
KLASĖS ANALIZĖ IR UGDYMO 
PRITAIKYMAS

Dalyviai: NERINGOS GIMNAZIJA

4 klasė (14 mokinių)

Mokytoja metodininkė: Inga Vainutienė (anglų k.)

Mokytoja: Rūta Drabulytė (4 klasės vadovė)

Mokytojas ekspertas (IT): Norbertas Airošius



LearnLab pirmoji patirtis

Neringos gimnazijoje pradėjus darbą LearnLab platformoje prasidėjo didelių iššūkių, bandymų
ir “kitokių pamokų” laikas:

• Mokytojams teko dirbti pamokose drauge (dažnai dviese arba tryse) tam, kad būtų aiškiau,
drąsiau ir įdomiau priimti naujoves;

• Mokiniams teko susitaikyti su nauju mokymosi būdu ir atsakingesniu įsitraukimu į pamokos
procesą;

• Mokytojams atiteko ir naujas vaidmuo: duomenų tyrėjo, kuris gautais duomenimis apie
mokinius rėmėsi ruošdamasis naujai pamokai;

• LearnLab platformos patirtis – tik nauja pradžia link gilesnio ir prasmingesnio mokymo (-si);

• Taigi, su LearnLab įrankiais mokymas (-is) jau nebebus toks, koks buvo…



4 klasės kompetencijų profilis
Klasėje mokosi 14 mokinių: visi žingeidūs, įdomūs, imlūs naujovėms. Mokiniams atsakius į 

klausimyną, buvo nustatytos jų vyraujančios arba trūkstamos kompetencijos, o iš jų visų 

susidarė ir 4 klasės bendras kompetencijų profilis.

• Vyraujančios kompetencijos:
natūralistinis - 79%, mokėjimo 

mokytis - 72% ir vidinis 

asmeniškasis - 72%.

• Trūkstamos kompetencijos: loginis 

matematinis - 63%, muzikinis -

57%, bei kalbinis.



Mokinių kompetencijos išryškino specifinius jų gebėjimus, polinkius, interesus,

todėl remiantis tuo buvo galima planuoti pamokas, orientuojant į vaikų

gebėjimus, bei gilesnį mokymą (-si).

Vardas 

pavardė

Vardas 

pavardė



Pamokos planavimas

• Remiantis gautais duomenis buvo planuojama tokia pamoka, kurioje būtų sustiprintos jau 
esamos arba išryškintos tobulintinos mokinių kompetencijos, įgūdžiai.

• Buvo nuspręsta paruošti pamoką apie savo miestą (Neringą), kad būtų pagilintos istorinės 
žinios, kad vaikai labiau įsitrauktų, susidomėtų savo miestu, išmoktų atsirinkti tinkamą ir 
tikrai naudingą informaciją. Kad mokiniai išmoktų tyrinėti, diskutuoti, reikėjo tam 
papildomų pamokų, kad įgytos žinios būtų tikrai ”gilios”;

• Paruošta Colab pamoka leido labiau įtvirtinti turimas žinias apie savo miestą, žaismingiau 
įsivertinti, bei pasiruošti StoryLab knygelės kūrimui apie savo miestą, bei IdeaLab minčių 
žemėlapiui, kaip grįžtamajam ryšiui. O Storylab įrankis projekto įtvirtinimui, kuriant savo 
miesto viziją po 100 metų leido kritiškiau pažiūrėti į savo miesto ateitį, daryti išvadas, bei 
reflektuoti.



Pamokos tikslas ir uždaviniai

Tikslas – gerai išanalizavus ir apibendrinus klasės asmenybės kompetencijų profilį, įvairių užduočių pagalba 
išryškinti mokinių stipriausias kompetencijas, bei stiprinti silpnąsias atsižvelgiant į jų polinkius, interesus.

Uždaviniai:

• Rinkdami informaciją apie savo miestą - Neringą platformoje CoLab, mokiniai ugdys natūralistinę asmenybės 
kompetenciją.

