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SUMMARRY
In hodiernal primary class meet the schoolchild who have the different ability, different practice
chance, the schoolchild who have different training requirements. The heterogeneous group is formed
in that variety of individual differences and requirements and necessity of special training are showed
up. In that group conceptualize situation, when teacher must satisfy different individual requirements
during the short lesson time.
Galkiene (2003, 2005), Juozaityte (2003), Meliene, Ruskus, Elijosiene (2003), Dabrisiene,
Narkeviciene (2002), Kaffemaniene, Lusver (2004) point up that successful study of child who have
special training requirements in heterogeneous group asociate with necessity of new pedagogical
technologies.
Though the problem of training methods was researched generally enough, but in scientific
aspect it is not enough answered what‘s the training technologies dominate in hodiernal class of
heterogeneous primary training, what‘s the training methods are invoked in class, where child who
have special training requirements are studing.
The subject of research – training methods in heterogeneous primary training classes.
Hypothesis – traditional information rendering and reproductive methods dominate in
heterogeneous primary training classes; kink character of child who have special training requirements
is not the criterion choicely the methods of study.
Purpose of research – to identify the dominant training methods in heterogeneous primary
training classes and the factors that influence it‘s choice.
Factors, that influence the choice of training methods were researched, solicited the teachers of
primary training to answer the questions of open type questionnaire. 50 school masters took part in
inquiry. All the answers of teachers that took part in inquiry where bringing conceptual applying
content analysis.
Applying training methods and the peculiarities of schoolchild who take part during the lesson
were researched by the standart method of observation.
Accomplished research let to do the conclusion that in heterogeneous primary training classes
the traditional information rendering and reproductive methods dominate.
Particularly large part of training methods – 32,1% make the referente-rendering training
methods (explanation, lexis, telling, rendering and free speaking). Reference-reproductive (broad-brush
reproductive speaking, paraphrase, inquiry, essay) training methods make 26 %, practical-operating
training methods (practice, practical works, graphic works) training methods – 24,1% from all of the
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training methods using during the lessons. Seldom during the lesson are using creative (5,5%) and
nontraditional (17,8%) training methods that stimulated critical contemplation, that formed cognitive
self-sufficiency and creative knarks.
Choice of training methods, working in heterogeneous primary training class, is destined by the
abilities and features of schoolchild, by the training content by the purpose of training methods, by the
professional abilities and features of the teacher and by the social criterion.
The hypothesis of verification is that the requirements of child who have training requirements
and their nature is not the criterion selecting the training methods.
Estimation of presence during the lesson peculiarity of the schoolchild who have the special
training requirements proved that for the schoolchild who have the training troubles due to auditory
perception and the disorders of linguistic processes, it is particularly difficult to store attention and to
keep it invoking verbal (explanation, speaking, talking, discussion) training methods. Chiefly the
advertence of these schoolchild belongs to the control of teacher. But it was observed occasions, when
schoolchild couldn‘t concentrate invoking explanation, speaking, rendering and free speaking
reproductive, discussion methods.
Because the couldn‘t able verbal information, these schoolchild heavily store the attention and
are nonable positively and absolutely to take part in another training action. Their self-sufficiency and
activity invoking other training methods (practice, solution of tasks, graphic works, using lexis and
others) in many cases depend on incentive of the teachers or the lead of teachers for the action of
schoolchild.
Estimation of presence during the lesson peculiarity (advertence, activity, self-sufficiency) of
the schoolchild who have the special training requirements proved that selecting training methods and
their combination it is importantly to value the requirements of the schoolchild who have special
training requirements, their tone, also it is importantly to value fluster conditional training troubles, to
value ability to realize, to memorize information that is invoking by the particular training methods.
Training methods, that are selected not rating fluster conditional training troubles of the schoolchild
who have special training requirements limit actine and self-contained their presence in training action
and hold sway for their gains.
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ĮVADAS
Pradinė mokykla - yra pirmoji sisteminių žinių, mąstymo, vaizduotės lavinimo, mokėjimų ir
įgūdžių ugdymo institucija. Svarbiausia jos funkcija – mokymas.
Pagrindinė mokymo organizavimo forma – pamoka. Pamokos sėkmė edukologo Rajecko
(1997) nuomone, priklauso nuo mokymo medžiagos parinkimo, mokymo proceso organizavimo
pobūdžio, mokinių veiklos lygio šiame procese. Tai lemia mokymo metodų bei metodinių būdų
naudojimo pobūdis, tai yra kaip mokoma.
Apie mokymo metodus, jų taikymą, naujų mokymo metodų bei būdų paieškas yra sukaupta
gausi ir originali didaktinė literatūra. Lietuvos edukologai Bitinas (1981), Jovaiša (1985, 1989, 2001),
Rajeckas (1997,1999), Vaitkevičius (1981, 1989), Stulpinas (1995), Jakavičius, Juška (1996) ir kiti, o
taip pat įvairių mokomųjų dalykų didaktai yra rašę apie mokymo organizavimą, metodų taikymą, jų
pasirinkimo kriterijus.
Tačiau šiuolaikinėmis sąlygomis mokymo metodai turi ne tik padėti teikti išsamių žinių,
formuoti protinius ir praktinius mokėjimus bei įgūdžius, bet ir mokyti savarankiškai įgyti žinių, mokyti
įgytas žinias interpretuoti, jomis remiantis spręsti konkrečias problemines situacijas.
Todėl šalia tradicinių atsiranda naujų, modernių mokymo metodų. Šiuolaikinė mokymo
metodų, padedančių ugdyti gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas,
savarankiškai mokytis asmenį, skalė tikrai plati. Ypač svarbūs, ne tik įgalinantys geriau įsisąmoninti
mokymo turinį, bet ir plėtojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek
įprastomis, tiek naujomis sąlygomis – aktyvaus mokymosi metodai.
Lietuvos pedagogai Bižys, Linkaitytė, Valiukevičiūtė (1996), Jurevičiūtė, Lekavičius, Galkutė,
Motiejūnienė (1998), Petrulytė (2001), Teresevičienė, Gedvilienė, (1999) ir kiti aprašo daugybę
išradingų, netradicinių mokymo metodų, grindžiamų humanistine psichologija ir pedagogika,
lavinančių

kūrybinį

mąstymą,

aktyvumą,

savarankiškumą,

skatinančių

bendravimą

ir

bendradarbiavimą.
Specialiosios pedagogikos didaktai Ambrukaitis, Ruškus (2002, 2003), nauju mokymo metodu
įvardina metakognityvinę didaktiką, kurios esmė ta, kad vaikai mokomi ne tik žinių, tačiau ir gebėjimo
mokytis, sąmoningai įsisąmoninti žinias.
Šiandieninėje klasėje susitinka skirtingų akademinių gebėjimų, skirtingų veiklos galimybių ir
skirtingų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Susiformuoja heterogeninė grupė, kurioje išryškėja
individualių skirtumų ir poreikių įvairovė bei specialiojo ugdymo būtinybė. Tokioje grupėje susikuria
situacija, kai mokytojui, per trumpą pamokos laiką reikia patenkinti skirtingus individualius poreikius.
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Galkienė (2003, 2005), Juodaitytė (2003), Melienė, Ruškus, Elijošienė (2003), Dabrišienė,
Narkevičienė (2002), Kaffemanienė, Lusver (2004) pabrėžia, kad vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių sėkmingas mokymas(is) heterogeninėje grupėje yra susijęs ir su naujų pedagoginių
technologijų būtinumu. Edukologų nuomone, iškyla būtinybė aktualizuoti įvairesnes didaktines
technologijas, akcentuojančias moksleivio veiklą, bendradarbiavimą, kūrybinių gebėjimų sklaidą.
Būtina taikyti aktyvaus mokymosi būdus bei diferencijuoto mokymo metodus, kurie leistų vienoje
ugdymo erdvėje bendradarbiauti įvairių akademinių gebėjimų moksleiviams.
Pradinė mokykla - yra pirmoji sisteminių žinių, mąstymo, vaizduotės lavinimo, mokėjimų ir
įgūdžių ugdymo institucija. Pradinėje mokykloje dedami mokėjimo mokytis, raštingumo pamatai. Čia
formuojami bendravimo, bendradarbiavimo, savarankiškumo įgūdžiai. Ugdomas kritiškas ir kūrybinis
mąstymas.
Nors mokymo metodų problema nagrinėta pakankamai plačiai, tačiau kokios mokymo
technologijos dominuoja šiandieninėje heterogeninėje pradinio ugdymo klasėje, kokie mokymo
metodai realiai taikomi klasėje, kurioje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai moksliniu
aspektu atsakyta nepakankamai.
Tyrimo objektas –mokymo metodai heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse.
Hipotezė – heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse dominuoja tradiciniai informacijos
perteikimo ir reprodukcijos metodai; specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimo pobūdis
nėra kriterijus, pasirenkant mokymo metodą.
Tyrimo tikslas – identifikuoti dominuojančius mokymo metodus heterogeninėse pradinio
ugdymo klasėse, bei jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius.
Uždaviniai:
1. Išnagrinėti mokslines publikacijas heterogeninių grupių didaktinių nuostatų bei mokymo
metodų klausimais;
2. Ištirti pradinio ugdymo pedagogų mokymo metodų pasirinkimą įtakojančius veiksnius;
3. Identifikuoti dominuojančius mokymo metodus heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse;
4. Pateikti pasiūlymus pradinių klasių pedagogams.
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I. HETEROGENINIŲ GRUPIŲ IR MOKYMO METODŲ
PARADIGMA

1.1. Heterogeninės grupės samprata ir didaktinės nuostatos
Bendrosiose ugdymo programose (1997, p. 10) rašoma:“Visas bendrasis ugdymas yra
orientuotas į vaiką, jaunuolį, jaunuolę, jų poreikius ir gebėjimus“. „Ugdant gebėjimus, svarbūs
moksleivių individualūs skirtumai, besireiškiantys fizinėje, emocinėje, intelektinėje, socialinėje ir
kitose plotmėse. Todėl svarbu sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko individualybės sklaidai“, - rašoma
Bendrojo išsilavinimo standartuose (1997, p. 7). Šios nuostatos Galkienės (2003) teigimu, sudaro realią
galimybę kurtis heterogeninėms mokyklų bendruomenėms.
Heterogenines grupes sudaro mokinių bendruomenės arba grupės, formuojamos bendresnių
edukacinių tikslų pagrindu. Jose pripažįstami asmeniniai skirtumai, poreikių įvairovė, pabrėžiamas
vienodas asmens vertingumas. Tokiose grupėse gali reikštis lyties, kalbiniai, kultūriniai, socialiniai,
fizinių ar psichinių galimybių skirtumai (Galkienė, 2005).
Juodaitytė (2000, 2003) nurodo, kad mokymo(si) heterogeninėje, integruotoje grupėje
privalumas yra galimybė sukurti vaikų interaktyvų, savaiminį mokymą(si) savarankiškai konstruojant
patirtį. Ši idėja susijusi su visišku vaikų ugdymo individualizavimu. Toks ugdymas vaikų individualią
raišką traktuoja kaip jų prigimtinę teisę būti išskirtiniams, „kitokiems“ ir tuo grįsti mokymo(si)
bendraamžių grupėje įvairovę.
Vaikų individualizuoto mokymo(si) kryptis padeda jiems geriau realizuoti potencines
prigimtines galias, nes toks mokymas(is) reikalauja dėmesio vidiniam vaikų nusiteikimui, drauge juos
pozityviai pastiprina bei sudaro galimybes reikštis vaikų socialiniams-kognityviniams poreikiams
klasės aplinkoje, kuri pasidaro atvira „kitokiems“ vaikams. Kiekvieno vaiko mokymas(is) tampa
konstruktyvus, padeda kaupti ne tik reikšmingą individualią, bet ir grupinę patirtį, kuri tampa visų
vaikų, besimokančių grupėje, patirtimi.
Toks ugdymas, toleruojant vaikų individualumą ir jų, kaip individų skirtingumo raišką,
Juodaitytės (2003) nuomone, įprasmina ir naują vaikų mokymo(si) kryptį, kuri yra grindžiama
filosofija, kad mokymas(is) privalo „eiti nuo vaiko“.
Prengel (1987), Reiser (1987) (cit. pagal Juodaitytę, 2003) teigia, kad vaikai kitaip nei
suaugusieji suvokia bendraamžių panašumus ir skirtumus. Vaikų skirtumai juos visada traukia, vaikai
jais domisi, tyrinėja. Skirtingumas, kitoniškumas jiems kelia smalsumą. Viskas vyksta gana sklandžiai
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tol, kol vaikai neperima suaugusiųjų stereotipinių vertinimų ir nepradeda savęs lyginti su „kitokiais“,
ieškodami prioritetų savo išskirtinumams ir netoleruodami kitų vaikų raiškos.
Mokymas tokioje grupėje grįstas skirtinga vaikų kognityvine-socialine patirtimi, skirtingais
pasiekimais. Čia susidaro sąlygos mokytis bendruomeninio gyvenimo taisyklių, plėtoti tarpusavio
susitarimą (konvencionalumą) bei įgyti socialinės, kultūrinės patirties.
Juodaitytė (2000, 2003) apibendrindama daugelio Vokietijos pedagogų (Prengel, 1987, Reise,
1987, Iben, 1989 ir kt.) tyrimus, teigia, kad 6-10 metų vaikų mokymasis heteroniteto sąlygomis atitinka
jų prigimtį ir raidą, nes būtent šio amžiaus vaikai aktyviai mokosi ne tik iš suaugusiųjų, bet ir iš
bendraamžių, perimdami naujus elgesio ir tarpusavio santykių pavyzdžius. „Kitokio“ žmogaus
pažinimas vaikui suteikia naujos kognityvinės patirties ir tampa įvykių, bylojančių apie vaikų
integravimosi į žmonių bendruomenę galimybes.
Heterogeninėse grupėse susitinka vaikai, turintys skirtingą kognityvinę, socialinę patirtį,
skirtingas kultūrines tradicijas, veiklos galimybes. Tokių grupių heterogeniškumą dar labiau paįvairina
mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Todėl heterogeninėse ugdymo grupėse Hallahan,
Kauffman (2003) teigimu, išryškėja individualių skirtumų įvairovė ir specialiojo – specialiai
organizuoto mokymo, atitinkančio neįprastus ypatingojo vaiko poreikius - ugdymo būtinybė.
Galkienė (2005) atkreipia dėmesį į tai, kad integruotame ugdyme į vieną lankstų ugdymo
realybės darinį, išlaikydama kiekvienai jų būdingus bruožus, susilieja dvi ugdymo sistemos: bendrasis
ir specialusis ugdymas. Dviejų sistemų pagrindu konstruojamos ugdymo technologijos leidžia vienoje
erdvėje realizuoti skirtingos veiklos galimybes, kultūrinę ar socialinę patirtį turinčių ugdytinių tikslus,
kurie gali reikšmingai skirtis.
Specialusis ugdymas, jungdamasis ir veikdamas kartu su bendruoju, įgauna savitų bruožų.
Edukologė jį apibrėžia kaip specialių ugdymo metodų, priemonių ir turinio modifikacijų panaudojimą
tenkinant ypatinguosius moksleivio poreikius.
Galkienė (2005) teigia, kad integruoto ugdymo paradigma atskleidžia naują, šiuolaikišką
požiūrį į ugdymo tikslus, kurie akcentuoja asmens skirtybių pripažinimą ir bendradarbiavimo kultūrą,
nurodo heterogeninių moksleivių grupių ugdymo svarbą, bei lemia naujos didaktinės krypties –
heterogeninių grupių didaktikos – formavimąsi.
Heterogeninių grupių didaktika įgyvendina bendrąsias didaktines nuostatas. Realizuojant
bendras didaktikos nuostatas, atsižvelgiama į asmens individualumą, kuris Bitino (2000) teigimu,
grindžiamas prielaida, kad žmogus yra heterogeninė būtybė ir prigimtimi (individuliais fiziologiniais
ypatumais), ir

socialine

raida

(interesų, nuostatų, reikšmingų

vertybių,

gyvenimo

būdo

individualumas). „Individualus priėjimas pedagoginiame procese yra pedagoginis veiksmas,
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atsižvelgiant į auklėtinio išsivystymo lygį, turimą pasaulio pažinimo (žinių) lobyną, individualias
psichines ypatybes, iki tol vyravusius auklėjimo ir mokymo būdus, gyvenimo santykių struktūrą, esamą
situaciją, į auklėjimo procese bei gyvenime susidariusį dinaminį stereotipą ir momentinę psichinę
būseną“, - teigia edukologas Laužikas (1997, p. 579).
Galkienė (2005) nurodo, kad heterogeninių grupių didaktika orientuojasi į individualių asmens
galių ir poreikių identifikavimą, keldama uždavinį jas plėtoti, bet ne klasifikuoti. Pripažįsta individualų
pasiekimų progresą ir bendrųjų tikslų siekį skirtingu lygiu.
Juodaitytė (2003) teigia, kad mokymosi heterogeninėse grupėse esmė gali būti apibūdinama
kaip nuolatinis individualizacijos ir diferenciacijos ryšys, atsižvelgiant tiek į vaikų individualius
skirtumus, tiek į jų, kaip bendraamžių grupės, bendrumą.
Heydorn (1998) (cit. pagal Juodaitytę, 2003) ypač akcentuoja individualizavimo ir
diferencijavimo galimybes heterogeninės grupės sąlygomis ir nurodo privalumus:
•

Tai atitinka vaiko socialinę-kognityvinę prigimtį, jo natūralų siekį sužinoti kuo daugiau
apie žmogų ir jo raiškos galimybes;

•

Mokymo(si) procesas pateikia vaikams socialinės elgsenos, pasaulio pažinimo būdų
įvairovę ir pasiūlo ištisą jų repertuarą ne tik dabar, bet ir ateityje;

•

Sudaro galimybes vaikams ne tik stebėti, bet ir išmėginti įvairius komunikacinės
sąveikos būdus su bendraamžiais ir suaugusiais žmonėmis, susitarti su jais dėl visiems
priimtinų būdų.

