fantazuoti, vartoti vaizdingus
žodžius, posakius, lavinti
judesių, akių ir rankų
koordinaciją, lavinti atmintį ir
atpažinti formas.
Skatina mokinių kūrybiškumą,
aktyvumą, bendradarbiavimą,
lenktyniavimą.

Mokinio

Dirbama mažose grupėse.
Mokiniai grupėse pasidalina
funkcijomis, konkrečiais
darbais. Nuolat stebi ir
mokosi iš stipresnio mokinio
veiksmų, komunikuoja,
padeda, kartoja.

Pasitariant grupėse mokiniai
daug geriau atsimena ir
suvokia medžiagą, ugdomas
aukštesnio lygio mąstymas.
Principas: kas naudinga man,
naudinga ir kitiems.
Formuojasi pažintiniai mokinių
gebėjimai.
Stiprėja ir įgijami socialiniai
gebėjimai, formuojasi
lyderystės pamatai,
komunikavimas, konfliktinių
situacijų sprendimo įgūdžiai.

Grupės pristato savo darbą.
Individualus pasitikrinamasis
darbas iš visos temos.
Mokiniai pasitikrina, įsivertina,
aptaria.

Planuoti savo ir grupės veiklą,
pasiskirstyti pareigomis,
pasirinkti veiklos metodus,
darbo priemones bei
medžiagas, bendradarbiauti,
pritaikyti turimas žinias ir
įgūdžius praktikoje, numatyti
būsimo gaminio gamybos
etapus, įvairiuose informacijos
šaltiniuose ieškoti projektų
eskizų pavyzdžių.

Vertindami vienas kito darbą,
mokiniai ugdosi
bendradarbiavimo įpročius ir
gebėjimus. Vienas kito
vertinimas padeda mokiniams
ugdytis objektyvumą,
reikalingą veiksmingam savęs
vertinimui.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006
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9. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas – Diskusija
Mokytoja – Nijolė Petrova
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

10. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas – Individualizuotas mokymasis
Mokytoja – Inesa Puidokienė

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

Mokytojo
1. Įtvirtinti pamokoje pateiktą
informaciją.
2. Ugdyti gebėjimus mąstyti
savarankiškai.
3. Skatinti mokinius reikšti
savo nuomonę.
4. Skatinti mokinius pagrįsti
savo nuomonę faktais.

Mokytojo

1. Pateikia mokiniams
privalomas taisykles.
2. Stebi.
3. Žymisi pastabas.
4. Analizuoja.
5. Vertina diskusijos logiką.
6. Seka, kad nebūtų
nukrypstama nuo temos.

1. Suteikia mokytojui
informacijos apie mąstymo
procesus, grupės stipriąsias
ir silpnąsias puses.
2. Pasitikrinama, ar mokiniai
turi pakankamai žinių šią
tema.

Labiau individualizuojamas
ugdymas, atsižvelgiant į
mokinių poreikius ir polinkius.
Siūloma daug veiklų, kurias
mokinys gali pasirinkti pagal
savo stiprybes ir patirti
didesnę sėkmę, judėjimo
džiaugsmą. Skatinama
mokinių motyvacija.

Mokinio
1. Išmokti išklausyti .
2. Įvertinti argumentus.
3. Aiškiai suformuluoti savo
požiūrį.
4. Susitelkti ties svarbia
problema.
5. Nepasiduoti emocijoms.

1. Skaitymas.
2. Rašymas.
3. Kalbėjimas.
4. Klausymas.
5. Diskusija.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

1. Įtvirtinama pamokoje
pateikta informacija.
2. Išsakytos mintys ir teiginiai
mokiniams tampa artimesni.
3. Mokiniai išbandė savo
iškalbingumą, sugebėjimą
išklausyti kitus
kalbančiuosius.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

Nustatyti fizinio pajėgumo
požymius, koks fizinis krūvis
yra pakankamas, mažas arba
per didelis.
Sudaryti sąlygas mokinių
fizinei, socialinei ir emocinei
saviugdai, fiziniam ir
socialiniam aktyvumui reikštis,
asmens socialinei integracijai
ir sveikatos potencialui
stiprinti, didinant kūno
kultūros ugdymosi pasirinkimo
galimybes.
Taikomi testai, judrieji
žaidimai.

Mokytojas turi galimybę
įvertinti kiekvieno mokinio
pajėgumus, bendrauti su
mokiniu, aptarti mokinio
fizines galimybes.

Mokinio
Plėtoti fizinio ugdymosi
galimybių ir judėjimo formų
įvairovę, siejamą su fizinio
pajėgumo didinimu, judesių
kultūros gerinimu, sveikatos
stiprinimu ir savęs
realizavimu.

Judėjimas. Savarankiškas
mankštinimasis, siekiant
asmeninių fizinio tobulėjimo
tikslų.