• Kurdami knygą apie savo miestą StoryLab platformoje ugdysis mokėjimo mokytis kompetenciją.

• Diskusijų metu ir atlikdami užduotis IdeaLab platformoje padės vieni kitiems, taip ugdydamiesi vidinį 
asmeniškąjį interesą.

• Atlikdami grįžtamojo ryšio užduotis StoryLab, bei IdeaLab platformose sustiprins savo loginio mąstymo 
kompetenciją.



Integruota IT, anglų ir gimtosios kalbos pamoka (projektas)

MANO NERINGA

• PROJEKTO DALYS:

• 1. Sužadinimas – Mokinių sudominimas savo miestu ir smalsumo sužadinimas. 
2. Tyrinėjimas – Informacijos apie savo miestą paieška, domėjimasis, diskusijos.
3. Mokymas (-sis) – CoLab pamoka apie Neringos miestą. 

• 4. Veikla (įveiklinimas)- StoryLab - knygelės kūrimas “My book about Neringa”, “Mano 
Neringa”. Praktikumas - piešinių konkursas.
5. Pristatymas (grįžtamasis ryšys) – Darbų pristatymas klasėje, IdeaLab minčių žemėlapio 

kūrimas, įsivertinimas, diskusija, apibendrinimas.
• 6. Rezultatas – StoryLab įrankio pagalba knygelės kūrimas “Mano miestas po 100 metų”.



Įvykusios pamokos 

• 2021.11.12 - "Mano Neringa" (CoLab, IdeaLab įrankiai - atviri klausimai, 
užduotys sužadinimui, pažinimui, minčių žemėlapis);

• 2021.11.15 ( 2 pam.) - "My Book about Neringa" (StoryLab - knygelės apie 
savo miestą kūrimas);

• 2021.11.22 - "My Town Neringa" (IdeaLab įrankis - minčių žemėlapis (žinių 
apibendrinimas apie savo miestą));

• 2021.11.29 , 2021.12.10 - "My town Neringa in 100 years" (StoryLab -
knygelės kūrimas – Mano miesto ateitis po 100 metų).



CoLab pamoka “Mano Neringa”

Colab įrankis. 

Pasirinktas atvirų 

klausimų metodas 

norint patikrinti, 

kokias žinias 

mokiniai jau turi 

apie savo miestą 

ir įvesti juos į 

naują pamokos 

temą, sudominti.



Mokiniai atsakinėjo lietuvių ir anglų k., nes ne visi mokiniai turi 

vienodus gebėjimus, o anglų k. mokosi tik 3 metus, tačiau jie puikiai 

įveikė užduotį (vidinė asmeniškoji kompetencija).

IdeaLab įrankis – minčių žemėlapio kūrimas, 

padėjo susisteminti asmenines mokinių žinias 

apie Neringos miesto lankytinas vietas.



Paklausus mokinių,  kada Neringos miestas švenčia savo gimtadienį, 

mokiniai puikiai žinojo ir įvardijo. Tai atskleidžia jų mokėjimo mokytis 

kompetenciją.

Colab įrankis. Pasirinktas atvirų klausimų 

metodas patikrinti, ar mokiniai žino kada 

yra minimas miesto gimtadienis, tuo pačiu 

pasitikrindami kaip yra rašoma data anglų 

k.



Vaikams buvo smagu pasitikrinti savo turimas 

žinias…

Colab įrankis leido pasitikrinti ar 

mokiniai žino koks rašytojas 

gyveno Neringos mieste. 



Moksleiviai puikiai mokėjo pagrįsti savo 

nuomonę…

Colab įrankio 

pagalba sužinojome 

mokinių nuomonę 

apie savo miestą.



