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Istorijos vyr. mokytoja Edita Gervetauskaitė



Pamokos kontekstas

Klasė: 7C

Dalykas: Istorija

Mokymo kontekstas: LearnLab mokymo(-si) platforma 
naudojama istorijos pamokos metu. 
Pamokos tipas – naujų žinių įsisavinimo pamoka.

Pamokos tikslas – naudojant LearnLab platformą, 
nagrinėjant sąvokas, istorinių įvykių priežastis, siekti, kad 
mokiniai sąmoningai ir tvirtai įsisavintų žinias, kritiškai 
mąstytų ir skatintų tą daryti kitus. 



Kokius duomenis valdome?

Klasės profilio paveikslas:

Ką man sako duomenys?
1. Mokiniai labai vangiai pildė „saulutę“;
2. Pildydami rodiklius keli mokiniai nuolatos klausinėjo jų 
reikšmių, nes jų tiesiog nesuprato;
3. Duomenys rodo, jog mokiniams labai trūksta poilsio;

4. Gana žemas „vidinis asmeniškasis“ – socialinis interesas. Šiai 
mokinių grupei nelabai patinka leisti laiką kartu su kitais 
žmonėmis, bendradarbiauti;

5. Dar rodikliai rodo, jog mokiniai ne itin turi sąmoningo santykio 
su savo mokymusi.
6. Šios grupės mokinių rodikliai rodo, jog mokiniai ne itin moka 
spręsti sudėtingas problemas vieni.

Ką siūlo dirbtinis intelektas?
1. Kartu su kitais rengti pristatymus;
2. Kalbėtis ir aptarti nagrinėjamas temas kartu su šeimos nariais 
ar mokyklos draugais;
3. Klasėje dalintis užrašais su kitais mokiniais bei mokyti kitus;
4. Likus pusvalandžiui iki miego išjungti visus ekranus;
5. Pasikalbėti su kitu žmogumi, kuriuo pasitiki mokinys ir t.t.

Pastebėjimai, į ką 
koncentruojame 
dėmesį:
1. Bendravimą ir 
bendradarbiavimą;
2. Užduočių kiekį;
3. Laiko vadybą;
4. Atsisakome didelių 
grupių, kuriose būtų 
reikalaujama didelio 
socialinio bendravimo;
5. Skiriame daugiau 
dėmesio asmeniniam 
savarankiškam 
interesui.



Pamokos (kslas/paskir(s/siekiamas rezultatas

Pamokos tikslas – padėti mokiniams sąmoningai ir 
tvirtai įsisavinti žinias apie Aleksandrą Makedonietį, 
nustatyti istorinių įvykių priežastis, ugdyti suvokimą, kad 
per šiuos užkariavimus plito graikų kultūra.

Pamokos paskirtis – padėti mokiniui aktyviai mokytis, 
kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti informacijos ir 
idėjų supratimą.

Pamokos rezultatas – išsikelti tikslai buvo pasiekti, visų 
mokinių padaryta pažanga yra gera. Mokiniai įgijo ir 
įsisavino naujas žinias. 



Pamokos eiga su mokinių darbų pavyzdžiais ir jų charakteristika

Dirbdama su šia mokomąja platforma turėjau įvairių 
dalykinių patirčių. 

Vienos iš jų malonios ir džiuginančios, kitos –
nepavykusios ir „sugadinusios“ tiek pamokos laiką, jos 
struktūrą, tiek ir galimybę išmokti bei išmokyti mokinius.

Pačios pirmos dienos ugdymo procese naudojant šią 
ugdymo platformą buvo gana „karčios“, reikalavusios 
daug kantrybės bei nervų. 

Sekančiose pateiktyse pateikiu mūsų įgyvendintų bei 
nebaigtų pamokų „sėkmes ir nesėkmes“.



Pirmoji mūsų 
patirtis:

Per mokyklos turimas 
planšetes platforma neveikė.



Antroji mūsų 
patirtis:

Gavus tinkamas planšetes, 
susidūrėme su kita problema 
– family link‘as ant mokinių 
turimų el. paštų.



Trečioji mūsų 
pa4r4s:

Išsprendus problemą su family
link‘u, daliai mokinių pavyko 
prisijungti, kitiems – ne. Dalis 
mokinių – neatsiminė savo 
slaptažodžių.



Ketvirtoji mūsų 
patirtis:

Pagaliau, mums pavyko prisijungti!



Ketvirtoji mūsų 
patirtis ir pirmoji 

užduotis:
Užduotis:
Mokiniai ruošiasi kontroliniam darbui 
bei savarankiškai atlieka medžiagos 
įtvirtinimą. Mokiniai skaito vad. psl. 
12–25 ir sudaro minčių žemėlapį, kokių 
pokyčių žmonių gyvenimuose įvyko 
akmens, bronzos ir geležies amžiais. 



Mokiniai pradeda atlikF savo 
darbą, tačiau paaiškėja, jog 
planšetėse nėra galimybės 
braižyF minčių žemėlapių.



Užduotis perkeliama į namų 
darbus.



Mokinio pavyzdys Nr. 1

Pirmosios atliktos namų darbų užduotys



Mokinio pavyzdys Nr. 2



Mokinio pavyzdys Nr. 3



Mokinio pavyzdys Nr. 4



Mokinio pavyzdys Nr. 5



Mokinio pavyzdys Nr. 6



Penktoji mūsų 
patirtis ir 

antroji 
užduotis:

Užduotis:
Mokiniai, skaitydami 
vad. psl. 24–25 bei 
dirbdami grupėmis, 
sukuria informacinio 
pobūdžio knygutę 
apie žmonių 
gyvenimo pokyčius 
prasidėjus metalų 
amžiui. Mokiniai 
naudoja ne tik 
mokomąjį tekstą, 
bet ir iliustracijas, 
internete esančią 
informaciją. 