Kaffemanienės, Lusver (2004) nuomone, mokymo individualizavimo esmė - dalyko(ų)
mokymo turinys, mokymo metodai ir pasiekimų vertinimas turi atitikti realius moksleivio gebėjimus.
Galkienė

(2005) pabrėžia, kad ugdymo

turinys remiasi bendraisiais reikalavimais

kompetencijos ir patirties, kurią turėtų įgyti išsilavinęs žmogus, tačiau yra funkcionalus ir atliepia
individualiųjų tikslų siekį, orientavimąsi į veiklą, grindžiamą interesais, psichofizinėmis galiomis,
kultūrinėmis nuostatomis, turima patirtimi.
Šiaučiukėnienė (1997), Dabrišienė, Narkevičienė (2002), Kaffemanienė, Lusver (2004),
Galkienė (2003, 2005) ir kt. edukologai nurodo, kad mokymo individualizavimas yra vidinio
diferencijavimo pagrindas, kuris sudaro sąlygas visiems besimokantiems tobulintis pagal jų gabumus ir
polinkius.
Galkienė (2003, 2005), Juodaitytė (2003), Melienė, Ruškus, Elijošienė (2003), Dabrišienė,
Narkevičienė (2002), Kaffemanienė, Lusver (2004) pabrėžia, kad vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių sėkmingas mokymas(is) heterogeninėje grupėje yra susijęs ir su naujų pedagoginių
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technologijų būtinumu. Edukologų nuomone, iškyla būtinybė aktualizuoti įvairesnes didaktines
technologijas, akcentuojančias moksleivio veiklą, bendradarbiavimą, kūrybinių gebėjimų sklaidą.
Būtina taikyti aktyvaus mokymosi būdus bei diferencijuoto mokymo metodus, kurie leidžia
bendradarbiauti įvairių akademinių gebėjimų moksleiviams.
Galkienė (2003) pabrėžia, kad lankstūs ugdymo metodų bei metodinių būdų deriniai, specialistų
bei moksleivių bendradarbiavimas atveria erdvę skirtingų gebėjimų ir galimybių turinčių moksleivių
ugdymosi veiklai.

1.2. Mokymo metodų samprata
Ugdytinių mokymo, auklėjimo ir lavinimo sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų: mokymo
turinio, mokymo proceso organizavimo, mokinių veiklos pobūdžio, mokytojo ir mokinių sąveikos, bet
bene svarbiausia šiame procese yra mokymo metodai, kurie Stulpino (1995) teigimu, susieja visus
ugdymo proceso komponentus nuo iškelto tikslo iki pasiekto rezultato ir yra labiausiai integruojantys
sistemos komponentai. Kartu metodai yra ir dinamiškiausias, daugiausia teikiantis laisvės pedagoginei
kūrybai komponentas.
Metodas, kaip mokslo kategorija, atspindi labai sudėtingą procesą. Todėl ir metodo samprata
nevienalytė.
Tarptautinių žodžių žodyne (1985, 2001) žodis „ metodas“ (gr. methodos – tyrimo kelias)
aiškinamas kaip veikimo ir reiškinių tyrimo būdas, veiksmas. Todėl metodas yra privaloma bet kurios
žmogaus sąveikos sąlyga, kuri įeina į veiklos turinį. Jį pasirenkant ir taikant reikia sąmoningai
apsispręsti, - tai priklauso ir nuo veiklos tikslo, ir nuo turimos patirties. Todėl metodas – veiklos
priemonė, jo pasirinkimas ir taikymo pobūdis lemia veiklos rezultatą.
Danilovo, Skatkino (1978, p. 130) teigimu: „Kiekvienas metodas yra sistema sąmoningų,
nuoseklių žmogaus veiksmų, padedančių pasiekti rezultatą, atitinkantį užsibrėžtą tikslą. Vadinasi
kiekvienas metodas suponuoja sąmoningą tikslą, be kurio iš viso neįmanoma tikslinga subjekto veikla.
Kiekvienas metodas suponuoja tikslą, veiklą (veiksmų sistemą), reikiamas priemones, objekto kitimo
procesą ir pasiektą tikslą (metodo taikymo rezultatą)“.
Metodą, kaip sistemą veiksmų, būdų tikslui pasiekti, apibrėžia ir Jovaiša (1998, p. 19). „Visais
atvejais naudojamasi įvairiomis priemonėmis ir veiksmais pasirinktam tikslui pasiekti. Iš čia ir metodo
struktūra: 1) tikslas; 2) priemonės tikslui realizuoti; 3) veiksmų būdai“.
Edukologijos, psichologijos krypties literatūroje mokymo metodai, kaip specifiniai ugdomosios
veiklos būdai mokymo procese, apibrėžiami labai įvairiai.
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XX a. pirmosios pusės edukologas Šalkauskis (1991, p. 419) pateikė tokį mokymo metodo
apibrėžimą: „Mokymo metodas yra racionalus, nuoseklus ir visuotinai reikšmingas mokomojo veikimo
būdas, nukreiptas į mokymo tikslą, suderintas tiek su mokinio prigimtimi, tiek su mokomojo dalyko
ypatybėmis Gerai suprastas metodas sykiu yra ir visuotinai reikšmingas, ir individualinis. Jis yra
visuotinai reikšmingas, nes galioja visur, kur susidaro reikiamos sąlygos, ir yra individualinis, nes
taikomas prie konkrečių aplinkybių“.
Kazanskis, Nazarova (1981), siekdami atskleisti mokymo metodo esmę, nagrinėja jo išorinę ir
vidinę struktūrą, t.y.:
•

Metodą kaip išorinę mokymo formą – bendrą mokytojo ir mokinių veiklą mokymo
procese;

•

Metodą kaip mokymo būdą – būdus, kuriais mokiniai gali įgyti žinių;

•

Metodą kaip loginį mokymo kelią – kelią, kuriuo eina mokinio mintis mokymo eigoje,
t.y. jos loginis kelias.

Todėl mokymo metodą, jie apibūdina kaip pastovų veiklos būdą, paremtą kokiu nors vienu
veikimo būdu, turinčiu esminę reikšmę.
Jovaiša (1998, p. 20) pateikia panašaus pobūdžio apibūdinimą: „Mokymo metodai –
vadovavimo mokymuisi veiksmų, būdų visuma konkrečiam mokymo tikslui pasiekti“.
Bitinas, Rajeckas, Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981) teigia, kad mokymas yra dvipusis procesas,
todėl mokymo metodai reiškia tarpusavyje susijusį, kompleksišką, nuoseklų dėstymą, t.y. vadovavimą
mokymuisi ir mokymąsi.
Danilovas, Skatkinas (1978) atkreipia dėmesį į tai, kad mokymo metodas visų pirma suponuoja
mokytojo tikslą ir veiklą jo turimomis priemonėmis. Iš to kyla mokinio tikslas ir veikla, jo turimomis
priemonėmis. Šioje veikloje prasideda ir vyksta nagrinėjamo turinio įsisavinimas, pasiekiamas
numatytas tikslas arba mokymo rezultatas. Šis rezultatas yra metodo atitikimo tikslui kriterijus. Taigi,
kiekvienas mokymo metodas yra kryptingų mokytojo veiksmų sistema, organizuojant pažintinę ir
praktinę mokinio veiklą, per kurią jis įsisavina mokymo turinį. Kitaip sakant, mokymo metodui būtina
abipusė mokytojo ir mokinio veikla, kur mokytojas organizuoja mokinio darbą su nagrinėjamuoju
objektu, o to darbo dėka realizuojamas mokymo turinio įsisavinimo procesas.
Rajeckas (1997, p. 6, 1999, p. 142), apibrėždamas mokymo metodą, taip pat akcentuoja
mokytojo ir mokinių veiklą, kurią sąlygoja konkretūs mokymo tikslai, mokomojo dalyko ir
mokomosios medžiagos specifika, mokinių amžiaus ypatumai. „ Mokymo metodai - tarpusavyje susiję
mokytojo bei mokinių veiklos būdai, kuriais mokiniai, mokytojo vadovaujami, įgyja žinių, mokėjimų,
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įgūdžių, yra lavinami ir auklėjami. Trumpiau tariant, mokymo metodai – tai mokinių ugdymo būdai
mokymo procese“, - rašo profesorius.
Mokymo metodą – kaip tam tikrą mokytojo veiklos sistemą, kurią taiko ne vienas mokytojas ir
ne viename dalyke, apibūdina Šiaučiukėnienė, Stankevičienė (2002). Jų teigimu, metodas parodo kaip
mokytojas moko. Mokymo metodas jungia bendrą interaktyvią pedagogo ir ugdytinio veiklą.
Panašiai mokymo metodo esmę aiškina ir Gage (1993, p. 307): „Tai pasikartojančių mokytojo
veiksmų modelis, kuris gali būti taikomas dėstant įvairius dalykus, būdingus daugiau negu vienam
mokytojui ir svarbus išmokimui“. Modelio sąvoka čia reiškia vienu metu ar nuosekliai vienas po kito
atliekamus veiksmus. Pasikartojantis reiškia, kad tas pats modelis gali būti kartojamas tam tikrais laiko
tarpais ir pritaikomas dėstant įvairius dalykus.
Mokymo metodą, kaip mokytojo ir mokinių sąveiką, kuri įgalina ugdytinius įgyti žinių,
mokėjimų įgūdžių, akcentuoja Jakavičius, Juška (1996), Jovaiša (1985, 1989), Vaitkevičius (1989),
Stulpinas (1995), Kazanskis, Nazarova (1981), Savinas (1978).
Mokykloje taikomi įvairūs mokymo metodai. Paprastai mokymo metodai reiškia kompleksiškai
nuoseklius mokytojo mokymo, jo vadovavimo mokymo procesui ir mokinių mokymosi veiksmus.
Todėl mokymo metodai susideda iš atskirų dalių, arba elementų, kurie vadinami metodiniais būdais.
Stulpinas (1995) mokymo metodą apibūdina kaip savarankišką kelią nuo tikslo iškėlimo iki jo
pasiekimo, kuris atspindi vidinius veiklos dėsningumus, esminius veiklos ypatumus. O metodinį būdą kaip mažiau ar daugiau išorinio pobūdžio veiksmą, vieną iš daugelio išorinių metodo elementų.
Rajeckas (1997, 1999), Stulpinas (1995) pabrėžia mokymo metodo ir metodinio būdo ryšį, jo
dialektiškumą. Kiekvieną metodą sudaro tam tikra būdų sistema. Juos jungia tikslo bendrumas ir
vieningas požiūris į jo sprendimą. Kintant tikslui, sprendimui, keičiasi ir metodo būdai. Be to, tie patys
būdai gali įeiti į daugelio metodų sudėtį.

1.2.1. Mokymo metodų klasifikavimas
Taigi nors metodai naudojami jau daug amžių, tačiau iki šiol nėra vienodo jų supratimo ir
teorinio interpretavimo. Martinkienės (2002) nuomone, taip yra todėl, kad metodas – kintanti didaktinė
kategorija; jį galima vertinti iš įvairių mokymo pozicijų.
Mokymo metodų įvairovę lemia ir kiekvieno jų savita struktūra, kurią lemia besikeičiantys
metodiniai būdai. Todėl nustatyti objektyvų klasifikacijos pagrindą ir juo remiantis suskirstyti mokymo
metodus yra labai sudėtinga.
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Jovaišos, Vaitkevičiaus (1998), Rajecko (1997) teigimu, seniausia metodų klasifikacija, tai
metodų skirstymas į monologinius, dialoginius ir loginius.
Šalkauskis (1991, p. 422) nurodo du pagrindinius metodus: tetinį (teikiamąjį) ir euristinį
(randamąjį). „Tetinis metodas remiasi įteigiamuoju mokytojo veikimu ir reikalauja iš mokinio
sekamojo dėmesio ir imlaus pasisavinimo. Euristinis metodas remiasi mokinio savarankiškuoju
veiklumu ir reikalauja jo randamojo sugebėjimo“.
Paprasčiausias ir populiariausias mokymo metodų klasifikavimas, kai kriterijus yra žinių
šaltinis. Tokiais šaltiniais laikoma žodis, vaizdas, praktinė veikla., todėl ir mokymo metodai daugelio
Lietuvos (Bitinas, Jakavičius, Rajeckas, Vaitkevičius ir kt.) ir Rusijos (Delikatnas, Kazanskis,
Nazarova, Lerneris, Savinas ir kt.), edukologų skirstomi į žodinius, vaizdinius ir praktinius.
Jovaiša (1989) tai pat atkreipia dėmesį į mokymo metodų tobulėjimo bei plėtojimosi tendenciją,
kuri buvo tokia: nuo žodinių (teikiančių informaciją) eita prie praktinių, o nuo jų – prie savarankiškumą
bei kūrybingumą ugdančių metodų. Tuo vadovaujantis, yra neabejotino pagrindo skirti tris mokymo
metodų grupes:
1. aiškinamieji-iliustraciniai-atgaminamieji (informaciniai),
2. praktiniai-operaciniai,
3. kūrybingumą plėtojantys (kūrybiniai).
Tačiau daugelio edukologų Bitino, Rajecko, Vaitkevičiaus, Bajoriūno, (1981) ir kt. nuomone
žinių šaltiniai yra labai gausūs ir įvairūs ir juos visus aprėpti yra labai sunku. Be to, žodis, kalba iš
esmės yra ne žinių šaltinis, o svarbiausias pažinimo komponentas; vaizdo susidarymas yra tik pirminis
pažinimas. Praktikos vaidmuo įgyjant žinių yra itin svarbus ir sudėtingas, todėl jis, kaip ir žinių šaltinis,
negali būti gretinamas su žodžiu ir vaizdu. Be to mokymo metodų klasifikavimas pagal šaltinius
neleidžia įžvelgti pažinimo proceso esmės.
Danilovas, Skatkinas (1978), Lerneris (1981) skiria aiškinamąjį-iliustracinį, reprodukcinį,
probleminį, dalinį ieškomąjį arba euristinį ir tiriamąjį metodus. Vienas nuo kito jie skiriasi mokinių
pažintine veikla, įsisavinant įvairių rūšių turinį, ir mokytojo veikla, organizuojant tą įvairiarūšę
mokinių veiklą. Toks mokymo metodų skirstymo principas, edukologų nuomone, yra priimtinas todėl,
kad mokymas – pirmiausia pažintinė veikla, vykstanti ir tada kai mokinys atlieka praktinę, darbinę
motorinę veiklą. Visi jo veiksmai eina per sąmonę ir sąlygoja pažintinę veiklą.
Minėtus metodus galima suskirstyti į dvi grupes:
•

reprodukcinius (aiškinamasis iliustracinis metodas arba informacinis recepcinis, reprodukcinis
metodas.), kai mokiniai įsisavina gatavas žinias ir reprodukuoja (atgamina) jiems žinomus
veiklos būdus;
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•

produkcinius (dalinis ieškomasis arba euristinis, tiriamasis metodas), pasižyminčius tuo, kad
mokiniai gauna subjektyviai naujų žinių kaip kūrybinės veiklos rezultatą;
Tačiau kai kurių edukologų nuomone (Bitino, Rajecko, Vaitkevičaus Bajoriūno, (1981) ir kt.),

toks metodų skirstymas irgi nėra tobulas, nes neišreiškia bendros mokytojo ir mokinių veiklos: vieni
metodai susiję su mokytojo veikla, kiti - su įvairaus pažinimo lygio mokinių veikla.
Be to probleminis dėstymas sudaro tarpinę grupę, nes jis apima ir gatavos informacijos
įsisavinimą, ir kūrybinės veiklos elementus; čia gali būti taikomas pokalbis, pasakojimas, aiškinimas,
pratimai, naudojimasis knyga, netgi mokyklinė paskaita.
Jovaiša, (1985, 1997, 2001), Šiaučiukėnienė, Stankevičienė (2002), Jovaiša, Vaitkevičius
(1989) mokymo metodus siūlo klasifikuoti mokinių savarankiškumo ir kūrybingumo didinimo
galimybių pagrindu ir skiria informacinius, operacinius ir kūrybinius mokymo metodus.
Kazanskis, Nazarova (1981) apibūdindami mokymo metodo vidinę pusę, ypač akcentuoja kelią,
kuriuo eina mokinio mintis mokymo eigoje, t.y. jos loginį kelią.
Mokiniai gali eiti tokiais keliais: analizės, sintezės, indukcijos, dedukcijos, dažnai juos
susiedami, naudotis palyginimu, analogijomis, kurti hipotezes.
Atsižvelgiant į loginius pažinimo būdus, N. Kazanskis, T. Nazarova (1981) siūlo skirti tokius
mokymo metodus: 1) analizės, 2) sintezės, 3) analizės-sintezės, 4) indukcijos, 5) dedukcijos.
Tačiau ir šis skirstymo pagrindas yra kritikuotinas, kadangi indukcija, dedukcija, analize ir
sinteze grindžiamas kiekvienas mokymo metodas.
Babanskis (1985, p. 33), apibūdindamas mokymo metodus taip pat akcentuoja mokytojo ir
mokinių veiklą, todėl mokymo būdus mokslininkas siūlo skirstyti į 3 dideles grupes:
1) mokymo pažintinės veiklos organizavimo ir įgyvendinimo metodai;
2) mokymo pažintinės veiklos stimuliavimo ir motyvacijos metodai;
3) mokymo pažintinės veiklos efektyvumo kontrolės ir savikontrolės metodai.
„Kiekvienoje iš šių mokymo metodų grupių atsispindi sąveika tarp mokinio ir pedagogo“,- rašo
mokslininkas.
Bitinas, Rajeckas, Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981), Rajeckas (1997, 1999) apibendrindami
mokymo metodų klasifikacijų įvairovę, atkreipia dėmesį į tai, kad kiekviena klasifikacija yra savaip
gera, tačiau nė viena iš jų nėra pakankamai pagrįsta nei teoriniu, nei praktiniu požiūriu.
Kadangi mokymo metodai yra labai įvairūs, o kiekvienas iš jų dar turi savitą struktūrą, kuri
mokymo procese keičiasi atsižvelgiant į mokymo medžiagą, mokytojo ir mokinių santykius, jų veiklos
pobūdį, vaizdines priemones, pagalbinę medžiagą, todėl nustatyti moksliškai objektyvų klasifikacijos
pagrindą ir suskirstyti mokymo metodus yra labai sudėtinga.
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Tačiau Rajeckas (1997, 1999) bando tai daryti įvairiems mokymo dalykams pateikdamas
bendrus mokymo metodus (metodų grupes), kurie šiuo metu yra taikomi bendrojo lavinimo mokyklose:
1) žodinio dėstymo metodai (pasakojimas, paskaita, aiškinimas);
2) pokalbio (aiškinimasis, euristinis, atgaminamasis, laisvasis ir pan.) ir diskusijų;
3) spausdintų šaltinių naudojimas (naudojimasis vadovėliu, pirminiais šaltiniais, periodine
spauda, grožiniais kūriniais, įvairiais žinynais);
4) kūrybiniai darbai (referatai, rašiniai, savarankiškas stebėjimas, bandymai, eksperimentai,
konstravimas ir pan.);
5) demonstravimas-stebėjimas;
6) pratimai ir grafiniai darbai (įvairių uždavinių ir užduočių sprendimas, taip pat darbas
naudojantis kompiuteriu ir kt. techninėmis priemonėmis);
7) laboratoriniai ir praktikos darbai;
8) pažintiniai (didaktiniai) žaidimai.
Be to, mokant įvairių dalykų, taikomi ir specifiniai metodai, kurie edukologo Rajecko nuomone,
yra bendrųjų mokymo metodų konkretinimas arba jų derinių variantai, kaip antai gramatinis
nagrinėjimas, demonstraciniai bandymai ir pan. Be to, specifiniai arba specifiškai taikomi mokymo
metodai yra susiję ir su atitinkamo mokslo metodais.