Mokinių įsitraukimas į CoLab pamoką 

akivaizdus…



Kadangi moksleiviai jau turėjo žinių apie 

miestą, mokėmės kurti StoryLab knygelę: 

MY BOOK ABOUT NERINGA



Moksleiviai labai įsitraukė į kūrybinį procesą ir kurdami savo miesto knygelę, jie tik 

patvirtino, kad klasės vyraujančios kompetencijos čia atsiskleidžia ir leidžia jiems dar labiau jas 

pagilinti. Silpnoji sritis – loginis mąstymas taip pat buvo įgalintas šioje užduotyje, kadangi 

mokiniai turėjo apmąstyti, kodėl svarbu įdėti vieną ar kitą informaciją, bei kaip ją pateikti savo 

knygelėje.

Vardas pavardė



Mokiniai labai gražiai pateikė ir savo asmeninę 

patirtį per santykį su miestu…



Grįžtamasis ryšys (mokytojų komentarai) 

vaikams buvo labai svarbu

Vardas pavardė

Vardas pavardė
Baigus kurti knygeles StoryLab įrankio 

pagalba ir vaikams pateikus darbus 

mokytojams, buvo galima jiems teikti 

grįžtamąjį ryšį: parašyti pastabas, pagirti, 

kad vaikai galėtų ištaisyti klaidas ir vėl 

pateikti mokytojui, tokiu būdu 

tobulindami savo darbą. 



Moksleiviai dailės pamokoje kūrė plakatus, skirtus Neringai 

ir taip pat kūrybiškai juose perteikė tas žinias, kurias įgijo 

CoLab, bei StoryLab pamokų metu.



IdeaLab platformoje leidome mokiniams apibendrinti savo 

turimas žinias ir bandyti jas perteikti struktūrizuotai, 

pasitelkiant loginį mąstymą.

Naudojant IdeaLab mokiniai kūrė minčių 

žemėlapius, taip susistemindami įgytas žinias, bei 

kritiškai atsirinkdami tinkamą informaciją apie 

savo miestą.



Tam, kad įprasmintume tai, ką darome, nusprendėme leisti vaikams 

pafantazuoti ir kritiškai mąstant bei teikiant argumentus kurti knygeles StoryLab 

“Mano miestas po 100 metų”



Mokiniai labai įsitraukė į kūrybinį procesą, atskleidė vyraujančias (mokėjimo 

mokytis, asmeniškąją) kompetencijas, bei stiprinoi loginę bei kalbinę 

kompetencijas



Mokinių apklausa ir mintys apie mokymasi 

LearnLab platformoje:

Colab įrankis. Pasirinktas 

atvirų klausimų metodas 

skirtas reflektuoti 

mokiniams apie darbą 

naujoje platformoje.

Mokinių atsakymai 

atspindi jų sėkmes, kartais 

nesėkmes, baimes, tačiau 

išvada viena – JIEMS 

LEARNLAB 

PATINKA...



Pirmas įspūdis LearnLab pamokoje: pagalba draugams, pirmosios 

nesėkmės, bet visgi nugalėjo geros patirtys, smagumas ir įdomumas.  



Darbas StoryLab platformoje atskleidė moksleivių IT 

kompetencijas, parodė, kas jiems stringa arba sekasi. Išvada viena –

dar mokytis ir mokytis…



Vaikams sunkiausia buvo perprasti programą, naudotis visais 

įrankiais, tačiau vėliau daugėjant tokių pamokų, daugėjo ir sėkmių…



Mokiniams patiko sužinoti apie savo kompetencijas, užduočių 

pateikimo žaismingumas, kūrybinis procesas



Vieniems mokiniams buvo lengviau dirbti kompiuterių klasėje, kitiems 

– su planšetėmis 

Colab įrankis. Atvirų klausimų  

metodu išsiaiškinome su 

kokia priemone mokiniams 

labiausiai patiko dirbti. 