Mokiniai įsivertina savo fizinį
pajėgumą, įtvirtina judėjimo
įgūdžius, sveikatą stiprinančio
fizinio aktyvumo poreikius.
Kryptingai įvaldo sporto šakų
techniką bei lavina motoriką,
įtvirtina judėjimo įgūdžius,
ugdosi bendravimo,
bendradarbiavimo komandoje
ir grupėje nuostatas bei elgesį.
Plėtoja fizinio ugdymosi
galimybių ir judėjimo formų
įvairovę, siejamą su fizinio
pajėgumo didinimu, judesių
kultūros gerinimu, sveikatos
stiprinimu ir savęs realizavimu.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
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11. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas - Vaidinimas ,,Mano gyvenimo prioritetai”
Vyresnioji socialinė pedagogė – Romalda Budrienė
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

12. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas – Pokalbis
Bendrabučio vyresnioji auklėtoja – Marija Stankienė

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS
Mokytojo

Mokytojo
Padėti modeliuoti mokinių
elgesį, skatinti mokinius
planuoti savo veiklą
nusistatant prioritetus,
kūrybiškumą, pasitikėjimą
savimi ir grupe, pažinti
vieniems kitus, priimti
kokybiškus sprendimus.

Mokytojas stebi mokinių
atliekamą užduotį, skatina
aktyviau įsijausti į atliekamą
vaidmenį ir energingai veikti.
Padeda aptarti ir reflektuoti
apie išgyventus mokinių
jausmus, patirtį, sprendimus.

Įgyta patirtis, taikant metodą,
leis geriau pažinti mokinius,
bus sukurtas geresnis grupės
mikroklimatas, pakelta
mokinių savivertė.

Įtraukti mokinius ir grupių
vadovus į atvirą pokalbį kitoje
aplinkoje. Pažinti mokinį,
skatinti reikšti savo nuomonę
bei mokėti išklausyti kitus.

Turėti konkrečius pokalbio
tikslus. Leisti mokiniams save
reikšti per vaidmenį, skatinti
bendrauti oriai, ramiai,
pasitikint, randant ir
akcentuojant gerąsias jų
savybes, siekiant dialogo ir
pagarbos.

Įgyta patirtis. Mokiniai
įtraukiami į pokalbį, ugdomas
darbas komandoje,
atsakingumas, šiltesni
tarpusavio santykiai.

Mokinio

Mokinio
Mokytis kūrybiškumo, gražiai
bendrauti ir išklausyti, geriau
pažinti save ir kitus grupės
draugus, labiau pasitikėti
savimi ir grupe.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Dalyviai susėda ratu. Centre mažesnis ratas, t.y. 5 kėdės
vaidinimo dalyviams. Mokinys,
sėdintis rato centre, yra
„klausytojas“. Jo darbas klausyti ir būti dėmesingam
4 „ patarėjams“prioriteto
pasirinkimo klausimais.
Kiekvienas „patarėjas“
aktyviai stengiasi išlaikyti
„klausytojo“ dėmesį, nevengia
rodyti emocijų, stengiasi
parodyti, kad yra pasiryžęs bet
kam, kad tik „klausytojas“
atkreiptų savo dėmesį į jį.
Visi turi susikoncentruoti tik į
„klausytoją“.

Mokiniai išmoks tikslingiau,
atsakingiau priimti
sprendimus, rinktis veiklos
prioritetus, labiau pažins save
ir kitus, pasitikės savimi,
supras savo asmenines
nuostatas ir vertybes, aptars
įgūdžius, reikalingus tam tikrai
problemai išspręsti.

Ugdosi pasitikėjimas vienas
kitu, atsakomybė, mokinys
įtraukiamas į sprendimo
paieškas, mokosi išklausyti.

Savęs pristatymas,
įsivertinimas.

Ugdo asmenybę, savimonę,
gebėjimą įsivertinti.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
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13. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

Metodas – Tarpdalykinis integravimas
Vyresnioji mokytoja – Lina Valantinienė

Metodas – Gyvenimo kelias
Mokytoja – Sandra Andrulė
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

14. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS
Mokytojo

Mokytojo
Skatinti mokinių kūrybiškumą,
pasitikėjimą savimi ir grupe,
padėti pažinti vieniems kitus,
padėti mokiniams pajusti
visas gerąsias savo
asmenines savybes.

Mokytojas stebi mokinių
atliekamą darbą, užduoda
mokiniams klausimus,
skatinančius atsiverti ir
įžvelgti mokinio gerąsias
savybes.

Įgyta patirtis taikant metodą,
geriau pažinti mokiniai,
sukurtas geresnis grupės
mikroklimatas, pakelta
mokinių savivertė.

Mokinio
Mokytis kūrybiškumo, gražiai
bendrauti ir išklausyti, geriau
pažinti save ir kitus grupės
draugus, labiau pasitikėti
savimi ir grupe.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Ant didelio popieriaus lapo
mokiniai nupiešia svarbiausius
savo gyvenimo įvykius. Galima
piešti abstrakčiai, t.y. savo
gyvenimo vingį vaizduoti
kalnais, juodu mišku, ilgu lygiu
keliu, tamsiais debesimis,
saulėtu dangumi ir pan.
Piešinį papildo žodžiais, kad
būtų lengviau jį suprasti.
Baigus piešti, surengia
piešinių parodą (neprivaloma
visiems). Norintys gali savo
piešinius pristatyti visai klasei
ir paaiškinti. Kiti mokiniai
užduoda klausimus,
skatinančius atsiverti arba
nepiktai pasijuokti.