1.2.2. Tradiciniai mokymo metodai
Mokymo metodai gali būti skirstomi įvairiais pagrindais, kadangi kiekvienoje epochoje veikia
tradiciniai, įprastieji ir modernūs, naujoviški metodai. Toks metodų skirstymas, nenusakantis esminių
metodų skirtybių, neteikiantis pagrindo juos vienaip ar kitaip vertinti yra formalus.
Tradiciniai ugdymo

metodai

klasifikuojami į

tris pagrindines

grupes ir

skiriami

1) informaciniai, 2) praktiniai operaciniai, 3) kūrybiniai mokymo metodai (Jovaiša, Vaitkevičius
(1989), Jovaiša, (1989, 2001)).
Informaciniai metodai – tai sistema didaktinių veiksmų bei jų būdų, kuriais perteikiamos
mokiniams mokslo, technikos, gamybos, meno ir kitų dalykų pagrindų žinios, jos įtvirtinamos
sąmonėje. Šiaučiukėnienės, Stankevičienės (2002) teigimu, šiais mokymo metodais mokytojas
pamokoje suteikia galimybę mokiniams trumpiausiu būdu gauti apibendrintas bei susistemintas žinias
apie žmonijos patirtį, bei parengia mokinius labiau savarankiškai mokytis.
Informacija teikiama monologu (pasakojimu, paskaita), dialogu (pokalbiu), vaizdu, lektūra
(spausdinto žodžio panaudojimu).
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Jovaiša, Vaitkevičius (1989), Jovaiša (1985, 2001), pateikia tokią informacinių mokymo
metodų klasifikaciją:
1 lentelė
Informaciniai mokymo metodai

Teikiamieji
•

Atgaminamieji

Pasakojimas

(siužetinis,

aprašomasis,

aiškinamasis),
•

Paskaita (mokyklinė, akademinė),

•

Pokalbis (genetinis, analitinis, sintetinis),

•

Demonstravimas,

•

Lektūra.

•

Atpasakojimas (raštu, žodžiu),

•

Kartojimo

pokalbis

(atkūrimo,

apibendrinimo),
•

Tikrinamasis

pokalbis

(apklausa,

kolokviumas ir kt.),
•

Rašiniai (kontrolinis, įspūdžių ir kt.),

•

Iliustravimas.

Skiriami teikiamieji ir atgaminamieji (reproduktyviniai) metodai.
Teikiamieji mokymo metodai pasak Jovaišos (1985, 2001) taikomi motyvacinės, episteminės,
instrumentinės informacijos pateikimui, jos aiškinimui, iliustravimui, demonstravimui, naudojant gyvą
žodį, vadovėlį, paveikslą ir sudaro galimybes plėtoti analitiniam, sintetiniam mąstymui ir
savarankiškam darbui. Visa tai yra lavinimo pradžia.
Pasakojimą Molis (1986), Rajeckas (1997) apibūdina kaip dėstymo metodą, kuriuo, naudojant
įvairias mokymo priemones, gyvai ir vaizdingai pateikiama faktinė medžiaga. Jovaiša (2001) papildo šį
apibūdinimą akcentuodamas aktyvų mokinių klausymąsi. Jei pasakojimo metu nebus klausomasi, tai
šis mokymo metodas neturės didaktinės reikšmės.
Pasakojimas gali būti įvairus. Jame gali vyrauti faktų, reiškinių aprašymai, jis gali būti
aiškinamojo, įrodinėjamojo, probleminio pobūdžio.
Pasakojimas, Stankevičienės, Šiaučiukėnienės (2002) nuomone, turi atitikti šiuos reikalavimus:
•

Metodologinius (pasakojimo turinys moksliškai pagrįstas, ugdo diskursyvų mąstymą,
vertybes);

•

Kalbinius (taisyklingas, stilingas, raiškus, rišlus);

•

Loginius (nuoseklus, pagrįstas, vienaprasmiškas);

•

Techninius (garsumo, tempo, intonacijos, pauzių, atsižvelgiama į mokinių amžių ir t.t.);
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•

Psichologinius (lengvai suvokiamas, įsimenamas, mobilizuojantis dėmesį, žadinantis
interesus, mąstymą, valią, emocijas ir t.t.).

Pasakojimo efektyvumas Molio (1986) teigimu, priklauso nuo to, kaip jis skatina mokinius
mąstyti, kaip dėstomoji medžiaga žadina emocijas. Pasakojimas žadina emocijas, kai iliustruojamas
maketais, modeliais, skaitomos nedidelės grožinių kūrinių ar dokumentų ištraukos.
Pasakojant pateikiamos ne tik naujos žinios, bet taip galima apibendrinti ir susisteminti jau
įgytas žinias. Labai svarbu, kad pasakojant išryškėtų ir paties mokytojo asmeninis požiūris į
nagrinėjamus klausimus.
Paskaita (mokyklinė) – tai išsamus monologinis programinės temos nagrinėjimas per visą
pamoką. Rajecko (1997), Gage, Berliner (1994) teigimu, paskaita yra ekonomiškas, praktiškas, lengvai
ir plačiai pritaikomas metodas, leidžiantis gyvu žodžiu perteikti norimą informaciją. Ją perteikiant,
galima atskleisti reiškinių ir faktų raidą, jų tarpusavio priklausomybę, priežasties ir pasekmės ryšius,
nuodugniai pagrįsti grožinio kūrinio idėją ar istorinio įvykio reikšmę.
Paskaitos kaip metodo sąlygą Molis (1986), Stašaitis (1990) nurodo - apgalvotą, nuoseklų
planą, visų jos punktų (įvado, apibendrinimo, išvadų) dėstymą. Nemažiau svarbus paskaitos turinio
atitikimas auditorijos išsilavinimui, jos aiškumas, emocionalumas, bei mokinių pažintinės veiklos
(įdarbinimo) būdai.
Edukologai Bitinas, Rajeckas, Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981), Černius (1992) atkreipia dėmesį
į tai, kad paskaita yra veiksminga, kai: a) įvairiomis užduotimis ir kitomis priemonėmis aktyvinamas
mokinių dėmesys, b) mokiniai skatinami savarankiškai protauti, c) tema motyvuojama, atskleidžiamas
paskaitos planas, d) medžiaga dėstoma logiškai, e) skiriami įvairūs savarankiški darbai (sukonspektuoti
paskaitą, pasižymėti jos tezes ir kt.).
Teikiamasis pokalbis – dialoginis žinių perteikimas. Jis taikomas tada, kai, remiantis mokinių
patirtimi ir panaudojant jų loginį mąstymą, perteikiamos naujos žinios. Pasak Bitino (1981), tai aktyvus
mokymo proceso dalyvių bendravimas.
Stankevičienės, Šiaučiukėnienės (2002) nuomone, teikiamasis pokalbis – mąstymą plėtojantis
mokymo metodas. Šiuo mokymo metodu skatinamas bendravimas. Padedama stiprinti mokinių
mąstymą, sujungti kognityviąją ir socialinę mokymosi plotmes. Kalbantis matome mąstymą išreikštą
išorėje.
Delikatnas (1962), Gailiūnas (1977) pabrėžia, jog pokalbis yra gera mokinių aktyvinimo ir
įtraukimo į darbą priemonė, padedanti mokytojui sužinoti, kaip mokiniai supranta aiškinamą dalyką,
kuo reikia aiškinimą papildyti. Be to pokalbio metodas stiprina mokinių savarankiškumą, nes patys
mokiniai gali aiškintis sąvokas, apibrėžimus, taisykles, daryti išvadas.
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Jovaiša (2001) skiria genetinį ir analitinį-sintetinį pokalbį. Genetiniu pokalbiu atskleidžiama
daikto ar reiškinio kilmė, kitimas, vystymasis. Analizės-sintezės būdu mąstydami, mokiniai išveda
taisykles, tarsi patys atranda naujas žinias, įrodo teiginius.
Bitinas, Rajeckas, Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981), Rajeckas (1997, 1999) ir kt. skiria
aiškinamąjį, euristinį, atgaminamąjį ir laisvąjį pokalbį. Aiškinamuoju pokalbiu mokytojas perteikia
naują medžiagą, remdamasis mokinių žiniomis, patirtimi; žinios perteikiamos ne tik mokytojo
aiškinimu, bet ir mokinių atsakymais.
Euristinio pokalbio metu mokytojas kelia mokiniams kokio nors klausimo ar problemos
prieštaravimus, daro tam tikras prielaidas. Toks pokalbis skatina mokinius atgaminti žinias, prisiminti
stebėtus reiškinius, remtis asmenine patirtimi, lyginti bei gretinti faktus ir loginiais samprotavimais
rasti atsakymą į klausimą.
Atgaminamojo pokalbio metu mokiniai, atsakydami į mokytojo klausimus, atkuria anksčiau
įgytas žinias ir, Jacikevičienės (1989) teigimu, tokiu būdu parengiami aktyviai suvokti naują medžiagą.
Laisvasis pokalbis – tai tokios rūšies pokalbis, kai patys mokiniai gali pasiūlyti jo temą, savo
iniciatyva kelti klausimus.
Gailiūnas (1977), Rajeckas (1997, 1999) pažymi, kad svarbiausias pokalbio elementas yra
klausimai, nuo kurių pobūdžio ir jų loginio ryšio, taip pat nuo mokinių atsakymų priklauso pokalbio
sėkmė.
Klausimai, Delikatno (1962) teigimu, yra nepakeičiama priemonė kolektyviniam darbui
pamokoje organizuoti, o taip pat mokinių individualioms ypatybėms bei sugebėjimams studijuoti.
Išvados ir teiginiai, kuriuos mokiniai išveda pokalbio metu, atsakydami į mokytojo klausimus, yra
pagrįsti asmenine patirtimi, turimomis žiniomis ir gyvenimo įspūdžiais.
Klausimai gali būti: a) atgaminamieji, skatinantys mokinius tik prisiminti tai, kas patirta,
išmokta, sužinota iš mokytojo, vadovėlio, kitų informacijos šaltinių; b) mokomieji, skatinantys
nustatyti priežasties-pasekmės ryšius ar kitokius santykius, skirti sąvokų formavimui, bei jų
patikslinimui, atskleidžiantys ką nors nauja; c) taikomieji, reikalaujantys panaudoti turimas žinias; d)
vertinamieji, skatinantys apibūdinti kitų mokinių atsakymus.
Gailiūnas (1977), Stašaitis (1990), Rajeckas (1997, 1999) nurodo šiuos pagrindinius
reikalavimus klausimams:
1. Klausimai turi būti tikslūs, trumpi, paprasti, taisyklingai suformuluoti ir lengvai
suprantami mokiniams.
2. Klausimai skelbiami visai klasei, o atsako vienas mokinys, o po to gali pareikšti savo
nuomonę ir kiti.
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3. Klausimai turi aktyvinti mokinius, žadinti jų atmintį: skatinti juos išskirti tai, kas
svarbiausia, nušviesti nagrinėjamų reiškinių priežastis, ryšius, jų priklausomybę, skatinti
mokinius motyvuoti savo mintis, ginti savo nuomonę ir pan.
4. Klausimai negali pasakinėti.
5. Kiekvienas klausimas turi būti logiškai susijęs su ankstesniais klausimais ir pokalbio
tema apskritai, todėl būtina gerai apgalvoti klausimų sistemą.
6. Naudinga apie tą patį dalyką pateikti įvairių klausimo variantų; kartais galima ir
suabejoti teisingu mokinio atsakymu. Tai leidžia patikrinti jų atsakymų sąmoningumą.
Šiaučiukėnienė, Stankevičienė (2002) teikiamųjų mokymo metodų grupei priskiria aiškinimą.
Aiškinimas (Kazanskis, Nazarova, 1981, Rajeckas, 1997) – tai žodinis dėstymo metodas, kurio
tikslas yra formuoti sąvokas, dėsnius, taisykles, instruktuoti mokinius. Savinas (1978) aiškinimą
apibūdina kaip nuoseklų, logišką naujos mokomosios medžiagos dėstymą, susijusį su stebėjimais,
bandymais, užrašais.
Šoblinskas (1987) pabrėžia, jog aiškinimas privalo turėti griežtą loginę struktūrą, jo stilius mokslinis. Todėl pasirinkdamas aiškinimą, mokytojas turi būti gerai apgalvojęs turinį, sukaupęs faktų,
susipažinęs su vadovėlio medžiaga, pratimų rinkiniais.
Rajeckas (1997, 1999) nurodo, jog taikant šį metodą ypač svarbu įrodymas, vadovavimasis
logikos dėsniais, todėl ypatingą reikšmę turi samprotavimai ir įrodymai. Aiškinant svarbu įtikinamai
parodyti konkretaus ir abstraktaus, dalies ir visumos, atskirybės ir bendrybės, daikto ir reiškinio ryšius,
pratinti mokinį lyginti, įrodinėti, apibendrinti.
Tačiau aiškinimas, edukologų Jacikevičienės (1989), Šoblinsko (1987) ir kt. teigimu, neturi būti
vien mokytojo monologas – jo specifika reikalauja, kad loginėse operacijose, kurias atlieka mokytojas,
dalyvautų visa klasė. Aiškindamas mokytojas paprastai pateikia mokiniams klausimus, skatina juos
stebėti, analizuoti, lyginti.
Demonstravimas (Jovaiša, 2001) – toks mokymo metodas, kuriuo objektyvios tikrovės daiktai
ar jų atvaizdai tampa informacijos šaltiniu. Tačiau kiti edukologai (Bajoriūnas, Bitinas, Rajeckas, Savin
ir kt.) akcentuoja ne mažiau svarbią šio metodo pusę – stebėjimą. Jų nuomone, šį mokymo metodą
tikslingiau vadinti demonstravimu-stebėjimu.
Demonstravimo-stebėjimo metodo paskirtis – vaizdingo mokymo įgyvendinimas mokykloje.
Toks mokymas ypač lengvina bei greitina žinių perėmimą ir, kaip tvirtina kai kurie pedagogai, yra
pažinimo, savarankiškumo plėtojimo pagrindas. Jis ne tik padeda įgyti žinių, bet ir būna vienas iš žinių
šaltinių (Rajeckas, 1997).
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Demonstravimui skiriamos vaizdinės priemonės gali būti: 1) natūralūs objektai, 2) realių
objektų atvaizdai, 3) objektų simboliai, 4) demonstraciniai bandymai.
Ratkus, Sidabras (1996), Molis (1986), Savinas (1978) nurodo šias daiktų demonstravimo
taisykles:
1. Rodyti taip, kad vaikams stipriau įstrigtų atmintyje esmingiausi daikto požymiai.
2. Kai įmanoma, daiktą rodyti taip, kad jis būtų suvokiamas ne tik regėjimu, bet ir kitais
jutimo organais.
3. Sudaryti tokias sąlygas, kad daiktą aiškiai matytų visi klasės mokiniai.
4. Stengtis, kad daiktą vaikai matytų besikeičiantį, veikiantį.
5. Daiktų demonstravimas turi padėti suformuoti vaikų vaizdinius ir sąvokas.
Lektūra (Jovaiša, 2001) – visa tai, ką mokiniai skaito. Rajeckas (1997) mokymo metodą, kai
mokiniai gavę kokias nors užduotis, jas savarankiškai atlieka, naudodamiesi spausdintine medžiaga,
skiria į atskirą ir savitą mokymo metodų grupę, kurią vadina spausdintų šaltinių naudojimu. Šie
metodai, edukologo teigimu, yra susiję su tam tikromis mokslinio darbo formomis, jų esmę sudaro
savarankiškas mokinių darbas. Jie padeda formuoti savarankiško žinių įgijimo įgūdžius, skatina
mokinių mąstymą, vaizduotę ir pažinimo interesus, reikalauja didesnių proto pastangų, aktyvios
veiklos.
Vadovėliui tenka svarbiausia vieta mokinių savarankiško mokymosi sistemoje. Naudojimosi
vadovėliu metodika yra pirmasis etapas, kai išmokstama darbo su knyga ir kitais spausdintiniais
šaltiniais.
Darbas su knyga – mokymo ir mokymosi metodas. Jis keleriopai reikšmingas: 1) plečia ir gilina
žinias bei mokslinės, neminės, techninės ir darbo tikrovės supratimą, 2) moko mąstyti (analizuoti,
vertinti, numatyti ir kitų proto operacijų), 3) išmoko darbo su knyga technikos ir metodikos (Jovaiša,
2001).
Atgaminamieji (reproduktyviniai) mokymo metodai – taikomi informacijai įtvirtinti, patikrinti,
apibendrinti, naudojant kartojimą, vaizdines, technines priemones ir kt. Atgaminamaisiais mokymo
metodais Jovaiša (2001) vadina atpasakojimą, kartojimo pokalbį, atgaminamo tipo rašinius,
iliustracijas.
Atpasakojimas (Jovaiša, 2001) – toks mokymo metodas, kuriuo mokytojo vadovaujami
mokiniai atgamina įsisavintas žinias ir jas nuosekliai dėsto žodžiu ar raštu. Šiuo metodu lavinama
atmintis, sakytinė ir rašytinė kalba, patikrinami ir įtvirtinami išmokti dalykai.
Budzinskis, Martynaitis, Naujokaitis (1963) nurodo, jog atpasakojimu visų pirma siekiama
patikrinti: 1) kaip aktyviai mokinys dalyvavo, kūrinį skaitant, nagrinėjant, 2) kiek savarankiškai dirbo,
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stengdamasis įsisavinti turinį ir ruošdamasis jį atpasakoti, 3) kaip skaitomą dalyką suprato ir įsisavino,
4) kaip sugeba tatai išreikšti.
Tačiau atpasakojimu siekiama ne tik pagilinti skaitinio supratimą bei įsisavinimą, bet ir
Šoblinsko (1987) nuomone, gebėjimą logiškai mąstyti, išlaikyti pasakojimo nuoseklumą, skirti
svarbesnius dalykus nuo antraeilių, mokėti stilistiškai tekstą apdoroti, jausti žodžio stilistinius
atspalvius ir tikslingai jį vartoti.
Šių tikslų, Budzinskio, Martynaičio, Naujokaičio (1963), teigimu, galima pasiekti tik tada, kai
atpasakojimas atitinka šiuos reikalavimus:
1. Atpasakojimu turi būti tiksliai perteikiamas kūrinio turinys ir pagrindinė mintis;
2. Pasakoti reikia nuosekliai, rišliai, išsamiai, be esminių praleidimų;
3. Atpasakojimo kalba turi būti taisyklinga, vaizdi, raiški; svarbu, kad joje atsispindėtų
autoriaus kalbos žodingumas, stilius.
Kartojimo pokalbis Jovaišos (2001), Stankevičienės, Šiaučiukėnienės (2002) teigimu, taikomas
kiekvienoje pamokoje, kai reikia atkurti sąvokas, vaizdinius, idėjas, teoremas, ko pagrindu bus
nagrinėjama naujoji pamokos tema, siejama „nauja“ su „sena“, kad būtų suprasta. Baigiamojo pokalbio
tikslas po naujos medžiagos išdėstymo įtvirtinti naujus faktus, išvadas, taisykles, dėsnius,
apibendrinimus. Galimas ir apibendrinamasis pokalbis – daiktų ar reiškinių bendriausių požymių
radimas, išskyrimas iš daugelio kitų požymių.
Tikrinimo pokalbis susijęs su kartojimo pokalbiu. Tikrinama atgaminant, kartojant. Tikrinamojo
pokalbio tikslas – gauti grįžtamąją informaciją. Išmokimo rezultatų žinojimas leidžia tikslingai valdyti
mokomąjį procesą.
Apklausa (Jovaiša, 2001) – mokinių klausinėjimo forma žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams
tikrinti.
Mokinių žinios gali būti tikrinamos raštu ir žodžiu. Lemiamą reikšmę žodinei apklausai
Drėgūno, Rumšo (1984) nuomone turi mokytojo klausimai. Jie turi būti tikslingai parinkti, aiškūs,
reikalaujantys optimalaus informacijos kiekio.
Žodinė (sakytinė) apklausa yra dviejų rūšių – individuali ir frontali. Individuali apklausa sudaro
sąlygas išsamiai ir plačiai patikrinti mokinių išsilavinimą. Kazanskio, Nazarovos (1981) nuomone,
žodinė (sakytinė) apklausa leidžia realizuoti individualaus priėjimo principą – pateikti pagal reikalą
papildomų, kreipiamųjų klausimų, padeda ugdyti rišlią mokinio kalbą, mąstymą. Tačiau žodinė
(sakytinė) apklausa reikalauja daug laiko
Frontali apklausa. Šoblinsko (1987) nuomone, dinamiškesnė, apima daugiau mokinių, smarkiai
suaktyvina klasę, per trumpą laiką įgalina daug daugiau patikrinti mokinių. Be to, jos metu ankstesnės
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žinios ne tik nuosekliai pakartojamos, bet ir apibendrinamos bei susisteminamos. Frontalioji apklausa
reikšminga komunikaciniu požiūriu: pratina mokinius atidžiai klausytis, pagauti klausimo esmę, ugdo
gebėjimą glaustai, bet tiksliai atsakyti.
Drėgūnas, Rumšas (1984) žodinę (sakytinę) frontalią apklausą siūlo naudoti sisteminant,
apibendrinant, kartojant mokomąją medžiagą, kuri bus reikalinga mokant naują.
Rašytinė frontalioji apklausa sudaro sąlygas visiems mokiniams pateikti daug vienodų
klausimų, o tai įgalina objektyviau ir vienodžiau vertinti atsakymus. Tačiau ir rašytinė apklausa
Kazanskio, Nazarovos (1981) teigimu turi esminį trūkumą: mokytojas ne visada yra tikras, kad
mokiniai teisingai suprato kontrolinio darbo užduotį. Todėl pedagogai siūlo naudoti tiek žodinę, tiek
rašytinę apklausą.
Rašinys – sudėtingas dalykas. Šoblinskui (1987) rašinys tai mokinio kalbinės veiklos rezultatas,
gebėjimo reikšti mintis, emocijas ir kurti vaizdus dokumentinis įrodymas. Ruseckienė (1988, p. 214)
rašinį apibrėžia ir kaip reikšmingą grožinio kūrinio savarankiškos analizės būdą, ir kaip nagrinėtos
temos apibendrinimą, ir kaip žinių kontrolės formą.
“Rašiniai suaktualina ir mobilizuoja mokinių gyvenimo ir literatūrinius įspūdžius, patirtį,
skatina mąstyti apie svarbius gyvenimo, literatūros ir meno klausimus” – teigia mokslininkė.
Šoblinskas (1987) akcentuoja rašinių svarbą, ugdant mokinių kalbą. Edukologo nuomone,
rašydami rašinius, mokiniai turi galimybę įtvirtinti per lietuvių kalbos pamokas įgytus kalbinius
įgūdžius, atskleisti save, parodyti intelektualinius sugebėjimus.
Iliustravimas (Jovaiša, Vaitkevičius, 1989) – toks mokymo metodas, kuris įvairiomis
vaizdinėmis priemonėmis paaiškina, konkretina dėstomus dalykus. Iliustruojant pirma pasakojama,
aiškinama, o tik po to rodoma.
Molio (1986) nuomone, iliustravimui tinka įvairios spausdintos (grafinės) priemonės:
mokslininkų portretai, paveikslai, lentelės, plakatai, schemos, diagramos, žemėlapiai, mokytojo
piešiniai, muliažai bei modeliai. Iliustracija gali tapti žinių šaltiniu arba jų įtvirtinimo priemone, jeigu
mokytojai išmokys vaikus „skaityti“ šias iliustracines priemones.
Praktiniais-operaciniais metodais formuojami mokinių mokėjimai ir įgūdžiai veikti. Arends
(1998) teigimu, pagrindiniai įgūdžiai yra bet kokio mokymosi ir išmokimo pamatas. Kad galėtų atrasti
sudėtingas sąvokas, kritiškai mąstyti, spręsti problemas arba kūrybiškai rašyti, mokiniai pirma privalo
įgyti pagrindinius įgūdžius ir informaciją.
Praktiniai-operaciniai metodai taikomi pamokose, kuriose organizuojama mokinių veikla su
įgytomis žiniomis. Jais mokoma veiklos būdų, padedama trumpiausiu keliu suvokti žmonijos patirtį:
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taisyklingai rašyti, greitai skaičiuoti ir t.t. Kai mokiniai įgyja reikalingų įgūdžių, sudaromos sąlygos
kūrybinei veiklai.
Jovaiša, Vaitkevičius (1989), Jovaiša, (1985, 2001) pateikia tokią praktinių-operacinių mokymo
metodų klasifikaciją:
2 lentelė
Praktiniai-operaciniai mokymo metodai

