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Klasės profilis (1)

8 klasėje mokosi 25 
mokiniai. Vaikai 
kūrybingi, siekia aukštų  
mokymosi rezultatų, 
tačiau po nuotolinio 
ugdymosi sumažėjusi 
mokymosi motyvacija. 
Išgyvena paauglystės 
laikotarpį, sumažėjęs 
aktyvumas, neretai 
vengia pasakyti savo 
nuomonę.   



LearnLab aplinkoje atlikus gebėjimų vertinimą
išsiaiškintos stipriosios ir silpnosios mokinių bei visos
klasės kryptys, kiekvieno mokinio rezultatai aptarti
individualiai, kartu analizuoti klasės rezultatai. Išryškėjo
trys stipriosios sritys: kritinis mąstymas, loginis
matematinis, savęs vertinimas. Rezultatai nei mokinių,
nei mokytojos nenustebino: aukšta mokinių savivertė, jie
geba analizuoti savo rezultatus ir racionaliai juos
vertinti, nurodyti nesėkmių priežastis, priemones
sunkumams įveikti. Taip pat geba išsakyti savo nuomonę
ir ją argumentuoti, analizuoti ir vertinti gaunamą
informaciją. Klasės profilis yra inžinerinis ugdymas,
todėl ryškus loginis matematinis gebėjimas.

Klasės stiprybės



Kiekvieno mokinio ir visos klasės silpniausia sritis yra
poilsis. Diskusijos su mokiniais metu paaiškėjo, kad jiems
po pamokų, namų darbų ruošos ir neformaliojo ugdymo
užsiėmimų mažai laiko lieka poilsiui. Tai siejama ir su
laiko vadybos įgūdžių stoka bei kitu silpnesnės raiškos
gebėjimu - mokėjimu mokytis.

Dar vienas gebėjimas, kurį reikia stiprinti – kalbinis. Tai
ypač svarbu lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.
Aštuntokai susiduria su paauglystės iššūkiais, todėl tapo
uždaresni, dažniau atsako klausiami nei rodo savo
iniciatyva, jiems tapo sunkiau reikšti mintis žodžiu,
mažiau laiko ir reikšmės skiria skaitymui.

Klasės silpnosios sritys



1 užduotis. Kurdami knygas StoryLab aplinkoje 
mokiniai ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose, 

ją vertino, tačiau vengė rašyti savo mintis. 



2 užduotis. Kurdami 
knygas-dialogą 

StoryLab aplinkoje 
mokiniai ieškojo 

iliustracijų, piešė 
savo piešinius, tačiau 

mažiau  dėmesio 
skyrė istorijos 

atskleidimui, žodinei 
užduočiai. 



Colab aplinkoje darbas mokiniams tiko: vengę 
reikšti savo mintis žodžiu, drąsiai argumentavo 
savo pasirinkimus, diskutavo su draugais dėl jų 

pasirinkimų.  



Užduotys Colab aplinkoje paįvairina ugdymosi
procesą, motyvuoja mokinius aktyviau jame
dalyvauti, užtikrina kiekvieno mokinio
įsitraukimą, sudaro galimybes dirbti savo tempu.
Ugdomos ne tik dalykinės, bet ir bendrosios
kompetencijos, ypač IKT.



Colab aplinkoje esanti 
galimybė skirti 

skirtingo tipo užduotis 
skatina aktyviai 

mąstyti, aiškintis, 
suprasti, dalintis 
mintimis, sudaro 

galimybes ugdymo turinį 
susieti su gyvenimiška 

patirtimi.



Kadangi mokinių rezultatai iškart matomi
ekrane, mokytojams sudaroma galimybė stebėti
mokinių išmokimą, teikti grįžtamąjį ryšį. Savo ir
draugų išmokimą stebi ir mokiniai, vertinimas
skatina augti. Aplinka puikiai tinka refleksijoms.