Pirmosios 
atliktos 

užduotys 
klasėje. 

Šablonas 
pagal kurį 
mokiniai 

turėjo 
atlikti 

užduotį, 
buvo 

duotas 
mokytojos.



Mokinio pavyzdys Nr. 1



Mokinio pavyzdys Nr. 2



Mokinio pavyzdys Nr. 3

Patirtis tokia, jog pamokoje 
pritrūkome laiko. Šios užduoties 
nespėjome baigti iki pabaigos, teko 
vėl viską keltį į namų darbus.



Šeštoji mūsų 
pa7r7s ir 
trečioji 

užduo7s:

Užduotis:
Integruota istorijos ir 
anglų kalbos 
pamoka. Mokiniai 
skaitydami anglų k. 
vadovėlyje pateiktą 
tekstą apie senovės 
graikų religiją, 
remdamiesi 6 kl. 
istorinėmis žiniomis, 
naršydami internete, 
sukuria informacinio 
pobūdžio knygutę 
apie senovės graikų 
dievų pasaulį.



Mokinio pavyzdys Nr. 1

Atliktos užduotys
Ir vėl ne iki galo įgyvendinta užduotis. 
Strigome su laiko vadyba.







Septintoji mūsų 
patirtis ir ketvirtoji 
užduotis-pamoka 

„Aleksandras 
Makedonietis –

pasaulio 
užkariautojas“. 

Užduo*s:
Visų pirma nuspręsta išbandyL 
Colab programą. Visą užduoN sukūrė 
mokytoja, mokiniams buvo įdėL Lk 
klausimai, vaizdo medžiagos, buvo 
išbandyL visi šios programos 
įrankiai. Mokiniai 100 proc. buvo 
įtraukL į naujos pamokos išdėstymo 
medžiagą. Mokiniai naudojosi 
visomis įmanomomis mokomosiomis 
priemonės, pradedant vadovėliu, 
baigiant mobiliuoju telefonu, 
kompiuteriu bei LearnLab plaQorma.











Mokinių refleksija



Kodėl kai kurie mokiniai įstringa?

1. Esame išbandę labai daug įvairių mokomųjų 
platformų. Todėl šiais laikais mokinius sudominti 
kažkuo nauju – sudėtinga;

2. Mokiniai išrankūs. Dažniausiai jiems patinka tai, 
kas pavyksta iš pirmo karto ir yra nesudėtinga, 
nereikalauja didelio susikaupimo ir žinių;

3. Mokiniai – skirtingų gebėjimų. Vieni gabūs 
tiksliesiems mokslams, kiti – socialiniams, dar kiti 
– abejingi, nes visko tiesiog per daug;

4. Gyvename XXI a., technologijų amžiuje, kur dalis 
ALFA kartos vaikų yra įstrigę žaidimų, o ne 
mokymosi procese.

Kodėl skirUngi mokiniai mėgsta skirUngus 
uždavinius?

1. SkirUngi gebėjimai;

2. SkirUngi požiūriai;

3. SkirUngi mokymosi šalUniai;

4. Daugybė mokymo priemonių bei mokymo 
turinio diferencijavimo galimybė;

5. Vidinė motyvacija ir skirUngų Ukslų kėlimas 
sau pačiam.

Koks grįžtamasis ryšys padėtų geresniam mokymuisi?

1. Konsultavimas;

2. Skirtingų mokymosi šaltinių analizė;

3. Savęs vertinimas ir įsivertinimas;

4. Formuojamasis vertinimas;

5. Komentavimas pateikiant vertingų patarimų;

6. Savarankiškas mokymasis;

7. Grįžtamasis ryšys padeda mokymuisi, kai jis 
aptariamas bendraujant ir bendradarbiaujant 
porose.

Ką patartumėte norintiems pagerinti mokymą ir 
mokymąsi? 

1. Gerinti mokymosi sąlygas (po kompiuterį 
kiekvienam);

2. Investuoti į save (kursai, mokymai, 
kvalifikacijos kėlimas);

3. Naujų metodų bandymas;

4. Eksperimentavimas ir diskusinių klausimų 
kėlimas pamokoje;

5. Aktyvus gyvenimas ir vidinė savęs 
motyvacija.



Ateityje planuoju dirbti tik su Colab programa. Nei Story lab, nei Idea lab mano mokiniams – nepasitvirtino.
Šiai dienai esu pravedusi net kelias pamokas naudojant šios programos įrankius.
1. Nauja pamokos tema „Kunigaikštis Gediminas“ (colab)
2. Nauja pamokos tema „Aleksandras Makedonietis - pasaulio užkariautojas“ (colab)
3. Nauja pamokos tema „Kunigaikščiai Algirdas ir Kęstutis“ (colab)
4. Nauja pamokos tema „Sunki valstiečių dalia“ (colab)
5. Nauja pamokos tema „Senovės Romos pasaulis“ (colab)
6. Apibendrinamojo kartojimo pamoka „5-okų kartojimas“ (colab)
7. Integruota istorijos-anglų k. pamoka „Senovės Egiptas“ (colab)







Mano refleksija. 
Kas toliau? Numatomi kiti 

mokymo/mokymosi žingsniai