Pratybos
•

Praktiniai darbai
(pagal

•

Instruktažas,

instrukciją,

•

Techninis darbas,

•

Mašinų aptarnavimas

•

Gamybinių

Treniruotė
pavyzdį,
užduotį),

•

Kontekstinės

pratybos

(saugos, komentavimo,
aiškinimo),
•

Laboratoriniai darbai

Grafiniai darbai.

•

•

Techninių

demonstravimas,
•

Iliustraciniai
laboratoriniai darbai,

užduočių
•

vykdymas,

Bandymų

brėžinių

Eksperimentiniai
laboratoriniai darbai.

skaitymas ir darymas.

Pratybos (Jovaiša, 2001) – tikslingas ir sąmoningas veiksmų kartojimas. Pratybų tikslas –
suformuoti, tobulinti įgūdžius, kurie yra sąmoningo mokėjimo pagrindas.
Kontekstinės pratybos yra vieningo mokomojo proceso sudėtinė dalis, glaudžiai susijusi su tam
tikru pratybų ciklu. Tame cikle reikšmingą vietą užima įvairios aiškinamosios, komentuojamosios,
įspėjamosios pratybos.
Ažubalis, Kiseliovas (2002) pabrėžia, kad pratybų procese įgūdis susiformuoja, sustiprėja ir
pradeda automatizuotis. Įgūdžio automatizavimasis reiškia, kad tam tikrą operaciją mokinys gali atlikti
aktyviai nedalyvaujant sąmonei. Tačiau tai nereiškia, kad mokinys gali liautis sąmoningai žiūrėti į
veiksmo atlikimo būdus ir priemones, turi išlikti galimybė sąmoningai juos kontroliuoti. Mokslininkai
nurodo du pratybų tikslus:
1. jos išmoko atlikti veiksmus vis teisingiau, lengviau, greičiau automatiškiau;
2. daug sykių kartojant tas pačias operacijas, jos geriau suprantamos.
Pratyboms atlikti parengiami specialūs pratimai. Pratimus mokslininkai pedagogai Bitinas,
Rajeckas, Vaitkevičus, Bajoriūnas, (1981) apibūdina kaip daugkartinius veiksmus, kuriais siekiama
formuoti, tobulinti mokėjimus bei įgūdžius, praktiškai taikyti žinias.
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Atlikdami pratimus, mokiniai remiasi jau žinomais dėsningumais, taisyklėmis, išvadomis.
Kartojimas nėra vienintelis pratimų bruožas; kiti jų elementai – stebėjimas, pademonstruoto veiksmo
atlikimas, veiksmo išbandymas, savikontrolė, klaidų taisymas, rezultato numatymas.
Edukologas Rajeckas (1997, 1999) pagal įvairius požymius pratimus sąlygiškai skirsto į grupes.
Pagal mokinių veiklos formą į žodžiu ir raštu atliekamus pratimus.
Pagal mokytojo darbo su mokiniais organizavimo formą gali būti skiriami:
•

Individualūs, arba savarankiški;

•

Frontalūs, arba skirti visai klasei.

Pagal mokinių savarankiškumo laipsnį pratimai gali būti skirti:
•

Mokytis mintinai;

•

Išmoktai medžiagai atgaminti ir ją įtvirtinti (kartojimas žodžiu, nurašymas,
atpasakojimai, plano sudarymas, to paties tipo uždavinių sprendimas ir pan.);

•

Žinias taikyti naujomis sąlygomis (teksto nagrinėjimas arba ko nors pakeitimas jame,
kiek pakeistų uždavinių sprendimas, diktantas ir t.t.).

Mokslininkai pedagogai Rajeckas (1997,1999), Savin (1978), Ažubalis, Kiseliovas (2002)
pabrėžia, kad atliekant pratimus, labai svarbus mokinių sąmoningumas. Ypatingą reikšmę mokinių
sąmoningumo ugdymui turi pratimo, atskirų jo elementų atlikimo žinojimas ir bandymas jais remtis,
klaidų supratimas bei gebėjimas jas ištaisyti. Svarbu ir pratimų įvairovė, nuoseklumas, sistemingumas,
kiekis, pratimams skiriamas pamokos laikas. Naujas mokėjimas ar įgūdis formuojasi sparčiau, jei
ugdomas remiantis jau sukauptomis žiniomis, mokėjimais ir įgūdžiais.
Savin (1978) ypatingai akcentuoja mokinių gebėjimą kontroliuoti save, t.y. savikontrolę:
gebėjimą suprasti klaidas ir jas ištaisyti. Pedagogo nuomone, mokinių savarankiškumas ir savikontrolė
garantuoja šio mokymo metodo efektyvumą.
Kita pratybų rūšis – treniruotė. Jovaiša (2001) treniruote vadina pratybas, kurių metu įtvirtinami
ir lavinami įgyti įgūdžiai. Ji vykdoma pagal pavyzdžius, instrukcijas, užduotis.
Grafiniai darbai Jovaišos (2001), Rajecko (1997,1999) teigimu, tai įvairūs brėžiniai, kuriuos
turi atlikti mokiniai per braižybos, darbų, fizikos, matematikos ir kitas pamokas. Grafinių darbų tikslas
– išmokyti mokinius sudaryti ir analizuoti daiktų ir procesų grafinius vaizdus, pereiti nuo įvairių
objektų bei procesų prie jų grafinių vaizdų ir atvirkščiai.
Grafiniai darbai, edukologų nuomone, patikslina vaizdinius, padeda suprasti ir įtvirtinti žinias,
ugdo pastabumą.
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Praktikos darbų metodas formuoja praktinės veiklos įgūdžius ir mokėjimus atliekant techninį
darbą. Bitinas, Rajeckas, Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981) nurodo, kad praktika tobulina, ugdo, įtvirtina
žinias, mokėjimus, ugdo darbo poreikį, domėjimąsi technika. Be to, praktikos darbai ugdo mokinių
aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, valią.
Edukologai pabrėžia, kad praktikos darbų turinį bei jų organizavimą sąlygoja mokomųjų dalykų
specifika ir nurodo šiuos praktikos darbų organizavimo etapus: mokytojo paaiškinimas, darbo
parodymas, bandymas darbą atlikti, visų mokinių darbas, kontrolė.
Svarbiausia praktikos darbų rūšimi Jovaiša (2001) nurodo techninį darbą, kuris reikalauja
kvalifikuotų žinių, mokėjimų naudotis atitinkamomis medžiagomis bei įrankiais.
Laboratorinių darbų metodas taikomas savarankiškam tikrovės reiškinių stebėjimui ir jų
eksperimentavimui panaudojant tam tikslui skirtus prietaisus bei instrumentus.
Paprasčiausia laboratorinių darbų rūšis - demonstraciniai bandymai, kuriais, mokiniai
supažindinami su prietaisais, dėsniais, reiškiniais. Demonstraciniais bandymais iliustruojamas ir
pagrindžiamas mokytojo aiškinimas, lavinamas mokinių pastabumas, aktyvumas (Jakutis, Jonaitis,
Valentinavičius, 1984). Iliustracinių laboratorinių darbų metu, jau patys mokiniai atlieka darbus.
Mokiniai tiria kokį nors daiktą ar reiškinį pasinaudodami specialiai sudarytomis sąlygomis ir
atitinkamai jį paveikdami. Atlikę bandymą, mokiniai mato ne tik tiriamą daiktą, bet ir jo pakitimus,
savybes.
Bandymai, Jacikevičienės (1989) teigimu, vertingi ne tik dėl to, kad padeda mokiniams įgyti
konkrečių ir teisingų žinių, bet ir todėl, kad sudaro galimybę ugdyti jų pastabumą, mąstymą. Jie skatina
mokinių aktyvumą, domėjimąsi, ugdo savarankiškumą, formuoja naudojimosi bandymų reikmenimis
mokėjimus ir įgūdžius.
Praktiniai-operaciniai

mokymo

metodai,

edukologų

Jovaišos,

Vaitkevičiaus

(1989)

Šiaučiukėnienės, Stankevičienės (2002) teigimu, ugdo protinio ir praktinio veikimo mokėjimus ir
įgūdžius, t.y. kaip pritaikyti įgytas žinias. Šių metodų efektyvumą lemia tinkamas pratybų, priemonių,
technikos, įrangos, instrukcijų pateikimas. Tačiau praktinių-operacinių mokymo metodų trūkumas tas,
kad mokiniai dirba pagal šabloniškas užduotis, o tai neskatina kūrybiškumo, savitumo ir
savarankiškumo.
Kūrybiškumą A. Petrulytė (2001) apibrėžia kaip individo polinkį į naują, originalų ar
novatorišką ko nors komponavimą, modeliavimą ar mąstymą. Ko nors naujo kūrimas gali būti paremtas
vaizduote arba mąstymo operacijomis. Svarbu, kad jo rezultatai būtų ne paprastas turimos informacijos
(vaizdinės, sąvokinės) susumavimas, o originalus, netikėtas derinys. Kuriant naujus modelius,
neišvengiamai naudojamasi jau turimomis žiniomis, tačiau jos naujai komponuojamos, siejamos arba
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ankstesnis patyrimas perkeliamas į naują situaciją, arba į turimą informaciją įtraukiami nauji kintamieji
dydžiai. Bet kuriuo atveju siekiama naujo, originalaus rezultato
Pedagoginiame darbe edukologo Jovaišos (2001) teigimu, nauja laikoma visa tai, ką mokinys
savarankiškai atranda. Todėl skatinimas kurti – realus mokyklos uždavinys.
Jovaiša, Vaitkevičius (1989), Jovaiša, (1985, 2001) pateikia tokią kūrybinių mokymo metodų
klasifikaciją:
3 lentelė
Kūrybiniai metodai

Probleminiai

Euristiniai

Tiriamieji

•

Probleminis dėstymas,

•

Euristinis pokalbis,

•

Stebėjimas,

•

Probleminis

•

Loginis įrodymas,

•

Eksperimentas,

pagal situaciją,

•

Paieškos,

•

Tiriamasis pokalbis

•

Uždavinių sprendimas,

•

Techninis konstravimas.

•

Darbas

•

Techninis

pokalbis

Kūrybiniai rašiniai,

•

Algoritmavimas.

moksline

literatūra ir šaltiniais,
•

modeliavimas,
•

su

Tyrimo

rezultatų

įforminimas
•

Statistiniai skaičiavimai.