LEARNLAB privalumai:

• Mokiniai rodo didelį įsitraukimą į veiklas, kai jos yra LearnLab platformoje;

• Tai puiki platforma mokyti (-is), gilinti, įgyti naujas kompetencijas;

• LearnLab leidžia vertinti, pastebėti mokinių polinkius, interesus, kurie padeda geriau juos suprasti ir pritaikyti ugdymą 
konkrečiam mokiniui, grupėms ir pan.;

• LearnLab programos įrankiai leidžia vaikams dar labiau sustiprini savo silpnąsias bei pagilinti stipriąsias kompetencijas, įgūdžius;

• Mokinių darbai tampa kokybiškesni, vizualiai patrauklesni nei anksčiau;

• Įsitraukia ir spec. poreikių turintys mokiniai. Mokymasis virtualioje erdvėje jiems tampa priimtinesnis. Kai kurie mokiniai 
atsiskleidžia ir parodo savo „paslėptus“gebėjimus;

• Mokymas tampa gilesnis ir įdomesnis daugeliu atveju;

• Tai puiki „vieta“ integruoti mokymo dalykus;

• Mokytojams suteikiama bendradarbiavimo, kūrybos laisvė, tačiau reikia labai gerai apgalvoti patį pamokos kontekstą.



Iššūkiai:

• Dažnai kilo sunkumų su kompiuterine technika (planšetės puikiai tinka CoLab užduotims, 
tačiau su StoryLab įrankiu istorijas (knygeles) kurti buvo gana sudėtinga;

• Į kompiuterių klasę patekti reikia derintis su kolegomis. Jeigu technologijos būtų lengviau 
prieinamos, darbas būtų iš ties patogesnis;

• Taip pat reikia nemažai laiko kokybiškai atlikti užduotis (kartais tam neužtenka vienos 
pamokos), kadangi vaikai labai įsitraukia ir tai užtrunka; 

• Tvarkaraštis mokykloje turėtų būti keičiamas, kad įgyvendintume sumanymus LearnLab
platformoje, kurie iš ties pagilina mokinių mokymą (-si) ir yra labai įdomūs ir mokiniams, ir 
mokytojams;

• Dar reikia daug ką išmokti, išbandyti, kad pamokoje tikrai viskas vyktų be trikdžių 
(nepavestų technologijos, ir t.t.)

• Reikia rasti kolegų – bendraminčių, kurie eitų tuo pačiu mokymo (-si) keliu;

• (



IŠVADOS I

• LearnLab – tai: 

• Įtraukusis ugdymas ir mokinių įsitraukimas. Pastebėjome, kai kaskart didėjo mokinių 
aktyvumas pamokose. Taip pat keitėsi mokytojų vaidmenys ir mokinių dalyvavimo pamokoje 
struktūros. Kiekvienas mokinys sprendė užduotis jam tinkamu būdu, komentavo kitų klasiokų 
atsakymus, siekė suprasti vieni kitus. Aktyvus mokinių dalyvavimas CoLab pamokose padėjo 
greičiau supažindinti su sudėtingesnėmis koncepcijomis, kaip miesto istorinė perspektyva, miesto 
raida ir pan.;

• Giluminis ir visuminis mokymasis. Mokiniai pamokose patys ieškojo informacijos, rengė 
pristatymus, vertino vieni kitų pateiktus atsakymus, rengė komentarus, mokėsi reflektuoti. Vienai 
temai skirus keletą pamokų, ta tema buvo paliesta, ištyrinėta pakankamai giliai, ne paviršutiniškai;



IŠVADOS II

• Asmeninė pažanga ir personalizuotas mokymas. Dirbdami LearnLab platformoje, 

mokiniai galėjo stebėti savo asmeninę pažangą, kadangi net keli mokytojai jam teikė 

individualų grįžtamąjį ryšį komentuodami jo darbą, taip leisdami tobulėti ir nesustoti 

mokymosi procese;

• Mokymasis bendradarbiaujant. Mokiniai turėjo galimybę dirbti individualiai, o kartais 

grupėse, todėl bendradarbiavimas, gyva komunikacija tikrai nedingo iš pamokos konteksto, o 

tik ją sustiprino. Mokytojų bendradarbiavimas – tai taip pat svarbus LearnLab’o sėkmės 

formulės elementas.



O kas toliau? 

Norim ir toliau plaukti per LearnLab marias. O noro ir entuziazmo tiktai turim …

AČIŪ už tokias patirtis klasėje…

Su meile – Neringos gimnazija 


