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Pamokos pavadinimas.
Mokytojo vardas, pavardė, mokykla

• Pamokos pavadinimas: „OP! Kaip sutaria ir padeda vieni kitiems 
optimistai ir pesimistai?“
• Klaipėdos Vydūno gimnazija
• Mokytojos: Vaida Janavičienė ir Laura Stankevičienė



Pamokos kontekstas. Kokia klasė, koks dalykas, kokiame mokymo / 
mokymosi kontekste planuojama pamoka (pamokos tipas, vieta 
mokymo(si) cikle ir pan.).

• Klasė: 3d
• Mokinių skaičius: 22, spec. poreikių mokinių nėra.
• Dalykas: etika-tikyba
• Mokymosi kontekstas: integruota pamoka skirta saviugdai ir 

savisaugai. Viena savaitinė pamoka.
• Pamoka vyko kompiuterinėje klasėje.



Pateikite bent vieną ankstesnį mokinių darbų / veiklos / mokymosi pavyzdį, kuris 
iliustruotų apie vienos ar kelių savybių išsiugdymą (kaip atliktoje užduotyse matote 
šią savybę).

Planuodamos pamoką „“op“ atsižvelgėme į praėjusios 
pamokos „Noriu būti sveikas“ išsikeltus ir pasiektus 
tikslus.
Apžvelgę mokinių darbus galėjome susidaryti įspūdį 
apie mokinių:
• Loginį kritinį mąstymą.
• Mokėjimą mokytis.
• Pritaikyti pamokoje įgytas žinias.
• Kompiuterinį raštingumą.
• Ką mokiniai suprato pamokoje.
Pastebėjome, kad mokinių darbuose trūksta:
• Kompiuterinių įgūdžių, panaudota nedaug 

programos įrankių.
• Kūrybiškumo.
• Kalbos ir gramatikos, bei gebėjimo aiškiai formuluoti 

mintis.
• Pamokos tikslus pavyksta pasiekti per 2 pamokas.



Kelkite pamokos dalykinį tikslą, kurį susiesite 
su ugdomomis savybėmis.
• Pamokos tikslas: įvardinti, kylančias mintis, atpažinti išgyvenimus, 

pastebėti teigiamus dalykus, kūrybiškai pažvelgti į mokymosi procesą, 
panaudoti įgytas lietuvių kalbos, kompiuterinio raštingumo, etikos ir 
tikybos žinias.
• Dirbdami savarankiškai parinks teisingas savybes, suvoks kur tai 

galima pritaikyti ir gebės pristatyti darbą klasės draugams.



Parenkite pamoką, išbandykite ją, pateikite mokymo / mokymosi seką su 
mokinių darbų pavyzdžiais. Pasinaudokite LearnLab platformoje esančia 
medžiaga

• Pamokos tema: „OP! Kaip sutaria ir padeda vieni kitiems optimistai
ir pesimistai?“
• Pamokos uždavinys: Remdamiesi mokytojos aiškinimu, vadovėlio tekstais ir 

peržiūrėtu filmuku LearnLab platformoje sukurs minčių žemėlapį, kuriame 
pavaizduos optimisto ir pesimisto savybes panaudodamas 3-5 jau išmoktus 
įrankius.
• Pamokos tikslas: įvardinti, kylančias mintis, atpažinti išgyvenimus, pastebėti 

teigiamus dalykus, kūrybiškai pažvelgti į mokymosi procesą, panaudoti įgytas 
lietuvių kalbos, kompiuterinio raštingumo, etikos ir tikybos žinias.



Pamokos eiga:

• Išsiaiškiname pamokos pagrindines sąvokas.
• Mokinių veikla: Klasė peržiūri filmuką“ Oi ir Ai“ ir kartu aptaria, kuris 

veikėjas ir pagal kokius požymius yra optimistas, kuris pesimistas.
• Dalinimasis mintimis, išgyvenimais. Poroje nurodo būdus, (praėjusią 

pamoką juos aptarėme), kurie padeda nenuleisti rankų, kai nesiseka ir 
pastebėti teigiamus dalykus ir kaip vienas kitam gali padėti pesimistas 
ir optimistas.
• Savarankiška užduotis Learnlab‘e „Op“. 
• Refleksija
• Įsivertinimas