Probleminiu mokymu, mokslininkas Machmutovas (1983), laiko tokį mokymą, kai mokytojas,
remdamasis mąstymo vystymosi dėsniais, naudodamasis specialiomis pedagoginėmis priemonėmis,
atlieka kryptingą darbą, nagrinėdamas mokslų pagrindus, formuoja mokinių sugebėjimą mąstyti ir ugdo
jų pažintinius poreikius. Probleminio mokymo tikslas – kad mokiniai įsisąmonintų ne tiktai mokslinio
pažinimo rezultatus, žinių sistemą, bet ir rezultatų gavimo būdą, procesą, išsiugdytų pažintinį
savarankiškumą bei kūrybinius sugebėjimus.
Profesoriai Bitinas (1992), Rajeckas (1994) pagrindine probleminio mokymo idėja nurodo
pažinimo aktyvumo ir savarankiškumo skatinimą. Tad probleminis mokymas, profesoriaus Bitino
(1992) teigimu, iš esmės yra tiriamasis mokymas, kuriuo siekiama, kad mokiniai susiformuotų
mąstymo operacijas, protinius veiksmus, kurių reikia pažinimo uždaviniams spręsti.
Krikščiūnas (2000) nurodo, kad probleminio mokymo pagrindas yra sistemingai ir specialiai
mokytojo sukuriamos probleminės situacijos. Todėl ir taikydamas probleminį mokymą, mokytojas
aiškina sudėtingiausių sąvokų turinį ir sistemingai sudaro problemines situacijas, pateikia faktus ir taip
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organizuoja pažintinę mokomąją mokinių veiklą, kad, remdamiesi faktų analize, mokiniai
savarankiškai daro išvadas ir apibendrinimus, formuluoja sąvokų apibrėžimus, taisykles, teoremas arba
savarankiškai taiko žinias naujoje situacijoje. Taip mokiniai įgyja protinių operacijų ir veiksmų, žinių
panaudojimo įgūdžių, taip ugdomas jų dėmesys, valia, kūrybinė vaizduotė, nuovoka, formuojamas
gebėjimas rasti naujų žinių ir naujų veikimo būdų, keliant ir grindžiant hipotezes.
Mokslininkai pedagogai Machmutovas (1983), Bitinas (1992), Šiaučiukėnienė, Stankevičienė
(2002) ir kt. akcentuoja probleminio mokymo savitą struktūrą ir nurodo tokius jo komponentus:
•

Probleminės situacijos – pagrindinės mokinių mąstymo aktyvinimo priemonės sukūrimas;

•

Problemos formulavimas ir jos sprendimo plano sudarymas;

•

Problemos sprendimo organizavimas ir sprendimo tikrinimas.

Šiaučiukėnienė, Stankevičienė (2002) nurodo šiuos probleminio mokymo lygius:
•

Pirmasis lygis – kai mokytojas kelia problemą, formuoja ir sprendžia, o mokiniai tik
įsidėmi;

•

Antras lygis – kai mokytojas iškelia problemą, ją suformuluoja ir mokiniai ją sprendžia
pagal pavyzdį;

•

Trečias lygis – kai mokytojas iškelia problemą, ją suformuluoja ir nenurodo jos
sprendimo kelių, o mokiniai patys ieško jų;

•

Ketvirtas lygis – kai mokytojas tik nurodo mokslinę problemą, bet jos nesuformuluoja, o
mokiniai patys ją aptaria, ieško sprendimo kelių ir ją savarankiškai sprendžia.

Jovaiša (1985, 2001) skiria šiuos probleminio mokymo būdus: probleminį dėstymą, probleminį
pokalbį, uždavinių sprendimą, algoritminį mokymą ir kūrybinius rašinius.
Probleminio dėstymo pagrindas yra sistemingai sudaroma probleminė situacija ir mokymo
problemų sprendimas. Machmutovas (1983) nurodo, kad be informacinio dėstymo dar esama trijų
probleminio dėstymo rūšių, kurių kiekviena skiriasi nuo kitų ne tiktai dėstymo veiksenomis, bet ir
problemiškumo bei mokinių pažintinio savarankiškumo lygiu ir skiria monologinį, samprotaujamąjį ir
dialoginį dėstymą.
Probleminiam dėstymui Baškio (1983), Savin (1978) teigimu būdinga tai, kad teikdamas naujas
žinias mokytojas pats iškelia problemą, formuluoja hipotezes, jas aiškina, įrodinėja, eksperimentuoja,
daro išvadas. Mokiniai mąsto bei daro išvadas kartu su mokytoju. Jie stebi problemos sprendimą,
gilinasi į problemos logiką, tikrina pateiktų hipotezių teisingumą bei pagrįstumą, išvadų patikimumą.
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Pasak Baškio (1983), probleminis dėstymas be galo svarbus mokinių parengimo savarankiškam
problemų sprendimui etapas.
Probleminis pokalbis, anot Jovaišos (2001), sukuria kitokią pamokos situaciją, kai aktyviausias
būna mokinys. Mokytojas, pokalbio būdu ar derindamas pokalbį su vaizdinėmis priemonėmis, iškelia
problemą. Edukologas Baškys (1983) pabrėžia, kad mokomoji problema, - tai tam tikra užduotis,
kurios atlikimo būdas ir rezultatas mokiniui iš anksto nėra žinomas, bet mokinys turi praktinių žinių ir
mokėjimų, tam, kad galėtų ieškoti to būdo ar rezultato. Klausimais mokytojas verčia mokinius ieškoti
problemos sprendimo prielaidų, jų tikrinimo variantų, analizuoti, tvarkyti duomenis.
Mokslininkas pedagogas Machmutovas (1983) skiria tokius problemos sprendimo etapus:
1. problemos kėlimas, sprendimo planavimas,
2. hipotezių iškėlimas ir pagrindimas,
3. hipotezės įrodymas,
4. problemos sprendimo patikrinimas,
5. sprendimo proceso pakartojimas ir analizė, išvadų darymas.
Uždavinių sprendimo metodas, edukologo Jovaišos (2001, p. 143) teigimu, skiriasi nuo
anksčiau apibūdintų probleminio mokymo metodų, pirmiausia tuo, kad uždavinys neišgyvenamas
subjektyviai kaip asmeninis sunkumas, problema. Uždavinys – objektyvi užduoties struktūra, sudaryta
kaip mąstymo ar praktinės veiklos sąlyga, kuriai esant reikia rasti reikalaujamą sprendinį.
„Uždavinių sprendimas plėtoja loginį mąstymą, o įvairių sprendimų tomis pačiomis sąlygomis
ieškojimas – kūrybinį mąstymą. Loginis mąstymas – visų realių uždavinių sprendimo pagrindas“ –
teigia mokslininkas.
Algoritminis mokymas esti dvejopas – tam tikros operacijų sekos įsiminimas ir pritaikymas arba
savarankiškas būtinų bei racionalių veiksmų sekos suradimas.
Savotiško problemos sprendimo reikalauja ir techninis modeliavimas.
Kūrybiniai rašiniai spendžia gyvenimišką, socialinę, filosofinę ar kitą problemą. Jie ugdo
kūrybinius literatūrinius sugebėjimus.
Euristiniams mokymo metodams, edukologo Jovaišos (2001) teigimu, būdingas ypač ryškus
kūrybinis pobūdis. Euristiniai mokymo metodai skatina nepasitenkinti žinomais dalykais, atskleisti
nauja, tobula, priešinga įprastiems, žinomiems dalykams. Euristinis mąstymas grindžiamas įžvalga
(insaitu), galimų tinkamų sprendimų prognoze ir jų patikrinimu. Jo tikslas – rasti taiklesnius,
tobulesnius sprendimus, o ne tik palengvinti savo būklę išsivaduojant iš probleminės situacijos, radus
subjektą patenkinantį sprendimą.
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Tiriamaisiais mokymo metodais mokiniai įtraukiami į tariamą arba mokslinį darbą, mokomi
tyrinėti tikrovę ne vien iš knygų, ne vien loginiu mąstymu, bet praktiniu tyrinėtojų darbu.
Jovaiša (2001, p. 145) stebėjimą įvardina pagrindiniu visų mokslų metodu. „Juo mokytojas
arčiau mokslo, tuo jis savo mokinius labiau moko stebėti tikrovės reiškinius, juos analizuoti, aprašyti,
matuoti, apskaičiuoti“- teigia profesorius.
Jacikevičienė (1989) atkreipia dėmesį į tai, jog bet kokio stebėjimo pagrindą sudaro gamtos,
daiktų ar reiškinių suvokimas, jiems betarpiškai veikiant jutimo organus. Kad suvokimo procesas taptų
stebėjimu, reikia kryptingo vadovavimo. Vadinasi, mokinių gebėjimą stebėti reikia planingai ugdyti.
Stebėjimo duomenys tikrinami eksperimentu. Stebėjimų ir eksperimentų duomenys įjungia
mokinius į savarankišką darbą su informacijos šaltiniais, t.y. jie turi savo gautus rezultatus palyginti su
vadovėlio medžiaga, toliau gilintis į kitą medžiagą ir pagaliau pateikti savo kūrybinį darbą referato ar
pranešimo pavidalu.
Kūrybiniai mokymo metodai yra produktyviausi. Anot Jovaišos (1993) moksleivių
kūrybingumas pasireiškia minčų, idėjų sumanymų originalumu atliekant mokyklines užduotis, senų
idėjų kritika, naujų ieškojimu ir radimu.

1.2.3. Netradiciniai ugdymo metodai
„Bendrojo lavinimo mokyklos programose“ (1997, p. 43) rašoma: „Ateities mokykla turi padėti
mokiniams įgyti bendrųjų gebėjimų, įgalinančių nuolat mokytis, pažinti ir suprasti, mokytis atsakingai
veikti ir kurti, mokytis gyventi kartu – bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis prasmingai būti. Šiems
gebėjimams ugdyti turėtume nuosekliai pasitelkti asmens intelekto, valios ir jausmų brandą bei bendrą
sociokultūrinę kompetenciją plėtojančius metodus“.
Šią nuostatą palaiko daugelis Lietuvos mokslininkų edukologų, pabrėždami, kad šiandieninėje
mūsų visuomenėje spartėjant mokslo, technikos raidai, socialinių santykių progresas kelia vis naujus
reikalavimus jaunajai kartai. Todėl Teresevičienė, Gedvilienė (1999, 2003) šiandieninio ugdymo
paskirtimi įvardija asmens, gebančio bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas,
savarankiškai mokytis, parengimą gyventi visuomenėje tarp žmonių. Mokslininkės teigia, kad į šį
dabarties ir ateities visuomenės poreikį reikia atsižvelgti jau dabar ugdant besimokantįjį tinkamais
metodais, nes šiandieninis mokinių ugdymas jau nebėra paprastas žinių perteikimas ir įgūdžių
formavimas, bet kompleksinis procesas, kuriame reikia taikyti ir mokėti modeliuoti įvairius
mokymo(si) metodus.
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Todėl Dubs (cit. M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 2003) nuomone, šiandien tradicinio mokymo
taikymas yra „abejotinas“, nes besimokantieji nesugeba turimų žinių pritaikyti „naujose situacijose“,
neįgyja gebėjimo savarankiškai mokytis ir „ne mokymas ir mokytojas“, o „mokymasis ir
besimokantieji“ yra svarbūs. Iš to tenka daryti prielaidą, kad mokymąsi svarbu humanizuoti, grįsti
netradicine – aktyviąja, šiuolaikinių mokymo metodų - raiška.
Mokymo humanizavimas, Gailienės, Bulotaitės, Sturlienės (1996, p. 22) teigimu, reiškia
kiekvieno asmens vertės pripažinimą ir pagarbą jam, asmens pasirinkimo laisvę ir atsakomybę,
humaniškus santykius. Svarbiausias humaniškos mokyklos tikslas – ne tik teikti žinių, bet ir ugdyti
sugebantį pažinti žmogų. „Manoma, kad viską galima pasiekti, patenkinus esminius vaiko poreikius: jis
turi būti gerbiamas, mylimas, psichologiškai turi jaustis saugus, vertinamas kitų, adekvačiai vertinti
save. Kai realizuojami šie poreikiai, skleidžiasi ir auga sveikas, harmoningas žmogus, kuris gyvenime
vadovaujasi bendrosiomis vertybėmis. Tada atsiranda poreikis mąstyti, kurti ir mylėti – būti susijusiam
su kitais“, – rašo mokslininkės.
Humanišką ugdymą, suponuojantį požiūrį į vientisą asmenybę, Stulpinas (1995) vadina
visybišku ugdymu. Visybiškas ugdymas, mokslininko teigimu, rengia vientisą harmoningą asmenybę,
kuriai būdinga intelekto, emocijų ir praktinės veiklos darna, pasirengimas saviugdai. Visybiškas
pedagoginis procesas sudaro palankiausias sąlygas humaniškiems ugdymo veikėjų santykiams. Pagalba
pirmiausia suteikiama ugdomajam, jo „Aš“.
Teresevičienė, Gedvilienė (2003, p. 79), apibendrindamos daugelio autorių mintis, teigia:
„Siekdami mokinį ugdyti visybiškai – jo vidines ir išorines savybes – priimdami jį tokį, koks yra, savo
veiklą turime grįsti netradiciniais metodais“.
Mokymosi humanizavimas, kaip teigia Teresevičienė, Gedvilienė (2003, p. 79), tarsi suteikia
moralinę atramą kiekvienam moksleiviui. „Modernioji didaktika, kuri remiasi humaniškais ir
veiksmingais metodais, siekia kurti visiems palankų ugdymąsi, nes jos tikslas ne priversti mokinį
paklusti, o stengtis jį sudominti, aktyvinti jo kūrybines ir darbines galias“.
Šiaučiukėnienė, Visockienė, Talijūnienė (2006) pabrėžia, jog šiuolaikiniai mokymo(si) metodai
yra orientuoti į mokinį ir jo veiklą. Mokslininkių teigimu, mokiniai turi būti susipažinę su įvairiais
mokymo(si) metodais, turėti savireguliacijos gebėjimų ir juos sieti su mokymo(si) tikslais. Edukologės
nurodo šiuolaikiniams mokymo(si) metodams būdingus bruožus:
•

Orientacija į mokymąsi;

•

Sukuriama skatinanti aplinka, įgalinanti veikloje remtis kuo gausesniais pojūčiais;

•

Bendravimo ir bendradarbiavimo, savo veiklos įsivertinimo skatinimas;
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•

Individualaus mokymosi stiliaus atskleidimas;

•

Kritinio mąstymo, savarankiškumo ugdymas;

•

Pagalba mokytojui pažinti ugdytinius;

•

Visų mokinių savarankiškos mokymosi veiklos skatinimas;

•

Mokinių amžiaus tarpsnių ypatumų atitikimas;

•

Sąlygų ir stipresnių, ir silpnesnių mokinių saviraiškai sudarymas;

•

Mokytojo ir mokinio teisė laisvai kurti, išreikšti savo individualybę veikloje;

•

Mokymo ir mokymosi procesas yra kūrybinis procesas abiem dalyviams.

Šiuolaikinė mokymo metodų, padedančių ugdyti gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai
mąstyti, spręsti problemas, savarankiškai mokytis asmenį, skalė tikrai plati. Ypač svarbūs, ne tik
įgalinantys geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir plėtojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti,
taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis – aktyvaus mokymosi metodai.
Aktyvaus mokymosi metodai – tai pedagogikos įrankiai, kuriais mokytojai naudojasi siekdami
padėti mokiniams įsitraukti į kritinį mąstymą.
Tai būdas – pasiekti tikslą. Jie padeda mokytojams išdėstyti dalyko turinį taip, kad mokiniai jį
lengvai įsisąmonintų. Šiuo atžvilgiu svarbu ne tik žinių suvokimo, bet ir tų žinių panaudojimo aspektas.
Mokantis aktyviais mokymosi metodais, įgyjama ir žinių, ir gebėjimų (Aktyvaus mokymosi metodai,
1998).
Kas gi yra tas kritinis mąstymas? Penkauskienė (2001, p. 11) kritinį mąstymą apibūdina kaip
„procesą, į kurį įtraukti moksleiviai aktyviai svarsto informaciją bei manipuliuoja ja, kad galėtų
praktiškai pasinaudoti, kauptų naujas žinias ir sąvokas, kad jiems atsivertų naujos perspektyvos ir
galimybės bei būtų sprendžiami konfliktai. Mokiniai siekia atsakingai ir tiksliai analizuoti ir (arba)
integruoti informaciją“. Kritinis mąstymas - kaip būdai, kuriais perdirbamos, sutelkiamos ir
apmąstomos žinios - apibūdinamas ir knygoje „Aktyvaus mokymosi metodai“ (199, p. 8). „Tai ne pats
turinys, o informacijos apsvarstymo procesas, kuris gali būti taikomas visose srityse“, – teigia knygos
autoriai.
Visockienė (2001) pabrėžia, kad kritinio mąstymo ugdymo modelis išryškino kritinio mąstymo
ugdymo būdus: susiliejantį ugdymą, mokymąsi bendradarbiaujant, sąvokų mokymąsi, euristinį
mokymąsi, bei Bloomo pažinimo tikslų taksonomiją, kurie pagrįsti konstruktyvizmo teorija ir atitinka
kritinio mąstymo dimensijas.
Grendstad (1996) ugdymo procesą, kuriame integruojami jausminiai, intelektualiniai bei
psichomotoriniai aspektai, kiekvienas žmogus laikomas unikaliu, vadina susiliejančiu ugdymu.
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Susiliejantis ugdymas pabrėžia patyrimo reikšmę mokymosi procese ir remiasi principu „Mokytis – tai
atrasti“, kur atradimas yra visiškai subjektyvus procesas: tik pats žmogus gali sau kažką atrasti. Todėl
mokytojo uždavinys – kurti klasėje tokias situacijas, kad mokiniai galėtų daryti atradimus.
Walsh (2001) teigimu, klasėje reikia sukurti tokią aplinką, kad ji skatintų mokinius bendrauti
vienus su kitais, jų bendradarbiavimas būtų laikomas svarbiu, užduotys ir medžiaga integruotos, o
mokiniai galėtų laisvai reikšti savo mintis.
Dirbant aktyviais mokymo metodais, mokytojai turi gebėti kelti klausimus, padėti mokiniams
išmokti vesti derybas. Mokytojai privalo gebėti kontroliuoti klasę. Jie turi mokėti bendradarbiauti su
mokiniais, kai dėl to, ko mokomasi, galima ginčytis. Mokytojai turi būti lankstūs, mokėti apibrėžti
mokymosi tikslus ir leisti mokiniams patiems atrasti, kaip mokytis (Aktyvaus mokymosi metodai,
1998).
Mokymasis bendradarbiaujant – vienas iš aktyviųjų mokymosi būdų, skatinantis ir plėtojantis
toleranciją kito nuomonei, dialogą, pasitikėjimą savimi, atsakomybę. Teresevičienė, Gedvilienė (1999),
Gedvilienė, Beresnevičienė (2000) teigia, kad mokymasis bendradarbiaujant yra svarbus moksleivių
tarpusavio pozityviai sąveikai, gebėjimui kritiškai mąstyti, rezultatyviam mąstymui. Stoll, Fink (1998)
pabrėžia, kad mokymasis bendradarbiaujant sudaro sąlygas visiems mokiniams patirti sėkmę, be to,
padeda gerinti emocinį klimatą.
Mokymasis bendradarbiaujant galimas tik grupėse. Jacikevičius, Gučas, Rimkutė (1986)
mažomis grupėmis vadina žmonių bendrijas, kurias sieja vienas ar keli bendros veiklos ir tiesioginio
bendravimo požymiai. Kočiūnas (1998) grupe vadina individų sambūrį, kuris daro juos reikšmingai
priklausomus vienas nuo kito, palaiko tarpusavio santykius ir siekia bendro tikslo.
Kiekvienai grupei būdinga tai, kad ir kokio dydžio ji būtų, ją sudaro skirtingos asmenybės –
turinčios savo patirtį, fizinių bei emocinių skirtumų, problemų, skirtingą požiūrį į mokymąsi. Černiaus
(1992) nuomone, mažesnėse grupelėse labiau išryškėja jos narių charakteristikos. Tačiau didesnėse
grupėse yra daugiau įvairumo (jausminio, žinių, pažiūrų) ir galimybių grupelės nariams susirasti sau
tinkamų bendradarbių.
Bendradarbiavimo pagrindas – bendravimas - specifinė žmonių sąveika veiksmais, mintimis
vaizdiniais ir emocijomis, per kurią jie pažįsta vieni kitus ir pasiekia socialinę vienovę. Bendravimas –
tai keitimasis informacija, tai individų sąveika, tai savitarpio pažinimas (Jacikevičius, Gučas, Rimkutė
(1986)). Tačiau vien tik bendravimas neužtikrina bendradarbiavimo. Pasak D.W. Johnson, R. T.
Johnson, K. A. Smith (1991) (cit. pagal M. Teresevičienė, G. Gedvilienė (1999 )), kad grupę galėtume
pavadinti bendradarbiaujančia, būtini penki elementai:
1. Teigiama tarpusavio priklausomybė.
32