Mokiniai mokosi išreikšti save,
jaučiasi svarbūs, geriau
pažįsta vieni kitus, domisi
savo bendraklasių bruožais ir
gyvenimu, labiau pasitiki
savimi ir grupe.

Padėti mokiniams pritaikyti
savo gebėjimus ir įprasminti
mokymąsi, įsiminti reikiamą
informaciją, pagilinti, išplėsti
ir susieti žinias bei gebėjimus,
motyvuoti mokinius, bendrauti
ir bendradarbiauti,
kokybiškiau paskirstyti
mokymosi laiką.

Integruojama tam tikra tema
ar temų grupės.
Sąvoka ar dalyko medžiaga
yra paimama iš vieno dalyko,
kad padėtų mokytis ir
sustiprintų kitą mokymosi
dalyką.

Tai skatina mokinių ir mokytojų
veiklą ir sukuria prielaidas šiai
veiklai motyvuoti.
Integraciniai ryšiai dalykinėje
sistemoje pagyvina mokymo
procesą, padeda geresnius
dalykinių žinių, mokėjimų bei
įgūdžių pagrindus.

Mokinio
Mokosi analizuoti ir remtis
įgytomis žiniomis, padeda
aktyviau įsitraukti į mokymosi
procesą.

Naudojasi vienos veiklos
srities įgytu supratimu ir
gebėjimais mokantis kitos
veiklos srities ieškant,
apibendrinant ir pateikiant
įvairią informaciją, apdorojant
duomenis, tiriant ar
modeliuojant įvairius
procesus.

Mokiniai motyvuojami mokytis,
jiems lengviau suvokti mokslo
pritaikymą kasdienybėje.
Sudaromos prielaidas
pastebėti ne tik bendrybes,
bet ir skirtumus.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
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15. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas – Vaidinimas
Vyresnioji profesijos mokytoja – Vida Meilė
TAIKOMO METODO
TIKSLAI

16. MOKYMO(SI) METODO APRAŠAS
Metodas – „Ledlaužis“
2 kategorijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė – Inesa Balcevičė

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

TAIKOMO METODO
TIKSLAI

VEIKLOS BŪDAI IR
PRIEMONĖS

Mokytojo
Pagilinti mokinių teorines
žinias, ugdyti mokinių
lingvistinius ir tarpasmeninių
santykių gebėjimus.

Mokytojo

Pateikia rekomenduojamą
vaidinimo planą, konsultuoja,
aptaria darbų eigą.

Įgyjama patirtis, sužinoma
mokinių nuomonė apie šio
metodo poveikį jiems.

Mokinio
Ugdytis profesines,
komunikavimo, socialines,
asmenines, kūrybingumo
kompetencijas.

TAIKOMO METODO
REZULTATAS

Vadovautis mokytojo
rekomendacijomis, teisingai
ir taisyklingai vartoti
pagrindinius terminus,
sąvokas, pagarbiai elgtis
vienas kito atžvilgiu.

Mokymo ir mokymosi sėkmę
lemia geras mokinių ir
mokytojų bendravimas bei
bendradarbiavimas, pagrįstas
abipuse pagarba, atvirumu,
supratimu.

Mokosi bendrauti ir
bendradarbiauti, išklausyti ir
gerbti kitų nuomonę, padeda
pastebėti savo ir kitų klaidas,
vaidinant patiriamos emocijos
įtvirtina mokinių turimas
teorines žinias, padeda geriau
pažinti save ir kolegas.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
O. Visockienė, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai, Technologija, 2006

Turėti konkrečius pamokos
tikslus, nediskutuoti be tikslo
ar nukrypti nuo temos, pateikti
mokinams privalomas
taisykles, kad grupėse
mokiniai būtų skatinami veikti:
Privaloma laikytis
konfidencialumo principų.
Gerbti kito nuomonę.
Skatinti kiekvieno dalyvio
aktyvų dalyvavimą.
Nekritikuoti..
Aktyviai klausytis vieni kitų.

Įgyta patirtis taikant metodą.
Mokytojas skatina mokinius
laisvai reikšti savo mintis,
suvokti, ką jaučia kitas, girdėti,
išklausyti.

Mokinio
„Ledlaužio“ metodas laužo
priešiškumo bei
nepasitikėjimo ledus, sudaro
tokias situacijas, kuriose
vaikas jaučiasi saugiai, gali
išreikšti save, įgyti
pasitikėjimą.

Mokiniai susėda ratu.
Aptariamos žaidimo taisyklės.
Mokiniai po viena turi pratęsti
frazę: „Nenoriu girtis, bet aš
esu...“

„Ledlaužio“ situacijos
taikymas ugdymo procese
lavina vaikų kūrybiškumą.
Mokiniams reikia nugalėti
savo drovumą, pasidalinti su
grupės nariais savo
privalumais.

Mokymo(si) metodo aprašo lentelė parengta pagal L. Gegieckienės projektą, remiantis šaltiniu: L. Šiaučiukėnienė,
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