Mokinio savarankiškas darbas LearnLab platformoje

• Mokinio, darbas LearnLab
platformoje, kuriame lyginant su 
praėjusios pamokos darbu galima 
pamatyti mokinio „augimą“. 
• Darbą atliko savarankiškai: panaudojo 

keletą platformos įrankių, padarė 
mažiau gramatinių klaidų, puikiai jį
pristatė klasės draugams.
• Kūrybiškai pažvelgė į užduoties 

atlikimą, įvardino savybes būdingas 
optimistui ir pesimistui ir jas iliustravo.



Pateikite klasės profilį (saulutė). Apibūdinkite jį. Pasirinkite ir 
pagrįskite tris savybes, į kurias orientuositės.

• Visų sričių įsivertinimai apylygiai 80%-90%.
• Žemiausiai įsivertintos sritys: kritinis mąstymas
(71%), mokėjimas mokytis ( 75%) ir kalbinis (75%).
• Tokio amžiaus vaikams (3 kl.) tai probleminės sritys. 

Vaikai mokosi kritiškai mąstyti, mokytis ir aiškiai 
suprantamai reikšti mintis.

• Pamokoje orientavomės į emocinį, savęs vertinimo, 
tarpasmeninį, kalbinį, kritinio mąstymo ir mokėjimo 
mokytis kriterijus, kadangi pamokoje kėlėme tikslą 
ugdyti gebėjimą reikšti savo mintis, išgyvenimus, 
įvardinti kylančias emocijas, pastebėti teigiamus 
dalykus savyje ir savo aplinkoje.



Apibendrinkite 
mokinių refleksiją, 
gausiai iliustruokite 
/ pagrįskite mokinių 
refleksijos 
pavyzdžiais.

• Visi mokiniai atsakė, kad taip mokytis buvo įdomu: 
pamoka labai greitai baigėsi, daug dirbau, buvo nenuobodu, 
daug sužinojau, džiaugiuosi, kad pavyko, buvo smagu, 
sužinojau naujų žodžių, nebuvo laiko plepėti su draugu,buvo 
labai įdomu.
• Įprastas dalykines žinias papildė naujais įgūdžiais:
moku dirbti kompiuteriuJ, išmokau įkelti paveikslėlius, 
sužinojau kas yra “šriftas”, supratau, kad norint teisingai 
atlikti darbą, reikia klausytis, norint, kad kiti suprastų 
teisingai, reikia mokėti reikšti mintis…
• Suprato, kokios asmeninės savybės padeda sėkmingiau 

mokytis, gerai jaustis: 
Kai „nenukabinu nosies“, sekasi geriau mokytis, sutarti su 
kitais; kai moku paprašyti pagalbos, pripažinti klaidas; 
išdrįstu atsiprašyti. 



Kodėl kai kurie mokiniai įstringa?
• Per sunkios užduotys. Susidūrė su 

sunkumais, neaiškumais, nesėkme;
• Per didelė medžiagos apimtis;
• Laiko planavimasis;
• Skirtingi gebėjimai;
• Motyvacijos stoka (kam to reikia?);
• Skirtingi technologijų valdymo 

įgūdžiai;
• Nesusieja mokymosi medžiagos su 

tuo, ką jau žino, patyrė;
• Neturi įgūdžių dirbti nuosekliai, 

atlikti darbą iki galo.

Kodėl skirtingi mokiniai mėgsta 
skirtingus uždavinius?

• Skirtingi interesai;
• Skirtingi darbo įgūdžiai;
• Skirtingi gebėjimai ir talentai;



Koks 
grįžtamasis 
ryšys padėtų 
geresniam 
mokymuisi?

Pradinių klasių mokiniams svarbu realiai
pamatyti kur tai, ko mokausi galiu pritaikyti, 
kaip tai veikia realybėje (padeda ar trukdo);

Dėmesingas išklausymas (parodymas, kad tai, 
ką vaikas daro yra reikšminga);

Jei darbas vertinamas – aiškūs ir apibrėžti
vertinimo kriterijai.

Vaikui suprantamai paaiškintos jo klaidos.