2. Skatinanti sąveika.
3. Individuali atsakomybė.
4. Socialiniai gebėjimai.
5. Grupiniai procesai.
Mokantis bendradarbiaujant:
•

Dirbama mažose, dažnai heterogeninėse grupėse.

•

Siekiama, kad visiems grupės nariams sektųsi.

•

Vadovaujamasi principu: kas naudinga man, naudinga ir kitiems.

•

Akcentuojama bendra sėkmė.

•

Įvertinama lyginant atlikimą su iš anksto nustatytais kriterijais.

Mokymosi bendradarbiaujančioje grupėje esmė – galimybė kalbėti, aktyviai dalyvauti priimant
sprendimus, apibendrinti informaciją ir patirtį (Teresevičienė, Gedvilienė 1999, 2003).
Teresevičienė, Gedvilienė (1999) teigia, kad grupinio darbo kokybė taip pat daugiausia
priklauso nuo mokytojo. Mokytojas sprendžia kaip kurti klasėje aplinką, skatinančią bendrauti ir
bendradarbiauti. Žinoma, mokytojas – ne užduoties atlikėjas, bet veiklos organizatorius, pagalbininkas
ir patarėjas. Jis padeda mokiniams patiems atrasti naujus dalykus, prireikus parodo ėjimo kryptį, tačiau
kelią mokiniai turi nueiti patys.
Ambrukaitis, Ruškus (2002), Dabrišienė, Narkevičienė (2002) ir kt. edukologai ypač akcentuoja
mokymosi bendradarbiaujant svarbą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Dirbant
grupėmis specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai paskirstomi po tokias grupes. Grupėse
skatinamas probleminių klausimų kėlimas, verbalizavimas, reflektyvus mąstymas, savitarpio pagalba,
savarankiškas darbas. Teresevičienės, Gedvilienės (1999) nuomone, mokymasis heterogeninėse
grupėse skatina ir gabių, ir menkesnių gebėjimų vaikų raidą. Gabieji mokiniai įgyja socialinių
gebėjimų, tokių kaip lyderystė, komunikavimas, konfliktinių situacijų sprendimas. Neryžtingesni įgyja
pasitikėjimo aktyviai įsitraukdami į bendrą veiklą .
Jacikevičienė, Rupšienė (1999) apibendrindamos daugelio mokslininkų (D. Johnson, R.
Johnson, Smith, Arends, Lietuvoje- Bitino, Teresevičienės,Gedvilienės ir kitų) nuomones, nurodo
tokius mokymo bendradarbiaujant teigiamus bruožus:
•

Mokymasis yra intensyvesnis;

•

Derindami savo pozicijas mokiniai grupėse geba priimti teisingesnius sprendimus ir
išvengti klaidų;

•

Pasiekiami geresni mokymosi rezultatai;
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•

Labiau pasitikima klasėje išgirsta informacija, nes ji geriau apsvarstoma;

•

Stiprėja mokymosi motyvacija, formuojasi teigiamos nuostatos mokymosi atžvilgiu;

•

Vystomos kognityvinės mokymosi strategijos;

•

Skatinamas vaikų draugiškumas, tolerancija, pagarba skirtingą socialinę patirtį
turintiems nariams bei savigarba;

•

Mokymosi grupelėmis patirtis perkeliama į kitas gyvenimiškas situacijas, taigi, tai, kas
išmokta mokykloje, padeda tvarkyti asmeninį gyvenimą už mokyklos sienų;

•

Įgyjami tokie socialiniai mokėjimai kaip diskusijų kultūra, argumentavimas, sprendimų
priėmimas;

•

Palankesnės sąlygos įvairių tipų mokiniams;

•

Efektyvesnis mokymuisi skirto laiko išnaudojimas;

•

Geresnės sąlygos skirtingų etninių grupių ir neįgaliųjų vaikų integracijai, mažėja
neigiamas nusistatymas ir stereotipiška samprata;

•

Mokytojams maloniau mokyti.

Černius (1992) moderniųjų mokymo(si) metodų grupę papildo šiais mokymo metodais:
gyvenimo įvykių analizė, grupinis tyrinėjimas, skaitymas-diskutavimas, grupių referatai, „minčių
lietus“, penkių minučių rašymas, vaidybinės inscenizacijos.
Lietuvos pedagogai Bižys, Linkaitytė, Valiukevičiūtė (1996), Jurevičiūtė, Lekavičius, Galkutė,
Motiejūnienė (1998), Petrulytė (2001) ir kt. aprašo daugybę išradingų, netradicinių mokymo metodų:
išgyvenimo, tarpusavio pagalbos, vaikų klausimų, išsikalbėjimo, užmokyklinių užduočių, „Ledlaužio“,
„Minčių ežio“, „Akvariumo“, žaidimų, inscenizavimo, „Aukcionas“, „Bokštas“, diskusija, kampų
metodas, „Mazgas“, „Žuvys“. M. Teresevičienės, G. Gedvilienės (2003) nuomone, tai metodai,
grindžiami humanistine psichologija ir pedagogika, lavinantys kūrybinį mąstymą, kūrybiškumą,
savarankiškumą. Tai metodai, atveriantys galimybę atrasti kažką naujo, atlikti tai pačiam ar mokantis
grupėje su kitais, ir sudarantys demokratiškumo, humaniškumo prielaidas ugdymo procese.
Specialiosios pedagogikos didaktai Ambrukaitis, Ruškus (2002, 2003), nauju mokymo metodu,
įgalinančiu dirbti klasėje, kurioje vaikai ugdomi pagal įvairias ugdymo programas įvardina
metakognityvinę didaktiką. Metakognityvinės didaktikos esmė ta, kad vaikai mokomi ne tik pačių
žinių, tačiau ir gebėjimo mokytis, sąmoningai įsisąmoninti žinias.
Metapažinimą Hallahan, Kauffman (2003) apibūdina kaip asmens suvokimą, kokių strategijų
reikia norint atlikti užduotį ir gebėjimą naudotis savireguliacijos mechanizmais prieš pradedant atlikti
užduotį, ją atliekant ir ją atlikus. Mokslininkai skiria du metapažinimo komponentus:
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•

Suvokimas, kokių įgūdžių, strategijų ir priemonių reikia norint efektyviai atlikti užduotį;

•

Gebėjimas naudoti savireguliacijos mechanizmus, idant užduotis būtų sėkmingai atlikta.

Antrasis metapažinimo komponentas, Hallahan, Kauffman (2003) nuomone, susijęs su
supratimo kontrole – asmens gebėjimu kontroliuoti tai, kaip jis supranta skaitomą tekstą, ir prisitaikyti,
kad kuo geriau suprastų tai, ką skaito.
Brown (1981) metakogniciją apibūdina kaip kognityvinių procesų valdymą, t.y. kaip tam tikras,
specifines žinias apie mokymąsi arba gebėjimą valdyti mokymąsi; kitaip – metakognicija tai mokymosi
organizavimas, kuris susideda iš aktyvios mokymosi kontrolės ir mokymosi proceso valdymo.
Melienė, Ruškus, Elijošienė (2003), apibendrindami daugelio užsienio šalių mokslininkų
(Jacobs, Paris (1987) ir kt.) patirtį, nurodo tris pagrindinius metapažinimo komponentus: planavimas,
savikontrolė, įvertinimas.
•

Planavimas - tai tinkamų strategijų pasirinkimas.

•

Savikontrolė - tai tiesioginis žinojimas apie suvokimą bei užduoties atlikimą. Geros
savikontrolės pavyzdys - periodiškas savęs tikrinimas mokantis.

•

Įvertinimas - mokymosi pasiekimų įvertinimas, susijęs su mokymosi efektyvumo
vertinimu.

Taigi, metakognicija yra esminė į save orientuoto ir save reguliuojančio mokymosi dalis.Visi
mokiniai vysto ir savaime naudoja metakogniciją. Mokytojai turėtų pateikti mokiniams aiškius
nurodymus apie metakognityvines žinias ir apie metakognityvines strategijas.
Gage, Berliner (1994) nurodo, kad metapažintinės žinios apima sugebėjimą kelti sau tokius
klausimus:
•

Ką aš žinau apie šį dalyką (savo išmokimo rezultatų testavimas)?

•

Kiek man reikės laiko tam išmokti?

•

Kaip būtų geriausia suplanuoti tai padaryti?

•

Kaip man reikėtų numatyti arba įvertinti šios užduoties rezultatą?

•

Kaip reikėtų patikrinti savo atliekamas procedūras?

•

Kaip reikėtų aptikti klaidą, jeigu ją padarysiu?

•

Ar aš suprasiu tai, ką perskaičiau?

Melienė, Ruškus, Elijošienė (2003) nurodo, jog svarbiausia yra tai, kad per savireguliaciją –
gebėjimą reguliuoti savo elgesį - mokiniai gali išvystyti sąmoningą savo mokymosi kontrolę.
Mokytojai gali skatinti mokymosi kontrolę, mokydami mokinius apgalvoti, kaip jie mąsto, mokosi,
prisimena ir atlieka akademines užduotis visuose mokymosi etapuose: prieš, per ir po užduoties
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atlikimo. Svarbiausia, mokytojai turėtų nuolat pabrėžti ir pademonstruoti veiksmais, kad mokiniai yra
atsakingi ir gali kontroliuoti savo mokymosi ir kasdienio gyvenimo rezultatus. Melienė, Ruškus,
Elijošienė (2003) taip pat atkreipia dėmesį į organizacinį metakognicijos aspektą, kuris mokslininkų
nuomone, yra itin svarbus tuo požiūriu, kad akcentuojant mokinio savarankiškumą, autonomiškumą
mokymosi procese aprioriškai atsiranda galimybė sėkmingiau organizuoti darbą su specialiųjų poreikių
mokiniais bendrojo lavinimo klasėje. Todėl mokiniams turėtų būti suteikiama ne tik konkretaus dalyko
žinių, bet ir ugdomas įgūdis savarankiškai įvertinti užduoties pobūdį ir pasirinkti šiai užduočiai atlikti
reikalingas strategijas.
Teresevičienė, Gedvilienė (2003) nurodo, kad į mokymosi sąvoką įeinančios tokios
metakognityvinės charakteristikos, kaip planavimas, vadyba ir reflektavimas, reiškia, kad
besimokantysis turi tam tikrus gebėjimus, leidžiančius jam pačiam susikurti savo mokymosi procesą,
jam vadovauti ir kontroliuoti, be to, norą mokytis ir reflektuoti bei įvertinti visą mokymosi procesą. Kai
tokie gebėjimai pasiekia pakankamai aukštą lygį, besimokantieji tampa vis mažiau priklausomi nuo
įvairių instrukcijų ir nurodymų.
Šiuolaikinių netradicinių mokymo metodų sąrašas ilgas. Šiaučiukėnienė, Visockienė,
Talijūnienė (2006) šiuolaikinius mokymo metodus siūlo klasifikuoti pagal mokinių veiklą, kurią jie
atlieka, mokydamiesi šiais metodais. Mokslininkės skiria penkis metodų tipus: skaitymo, rašymo,
klausinėjimo, bendradarbiavimo ir jungiančius įvairias veiklas. Ši klasifikacija galbūt neapima visų
esamųjų šiuolaikinių mokymo(si) metodų, tačiau, ja remiantis kiekvieną metodą galima priskirti
kuriam nors tipui (žiūrėti 4 lentelę).
Šiandien žinome ilgą mokymo metodų sąrašą. Profesorius V. Rajeckas (1997, 2004) teigia, kad
netikslinga skirstyti mokymo metodus į gerus ir blogus, į aktyvius ar pasyvius, į skatinančius
savarankiškumą ar jį slopinančius – viskas priklauso nuo to, kaip metodai ir jų deriniai taikomi
kiekvienu konkrečiu atveju.
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4 lentelė
Šiuolaikinių mokymo(si) metodų klasifikacija

Skaitymo

Rašymo

Klausinėjimo

Bendradarbiavimo Jungiantys
įvairią veiklą

Mokausi

Kryžminė

Klausiamieji

Kompozicija;

Raktiniai terminai;

raidžių;

diskusija;

žodžiai;

Abipusis mokymas;

ŽNI;

Mano žodžių

Nebaigti sakiniai;

„Stori“ ir „ploni“

Diskusija;

Akvariumas;

sąsiuvinis;

Žodžių

klausimai;

Debatai;

Situacijų žaidimas;

Paskutinis

žemėlapis;

6W;

Sakyk ir klausyk:

Minčių lietus;

žodis priklauso

Tinklo nėrimas;

Klausimų

Apskritas stalas;

Ledlaužis;

man;

Piramidės istorija; ramunė.

Kampai;

Minčių ežys;

Teksto

Penkiaeilis;

Mokymasis

Testai;

žymėjimas;

Laisvas rašymas;

grupėmis.

Interviu;

„Ištesta“

Rašymo procesas.

Inscenizavimas;

paskaita;

Žaidimai;

Dviejų pusių

Atvejo analizė;

dienoraštis

Autoriaus kėdė;
Sąvokų žemėlapis;
Klausimai ir
užuominos;
Sutarčių
sudarymas;
Projektas.

1.2.4. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai
Bendrosiose programose (1997, p. 41) rašoma: „Ugdymo metodai – integrali viso ugdymo
proceso dalis. Jų sąmoningą, motyvuotą pasirinkimą ar derinio sudarymą lemia: 1)asmenybiniai ir
sociokultūrinai lūkesčiai; 2)ugdymo tikslai ir uždaviniai; 3)ugdymo turinys; 4)psichologiniai kriterijai
(mokinio prigimtis, branda, amžiaus tarpsnių bendrosios ir individualiosios charakteristikos, pažinimo
proceso psichologiniai ir kiti dėsningumai); 5)sociokultūrinis kontekstas (artimiausios vaiko aplinkos ir
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pastovūs ar atsitiktiniai visuomeninės aplinkos ugdomieji poveikiai); 6)bendras kultūrinis mokytojo
išprusimas, pilietinė bei dorinė pozicija, jo profesinis pasirengimas, individualūs polinkiai bei
gebėjimai, gyvenimo patirtis“.
Lietuvos edukologai Jovaiša, Vaitkevičius (1989), Rajeckas (1996, 1997), Bitinas, Rajeckas,
Vaitkevičius, Bajoriūnas (1981) ir kt. pabrėžia, kad mokytojas, parinkdamas mokymo metodus, turi
kreipti dėmesį į tai, kad jie užtikrintų mokiniams tvirtas žinias, maksimaliai lavintų praktinius bei
intelektinius sugebėjimus, formuotų pasaulėžiūrą, charakterį, grūdintų valią, mokytų savarankiškai
gyventi ir veikti.
Mokymo metodus sąlygoja mokymo tikslai, kuriuos visuomenė kelia mokyklai, o juos
realizuoja mokytojas. Mokymo metodai turi atitikti dalyko specifiką bei mokymo medžiagos turinį.
Mokymo metodai Rajecko (1997) teigimu, turi atskleisti mokomojo dalyko dėsningumus. Todėl į
mokymo metodus reikia žiūrėti kaip į formą, kuri išryškina dalyko turinį. Juk kiekvienas mokomasis
dalykas sudaro sudėtingą mokslinį-mokomąjį organizmą. Todėl, atsižvelgiant į kiekvieno dalyko
atskirų skyrių ar dalių specifiką, taikytini ir atitinkami mokymo metodai.
Parenkant ir taikant mokymo metodus, labai svarbu atsižvelgti į mokinių amžiaus ypatybes.
Šiaučiukėnienė (1997) siūlo pasirenkant metodus nepamiršti, jog jie pagal mokinių amžių keičiasi nuo
paprastesnių iki sudėtingų, t. y. vertikalia kryptimi.
•

Informaciniai mokymo metodai – nuo pokalbio iki probleminės pakaitos; nuo klausymo
iki savarankiško naudojimosi informacijos šaltiniais.

•

Operaciniai mokymo metodai – nuo organizuojamų žaidybinio pobūdžio pratimų,
pratybų, kai mėgdžiojami pedagogo veiksmai, žodžiai, iki darbo pagal algoritmus,
instrukcijas, ir kūrybinės veiklos.

•

Kūrybiniai metodai – nuo žaislų – prie problemų „krepšio“, nuo žodžių – iki kūrybinių
estafečių, nuo atsakymo į euristinį klausimą – iki klausimų sudarymo, nuo „sugalvok
klausimą draugui“ - iki diskusijos, bei savarankiško problemų sprendimo.

Metodų parinkimui turi įtakos ir tam tikros klasės ypatybės, mokyklos aplinka, socialinis
kriterijus, t.y. mokinių gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Čia didelį vaidmenį vaidina šeima, grupės,
pagaliau kultūrinės-istorinės sąlygos ir kt.
Tačiau, kad ir kokie bebūtų tobuli mokymo metodai, profesoriaus Rajecko (1997) nuomone,
lemiamą vaidmenį vaidina mokytojas. Pirmiausia, norėdamas tinkamai taikyti mokymo metodus,
mokytojas privalo gerai mokėti savo dėstomą dalyką ir jo mokslinius pagrindus. Kartu negalima
pamiršti, kad suteikti mokiniams mokslo žinių – svarbiausias mokymo uždavinys, ir mokytojas,
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siekdamas jį įgyvendinti, atsižvelgdamas į savo sugebėjimus, taiko atitinkamus mokymo metodus.
Todėl nuo jo individualių sugebėjimų daug priklauso, kiek mokiniai įsimena žinias, kiek jos mokinius
lavina ir auklėja.
Psichologės Butkienė, Kepalaitė (1996) teigia, kad profesionalus mokytojas visada stengiasi
žinoti kuo daugiau mokymo metodų ir parinkti patį(-čius) tinkamiausią(-sius), per pamokas siekia
konkrečių ugdymo tikslų, –ir nurodo šiuos svarbiausius mokymo metodų pasirinkimo kriterijus:
•

Mokymo taisyklių atitikimas psichikos funkcijų raidos dėsningumams;

•

Savarankiška, motyvuota mokinio veikla;

•

Konkrečių mokymosi dalykų atitikimas artimiausią vaiko pažinimo plėtros sritį;

•

Vertinimo sistema, atliekanti savo pagrindines psichologines funkcijas, t.y. atspindėjimo
ir lavinamąją.

Psichologės atkreipia dėmesį į tai, kad renkantis metodą, reikia suvokti ir pagrindines šių laikų
didaktikos tendencijas. Naujai didaktikos krypčiai reikia didesnės mokytojo kompetencijos,
psichologinių sugebėjimų ir atsakomybės ne vien už žinias, bet ir už vaiko brandą. Ji apibūdinama taip:
1) vaikui siūloma tai, kas ugdytų jo dalykinę ir socialinę kompetenciją, individualias nuostatas bei
sugebėjimą veikti; 2) programos pateikiamos taip, kad jos sudarytų situacijas, skatinančias kelti bei
aiškintis gyvenimo ir visuomenės problemas, svarstyti bei rinktis; 3) mokyti ir mokytis – tai reiškia,
kad mokinys ir mokytojas turi dirbti sutartinai, planuoti, apmąstyti ir įgyvendinti sumanymus.
Bendrosiose programose (1997) akcentuojama, kad mokykloje taikomi ugdymo metodai turėtų
atitikti ugdymo turinio diferencijavimo ir integravimo siekius. Todėl renkantis metodus būtina
atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, nevienodą jų psichofizinę brandą, įvairius žinių ir gebėjimų
lygmenis.
Ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus susiduriama su poreikiais, kurių
sprendimas leidžia moksleiviui veiksmingai dalyvauti ugdymo procese. Specialieji ugdymosi poreikiai
sąlygojami tam tikrų mokymosi negalių.
Ališauskas (2001) teigia, kad ugdymo būdai visada grindžiami tam tikra negalės samprata.
Mokymosi negalės plačiai apibūdinamos tiek specialiojoje literatūroje, tiek ir teisiniuose aktuose,
reglamentuojančiuose specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimą ir tenkinimą.
Todėl Barkauskaitė, Grinavičienė, Indrašienė, Pučinskaitė (2001), kaip ir daugelis kitų autorių,
akcentuoja, kad pedagogai turi gerai pažinti vaiką, jo individualius gebėjimus ir poreikius. Dabrišienė,
Narkevičienė (2002), Kaffemanienė, Lusver (2004) ir kiti specialistai ypač pabrėžia, kad pedagogui
svarbu žinoti kokių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turi vaikas, koks jų pobūdis, kokie jo gebėjimai,
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galimybės, įsitikinti, ar mokymo metodai tinkami šiam moksleiviui, ar gerai jis suvokia tam tikrais
metodais teikiamą informaciją.

II. MOKYMO METODŲ PASIRINKIMAS IR TAIKYMAS HETEROGENINĖSE
PRADINIO UGDYMO KLASĖSE
2.1. Tyrimo organizavimas
Kiekvienas vaikas pirmą kartą peržengia mokyklos slenkstį tik su jam vienam būdinga
gyvenimo patirtimi, mokėjimais, įgūdžiais, gebėjimais, žiniomis, veiklos galimybėmis, poreikiais.
Šiandieninė pradinė mokykla yra tokia ugdymo įstaiga, kurioje siekiama užtikrinti visų
moksleivių lygybę ir galimybę dalyvauti ugdymo procese pagal gebėjimus ir poreikius. „Pripažįstant
vaiko individualybę, bet teigiant, kad ji reikalinga švietimo veikmės, reikalaujama vaiką vesti jo
individualybę atitinkančiu keliu“, – rašė edukologas Laužikas (1993).
Dirbant heterogeninėje klasėje ypatingai svarbu atpažinti mokinio poreikius ir juos tenkinti.
Edukologė Galkienė (2005, p. 9) teigia: „Mokinio poreikių atpažinimas ir jų sprendimas reikalauja iš
mokytojo gebėjimų derinti ugdymo turinio reikalavimus prie mokinio pažintinės veiklos ypatumų,
mokymo procese naudoti naujausias technologijas ir kurti kiekvienam mokiniui palankią ugdymo
aplinką“.
Tyrimo tikslas – identifikuoti dominuojančius mokymo metodus heterogeninėse pradinio
ugdymo klasėse, bei jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti, ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimo pobūdis įtakoja
mokymo metodų pasirinkimą.
2. Nustatyti mokymo metodų įvairovę, informacinių, praktinių-operacinių, kūrybinių ir
netradicinių (šiuolaikinių) mokymo metodų taikymo dažnumą.
3. Įvertinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimo pamokoje ypatumus.
Tyrimo imtis. Apklausoje dalyvavo 50 pradinio ugdymo pedagogų. Stebėjimai atlikti klasėse,
kuriose mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Tyrime dalyvavo 3 moksleiviai,
besimokantys II klasėse, 3 – III klasėse, 8 – IV klasėse (iš viso 14). Jų mokymosi negalės: specifiniai
pažinimo sutrikimai: mokymosi negalė dėl girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų (7),
specifiniai pažinimo sutrikimai: kompleksinė mokymosi negalė dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių
procesų ir atminties sutrikimų (3), specifiniai pažinimo sutrikimai: mokymosi negalė dėl lingvistinių
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procesų ir atminties sutrikimų (2), specifiniai pažinimo sutrikimai: mokymosi negalė dėl girdimojo
suvokimo ir atminties sutrikimo (2). Stebėjime dalyvavo 10 mokytojų.
Tyrimo metodika. Mokymo metodų pasirinkimą įtakojantys veiksniai buvo tirti, prašant
pradinio ugdymo pedagogus atsakyti į atviro tipo anketos klausimus. Apklausoje dalyvavo 50 bendrojo
lavinimo mokyklų pradinio ugdymo pedagogų. Visų tyrime dalyvavusių mokytojų pateikti atsakymai
buvo konceptualiai sukategorizuoti taikant turinio (content) analizę.
Bendriausia prasme kontent-analizė yra technika, leidžianti, objektyviai ir sistemiškai
išnagrinėjus teksto ypatybes, daryti patikimas išvadas. Kontent-analizės metodo esmė – išskirti
dokumento tekste tam tikrus prasminius vienetus, tada skaičiuoti jų vartojimo dažnį, tirti įvairių teksto
elementų ryšius tiek vieno su kitu, tiek su visa informacijos apimtimi (Tidikis, 2003, Luobikienė,
Guščinskienė, Palidauskaitė, Vatkienė,1997).
Standartizuoto stebėjimo metodu tirti pamokose taikyti mokymo metodai, mokinių dalyvavimo
pamokoje ypatumai. Stebėjimas (Bitinas, 2002) – universalus diagnostinių duomenų rinkimo metodas;
juo galima gauti informacijos apie ugdytinių elgesį, ugdytojo veiklą.
Stebėta 39 lietuvių kalbos, 31 matematikos ir 22 aš ir pasaulis pamokos. Iš viso stebėta 92
pamokos.
Tyrimui atlikti parengtas stebėjimo protokolas. Stebint kiekvieną pamoką, buvo fiksuojama: 1)
pamokos tipas (recepcinis, produktyvusis, reproduktyvusis, kūrybinė pamoka), 2) pamokoje taikyti
mokymo metodai, 3) mokymo metodo pasirinkimo motyvai, 4) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių dalyvavimo pamokoje ypatumai (dėmesingumas, aktyvumas, savarankiškumas), 5) pasiekimų
lygmuo.
Duomenys apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (mokymosi negales, mokymo
turinio individualizavimo lygį) gauti moksleivių pedagoginės dokumentacijos analizės metodu.

2.2. Mokymo metodų pasirinkimą įtakojantys veiksniai
Pamokos sėkmė priklauso nuo mokymo medžiagos parinkimo, mokymo proceso organizavimo
pobūdžio, mokinių veiklos lygio šiame procese. Tai lemia mokymo metodų pobūdis, t. y. kaip
mokoma. „Kūrybiškas mokymo metodų taikymas – tai siekimas taip organizuoti pamoką, kad visi
klasės mokiniai, aktyviai dirbdami, sąmoningai perimtų svarbiausius nagrinėjamos medžiagos
dalykus“, - teigia Rajeckas (1997, p. 27). Vadinasi, atsižvelgiant į pamokos tikslus, ugdomąjį turinį,
mokinių amžiaus ypatumus, jų gebėjimus bei specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų pobūdį, svarbu
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ne tik numatyti mokymo metodus bei jų įvairius derinius, bet ir pagalvoti, kaip juos panaudoti, kad
mokiniai aktyviai dalyvautų ugdomojoje veikloje.
Tiriant pedagogų, dirbančių heterogeninėse klasėse, mokymo metodų pasirinkimą sąlygojančius
veiksnius, dėmesys buvo kreipiamas ir į mokytojų pasiruošimą ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių
turintį vaiką bei pamokos organizavimo ypatumus.
Atviro tipo anketą sudarė šie blokai:
1) Mokytojų ruošimasis dirbti klasėje, kurioje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai;
2) Mokymo metodų pasirinkimą sąlygojantys veiksniai, kai klasėje mokosi specialiųjų
ugdymosi poreikių turintys vaikai;
3) Pamokos organizavimo ypatumai, kai klasėje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai;
4) Sunkumai, kylantys dirbant heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse.
Visų tyrime dalyvavusių mokytojų pateikti atsakymai buvo konceptualiai sukategorizuoti taikant
turinio (content) analizę. Atsakymai pateikiami lentelėse.
Ekspertiniai pradinių klasių pedagogų vertinimai apie mokytojų ruošimąsi dirbti klasėje, kurioje
mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai pateikiami 5 lentelėje.

5 lentelė
Mokytojų ruošimasis dirbti klasėje, kurioje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
mokiniai

Kategorija

Įrodantis teiginys

Apimtis
žodžiai

Vaiko gebėjimai ir
pasiekimai

…ugdysiu taip, kaip ir kitus vaikus,
atsižvelgdama į jų gebėjimus, įgūdžius.
…svarbu įvertinti vaiko gebėjimus, įgūdžius,
jo žinių lygį.
Svarbiausia žinoti kokie vaiko pasiekimai ir
ką jis sugeba atlikti.
…kokios klasės lygį atitinka vaiko žinios,
kokias užduotis jis sugeba atlikti.
Vaiko žinios ir gebėjimai lems darbo būdus ir
atitinkamas priemones.
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ženklai

Kategorija

Bendradarbiavimas
su mokinio tėvais

Papildomų
mokymo priemonių
rengimas

Individualus darbas

Specialistų
rekomendacijos ir
konsultacijos

Apimtis

Įrodantis teiginys
…mokinio sugebėjimas dirbti klasėje,
įsisavinti mokomąją medžiagą apspręs
mokomosios medžiagos parinkimą, darbo
formas ir priemones.
…žinodama mokinio gebėjimus parinksiu
mokomąją medžiagą.
…ugdymo turinys turi atitikti vaiko
gebėjimus
…kalbėsiu su vaiko tėvais, aptarsiu ugdymo
problemas ir pasiekimus.
…tarsiuos su tėvais dėl papildomo darbo,
užduočių skyrimo namų darbams.
…informuosiu tėvus apie mokinio
gebėjimus, pasiekimų lygį, klausiu jų
nuomonės apie vaiko mokymo ypatybes ir
galimybes, kokių rezultatų tėvai tikisi.
…ruošiu ir naudosiu įvairias papildomas
mokymo priemones.
Ruošiu vaizdines priemones ir papildomas
užduotis.
…parinksiu užduočių, pratimų, kuriuos
vaikas galės atlikti.
…parengsiu taisyklių rinkinius.
…ruošiu atskiras užduotis, pritaikytas prie
klasėje nagrinėjamos temos.
Parinksiu vaiko gebėjimus atitinkančius
pratybų sąsiuvinius ir vadovėlius.
…skirsiu laiko individualiam darbui su
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiu vaiku
po pamokų.
…dirbsiu su vaiku individualiai.
…planuosiu pamokos laiką taip, kad rasčiau
laiko individualiam darbui su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiu vaiku.
…dirbsiu individualiai po pamokų.
Susipažinsiu su specialistų išvadomis ir
rekomendacijomis
Tarsiuos su mokykloje dirbančiais
specialistais.

žodžiai

ženklai

376

3243

185

806

201

985

170

947

38

297

Kaip matyti iš pradinių klasių mokytojų pateikiamų atsakymų, svarbiausias kriterijus, ruošiantis
ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką, yra jo gebėjimų - individualių psichofiziologinių ir
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psichologinių ypatybių (dėmesio, pojūčių, suvokimo, atminties, mąstymo, vaizduotės), padedančių
sėkmingai atlikti tam tikrą veiklą, sužinoti, išmokti bei įgyti įgūdžių - įvertinimas.
Įvertinus vaiko gebėjimus ir mokymosi galimybes pradedamas mokymo individualizavimas –
mokymo turinio, mokymo metodų, atitinkančių realius vaiko gebėjimus, žinias ir galimybes parinkimas
(“Vaiko žinios ir gebėjimai lems darbo būdus ir atitinkamas priemones”, “mokinio sugebėjimas dirbti
klasėje, įsisavinti mokomąją medžiagą apspręs mokomosios medžiagos parinkimą, darbo formas ir
priemones”). Toks mokymo individualizavimas sudaro sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiam ugdytiniui dalyvauti bendroje mokymosi veikloje ir neišsiskirti iš bendraamžių.
Apklausoje dalyvavę pradinių klasių mokytojai, ypač akcentuoja papildomų mokymo
priemonių, (“Ruošiu ir naudosiu įvairias papildomas mokymo priemones “), užduočių, pratimų,
atitinkančių vaiko gebėjimus ir klasėje nagrinėjamos mokomosios medžiagos turinį, (“ruošiu atskiras
užduotis, pritaikytas prie klasėje nagrinėjamos temos”) ruošimą ir naudojimą pamokose. Papildomos
mokymo priemonės (taisyklių rinkiniai, šimtalangės ir kt.) sudaro sąlygas specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiam mokiniui dirbti kartu su klase, išlaikyti bendrą klasės darbo tempą, suteikia didesnių
galimybių įsisavinti teikiamą medžiagą.
Mokant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius moksleivius bendrojo lavinimo klasėje, ypač
svarbi pedagogo pagalba, jos dažnumas. Tačiau tokie teiginiai kaip “skirsiu laiko individualiam darbui
su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiu vaiku po pamokų”, “…planuosiu pamokos laiką taip, kad
rasčiau laiko individualiam darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiu vaiku” rodo, kad vaiko
specialieji ugdymosi poreikiai išskiria jį iš bendraamžių. Toks vaiko išskirtinumas gali sukelti negatyvų
jo požiūrį į mokyklą, mokymąsi. Išryškėti žemas savęs, savo gebėjimų vertinimas, žema mokymosi
motyvacija.
Minėti pradinių klasių mokytojų teiginiai taip pat leidžia daryti prielaidą, jog mokytojams
sunku nustatyti optimalų integracijos ir diferenciacijos santykį (parinkti individualias užduotis ir
mokymo metodus taip, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintis vaikas, dalyvaudamas ugdomojoje
veikloje, nedaug skirtųsi nuo bendraamžių).
Parinkti integracijos ašį gali padėti įvairių mokinių sutrikimų grupių ypatumai ir jų ugdymo
rekomendacijos. Tačiau tik nedidelė dalis apklausoje dalyvavusių pedagogų akcentavo specialistų
išvadų ir ugdymo rekomendacijų, bei bendradarbiavimo su mokykloje dirbančiais specialistais svarbą,
ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, svarbus tėvų ir pedagogų
bendradarbiavimas. Tokie mokytojų teiginiai kaip “kalbėsiu su vaiko tėvais, aptarsiu ugdymo
problemas ir pasiekimus” leidžia daryti prielaidą, kad pedagogai teikia tėvams informaciją apie
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ugdymo vyksmą, padeda realiai pamatyti ir įvertinti esamą situaciją. Teiginiai “…klausiu jų nuomonės
apie vaiko mokymo ypatybes ir galimybes, kokių rezultatų tėvai tikisi ” leidžia teigti, kad mokytojams
yra svarbūs tėvų lūkesčiai ir nuomonė apie ugdymo būdus ir formas. Lūkesčių, siejamų su vaiko
pasiekimais pagrįstumas, tėvų ir pedagogų sutarimas dėl vaiko ugdymo tikslų ir bendras jo potencialių
gebėjimų matymas yra pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo pagrindas.
Prieštaringų minčių sukelia pedagogų teiginiai “…tarsiuos su tėvais dėl papildomo darbo,
užduočių skyrimo namų darbams”. Vienu atveju, papildomos namų darbų užduotys padeda įtvirtinti,
pakartoti mokykloje įgytas žinias, mokėjimus, skatina savarankiškumą, atsakingumą.
Kita vertus, tėvai neturi būti tie žmonės, kurie po pamokų kartu su vaiku atlieka namų darbų
užduotis, siekia įveikti akademinį atsilikimą. Tuo labiau jei namuose, atlikdamas paskirtas užduotis,
vaikas patirs nesėkmes, t.y. darys klaidas, nepajėgs išspręsti uždavinių.
Mokymo metodų pasirinkimą įtakojantys veiksniai, kai klasėje mokosi specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai, pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė
Mokymo metodų pasirinkimą įtakojantys veiksniai, kai klasėje mokosi specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys mokiniai

Kategorija
Ugdymo turinys ir
tikslai

Klasės mokinių
savybės ir
gebėjimai

Apimtis

Įrodantis teiginys
…ugdymo turinys ir tikslai.
…ugdymo turinio sudėtingumas.
…pamokos turinys ir numatyti tikslai.
Metodų pasirinkimą įtakoja pamokos tikslai.
Ugdymo turinio sudėtingumas ir užsibrėžti
tikslai
…mokinių gebėjimų lygis.
…mokinių prigimtinės galios.
…turimų žinių, gebėjimų, įgūdžių lygmuo.
Jau turimos ir įgytos žinios, mokėjimas jas
panaudoti.
…mokinių darbo tempas.
Bendras klasės mokslumas.
Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškumo įgūdžiai.
…vaikų sugebėjimas įsisavinti dėstomą
medžiagą.
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žodžiai

ženklai

123

798

187

1173

Kategorija
Mokytojo
gebėjimai ir
savybės
Klasės mokinių
mokymosi sąlygos

Apimtis

Įrodantis teiginys
…mano profesiniai gebėjimai.
…mokytojo asmenybės bruožai.
…mano gebėjimas dirbti pasirinktu metodu.
…pasirengimas pamokoms (ar turi
reikalingas priemones)
…mokymo priemonių pasirinkimo
galimybės.

žodžiai

ženklai

58

421

52

263

Daugelio Lietuvos edukologų (Rajeckas, 1997, Jovaiša, Vaitkevičius, 1989, Bitinas, Rajeckas,
Vaitkevičius, Bajoriūnas, 1981) teigimu, mokymo metodų parinkimą ir jų taikymo pobūdį nulemia
ugdymo tikslas, mokymo medžiagos turinys ir mokomojo dalyko specifika. Tačiau, apklausoje
dalyvavę pradinio ugdymo pedagogikos specialistai, svarbiausiu kriterijumi, renkantis mokymo
metodus, įvardijo mokinių gebėjimus ir savybes. “…turimų žinių, gebėjimų, įgūdžių lygmuo”, “…vaikų
sugebėjimas įsisavinti dėstomą medžiagą”- vyraujantys teiginiai mokytojų atsakymuose.
Antrasis svarbus kriterijus – ugdymo turinys, jo sudėtingumas bei pamokos tikslai.
Trečiasis kriterijus, renkantis mokymo metodus – mokytojo asmenybės savybės, bei jo
profesiniai gebėjimai (“…mano profesiniai gebėjimai”, “…mano gebėjimas dirbti pasirinktu
metodu”).
Ketvirtasis kriterijus parenkant ir taikant mokymo metodus yra socialinis kriterijus, t.y. mokinių
gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Šią prielaidą patvirtina dažniausiai mokytojų įvardijamas teiginys
“pasirengimas pamokoms (ar turi reikalingas priemones), “…mokymo priemonių pasirinkimo
galimybės”.
Išanalizavus mokymo metodų pasirinkimą įtakojančius veiksnius, kai klasėje mokosi
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, pasigesta labai svarbaus kriterijaus – specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikiai, jų pobūdis. Apklausoje dalyvavę pradinio ugdymo
pedagogai, rinkdamiesi mokymo metodus, neįvertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
sutrikimo sąlygotų mokymosi sunkumų, gebėjimo suvokti, įsiminti, tam tikrais mokymo metodais
teikiamą informaciją.
Pamokos organizavimo ypatumai heterogeninėje pradinio ugdymo klasėje pateikti 7 lentelėje.
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7 lentelė
Pamokos organizavimo ypatumai heterogeninėje pradinio ugdymo klasėje

Kategorija
Mokymo metodų
įvairovė

Specialiųjų
ugdymosi poreikių
turinčių mokinių
dalyvavimas
bendroje
pamokinėje
veikloje

Ugdomojo turinio
parinkimas ir
pritaikymas

Papildomų

Apimtis

Įrodantis teiginys
…naudoju 4-5 mokymo metodus, kad
išvengčiau monotonijos.
…kad būtų įvairesnė veikla, lengviau
pasiekčiau užsibrėžtus tikslus.
Metodų įvairovė leidžia išlaikyti vaikų
dėmesį, išvengti monotonijos, nuovargio.
Naudoju 4-6 mokymo metodus. Tokia
įvairovė sudaro sąlygas veiklos kaitai.
…suteikia galimybę keliais būdais perteikti,
įtvirtinti žinias.
…dažniau lieka nuošaly, nei įtraukiami į
veiklą.
…vengia įsijungti į veiklą, matyt, manydami,
kad ir tai bus sunku.
…norėtųsi, kad būtų įtraukiami dažniau.
…patys nenori įsijungti į siūlomą veiklą.
…nerodo susidomėjimo, noro dirbti.
…įtraukiami į bendrą veiklą, tačiau nespėja
atlikti užduočių.
…įtraukiami, tačiau klausimai ir užduotys
pateikiami pagal jų gebėjimus
…įtraukiamas, jei vaikas sugeba dalyvauti
toje veikloje
…mažinu mokomosios medžiagos apimtį.
…atrenku tai, kas svarbiausia ir ką mokinys
pajėgus įsisavinti.
…mokomąją medžiagą iliustruoju
vaizdinėmis priemonėmis.
…sudėtingą medžiagą pateikiu dalimis
…pateikiu daugiau ir įvairesnių užduočių
konkrečiam įgūdžiui formuoti ir įtvirtinti.
Parenku vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius,
atitinkančius vaiko gebėjimus. Ruošiu
individualias užduotis.
…naudoju daug papildomų priemonių, skirtų
skaičiavimui, rašto darbams.
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žodžiai

ženklai

210

1447

235

1715

78

576

216

1645

Kategorija
mokymo
priemonių,
lengvinančių
mokymąsi,
naudojimas

Mokymo metodų
tinkamumas

Individualus darbas

Apimtis

Įrodantis teiginys
…komentuoju uždavinių sąlygas.
…ruošiu užduotis, kurias specialiųjų
ugdymosi poreikių turintis vaikas, galėtų
atlikti savarankiškai.
…ruošiu taisyklių rinkinius-priminimus.
…leidžiu naudotis atramine medžiaga.
…skaitymui skiriu tik teksto dalį.
...dėl lėto darbo tempo mažinu užduočių
kiekį
…spręsdami tekstinius uždavinius naudojasi
sprendimo schemomis
…tikrai ne visi, nes kiekvienas turi savitą
gebėjimą, suvokti, įsimint, atgaminti.
…specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai dar turi tam tikrus sutrikimus, kurie
dar labiau komplikuoja mokymą.
Ne visi, nes nesugeba priimti didelio srauto
iformacijos, nesugeba dirbti savarankiškai.
Ne visi, nes mokiniui trūksta žinių ir
gebėjimų dalyvauti veikloje.
Ne visi, nes specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys vaikai nuolat reikalauja ypatingo
dėmesio, individualios pagalbos.
…gal jų negalima vadinti mokymo metodais,
greičiau darbo formomis.
…šiems mokiniams svarbiausia individuali
pagalba, kur dominuoja aiškinimas.
…reikalauja ypatingai daug individualaus
aiškinimo.
…individualus aiškinimas, instruktavimas
…individuali pagalba: aiškinimas, pratybos.
…dažnai naudoju individualų aiškinimą, jį
iliustruoju vaizdinėmis priemonėmis
…dažnai naudoju individualų aiškinimą, jį
iliustruoju konkrečiomis priemonėmis
(monetos, skaičiavimo pagaliukais)

žodžiai

ženklai

240

1930

285

2470

185

1457

Pamoka – mokymo organizavimo forma. Mokymo organizavimą lemia turinys, t.y. ko mokome.
Ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, atsiranda būtinybė mokomąjį turinį priartinti
prie vaiko mokymosi galimybių. Apklausoje dalyvavę pradinio ugdymo pedagogai ypač akcentuoja
mokomojo turinio atitikimą mokinio gebėjimams (“…atrenku tai, kas svarbiausia ir ką mokinys
pajėgus įsisavinti”), mokomosios medžiagos papildymą, iliustravimą vaizdinėmis priemonėmis.
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Siekdami, kad mokiniai įsisavintų pateiktą medžiagą, pedagogai nurodo įvairias mokymąsi
lengvinančias priemones (“…komentuoju uždavinių sąlygas”, “…leidžiu naudotis atramine
medžiaga”, ”… mažinu užduočių kiekį” , “… skaitymui skiriu tik teksto dalį”).
Siekdami perteikti mokomąjį turinį, mokytojai pamokose naudoja 4-6 mokymo metodus.
Metodų įvairove mokytojai siekia išlaikyti mokinių dėmesį, aktyvumą, išvengti monotonijos bei
mokinių nuovargio. Kai kurie mokytojai teigia, kad mokymo metodų įvairovė “suteikia galimybę
keliais būdais perteikti, įtvirtinti žinias”, “lengviau pasiekti užsibrėžtus tikslus”.
Apklausoje dalyvavę pedagogai nurodo, kad ne visi pamokose naudojami mokymo metodai
tinka specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui. Jų teigimu netinka, nes “…nesugeba
priimti didelio srauto iformacijos, nesugeba dirbti savarankiškai”, “…nes mokiniui trūksta žinių ir
gebėjimų dalyvauti veikloje”. Tokie mokytojų teiginiai kaip “…specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai dar turi tam tikrus sutrikimus, kurie dar labiau komplikuoja mokymą“, leidžia daryti prielaidą,
kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ugdantys pedagogai nėra susipažinę su negalės
specifika ir jos sąlygojamais mokymosi sunkumais. Todėl, rinkdamiesi mokymo metodus, nevisada
atsižvelgia į mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pobūdį.
Įvertindami, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimą bendroje pamokinėje
veikloje, pedagogai akcentuoja vaikų nenorą įsitraukti į bendrą veiklą. Tokie teiginiai kaip “vengia
įsijungti į veiklą, matyt manydami, kad ir tai bus sunku”, “…patys nenori įsijungti į siūlomą veiklą”
verčia galvoti, kad vaikas nepasitiki savimi, jo savęs vertinimas žemas. Todėl būtų pravartu apgalvoti
darbo klasėje pobūdį.
Žymiai mažesnė dalis pedagogų nurodė, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai
įtraukiami į bendrą veiklą, tačiau “klausimai ir užduotys pateikiami pagal jų gebėjimus”. Šie teiginiai
leidžia manyti, kad pedagogų parinktos užduotys ir klausimai sudaro sąlygas specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams kuo natūraliau įsilieti į bendrą pamokinę veiklą ir tik pats mokytojas žino,
kodėl jis pateikia vieną ar kitą klausimą bei užduotį būtent šiam mokiniui.
Tačiau tenka apgailestauti, kad mokydami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus,
pradinio ugdymo pedagogai nenurodė alternatyvių mokymo metodų, įgalinančių “apeiti” negalę. Kaip
matyti iš pedagogų ekspertinių vertinimų, ypač akcentuojamas individualus darbas su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiu vaiku, kurio metu dažniausiai naudojamas aiškinimas.
Sunkumai kylantys dirbant heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse pateikti 8 lentelėje.
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8 lentelė
Sunkumai, kylantys dirbant heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse

Kategorija

Apimtis

Įrodantis teiginys

žodžiai
Dėmesio
reikalavimas

Ugdomojo turinio
derinimo sunkumai

Pamokos
organizavimo
sunkumai

…reikalauja nuolatinio dėmesio.
…negeba dirbti savarankiškai, todėl nuolat
reikalinga mokytojo pagalba, todėl trūksta
dėmesio stipresniems mokiniams.
…atitraukiamas mokytojos dėmesys, dėl ko
kyla drausmės problemos klasėje.
…negeba dirbti savarankiškai, nuolat
reikalinga mokytojo pagalba, papildomas
aiškinimas, tikslinimas, užduočių keitimas.
Mažiau dėmesio skiriama stipresniems
178
mokiniams.
…sunku priderinti mokymo turinį prie
bendrosios programos.
…mokant vaiką pagal adaptuotas ugdymo
programas nepavyksta suderinti ugdomojo
turinio, dėl ko vaikas negali dalyvauti
bendroje klasės veikloje.
Vaiko gebėjimai labai žemi, todėl jis mokosi
individualioje programoje numatytas temas,
kurios nesutampa su klasėje nagrinėjamomis
temomis.
Sunku suderinti visas individualiose
programose numatytatas temas, vaikai
paliekami dirbti savarankiškai.
Tiesiog neįmanoma suderinti ugdomojo
turinio, nes vaiko pasiekimų lygis labai
žemas (adap. pr.).
Individuali ugdymo programa sudaryta pagal
specialiosios mokyklos ugdymo programą.
Neįmanoma rasti bendrų temų, užduočių.
439
Toks vaikas tikrai nuskriaustas.
…sunku diferencijuoti darbą klasėje, ne
visada tai pavyksta
…kai vaikai mokosi pagal skirtingas ugdymo
programas sunku organizuoti bendrą veiklą.
Kažkurie vaikai lieka nuskriausti.
Neišlaiko klasės darbo tempo, o tai labai
trukdo pasiekti pamokos tikslus.
50

ženklai

1391

3524

Kategorija

Pasiruošimas
pamokoms

SUP turinčių vaikų
savybės

Tėvų pagalba

Mokykloje
dirbančių
specialistų pagalba

Apimtis

Įrodantis teiginys
Daug pamokos laiko sugaištama papildomam
aiškinimui, užduočių tikslinimui, bet vistiek
nespėja atlikti užduočių.
Nepajėgia įsijungti į bendrą klasės veiklą, nes
trūksta žinių, gebėjimų. Jų užduotis nuolat
reikia koreguoti.
Nespėja atlikti užduočių, todėl specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams tenka
dirbti savarankiškai.
…sunku ruoštis pamokoms ir organizuoti
ugdomąjį procesą, ypač kai klasėje mokosi
skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys mokiniai.
...daug laiko reikia skirti papildomų
užduočių, pratimų, atraminės medžiagos
ruošimui.
…daug laiko užima veiklos planavimas,
papildomų užduočių ruošimas
…žema mokymosi motyvacija. Sunku
sudominti, įtraukti į veiklą
…nerodo noro ko nors išmokti, sužinoti.
…nerodo jokios iniciatyvos, nesistengia.
…nesidomi savo darbo rezultatais, pasyvūs.
… neigiama mokymosi motyvacija
…reikalinga tėvų pagalba.
…norėtųsi, kad tėvai labiau domėtųsi vaiko
pasiekimais ir jį skatintų.
…tėvai galėtų labiau kontroliuoti vaiko
mokymosi procesą, padėti jam namuose.
…reikia, kad ir tėvai motyvuotų vaiką
mokytis, siekti geresnių rezultatų.
…norėtųsi, kad tėvai dažniau bendrautų su
mokytoja ir specialistais.
…labai reikalinga intensyvesnė specialistų
pagalba.
…per mažai su vaikais dirba specialistai.
Vaikams, turintiems intelekto sutrikimų
reikia žymiai intensyvesnės specialistų
pagalbos, nes klasėje jiems trūksta dėmesio.
Mokykloje reikalinga ne tik logopedės, bet ir
specialiojo pedagogo pagalba.

žodžiai

ženklai

370

2514

183

894

102

773

220

1477

304

1864

Kaip matyti iš apklausoje dalyvavusių pedagogų ekspertinių vertinimų, didžiausia problema
dirbant heterogeninėje klasėje – mokomojo turinio derinimas. Tenka konstatuoti, jog tarp mokytojų
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atsakymų dominuoja teiginiai “sunku suderinti programų turinius”, “nepavyksta rasti bendrų temų”.
Daugelis mokytojų pabrėžia, kad “dėl to vaikas negali dalyvauti bendroje klasės veikloje”, “vaikai
paliekami dirbti savarankiškai”.
Apibendrinant pedagogų teiginius, galima daryti prielaidą, kad žinodami mokinio gebėjimus ir
galimybes, mokytojai neranda, nenustato integravimo ašies, kur specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio
vaiko galimybės nedaug skirtųsi nuo jo bendraamžių galimybių ir poreikių. Tokia integracijos ašimi,
anot Dabrišienės, Narkevičienės (2002), gali būti kiekvienas ugdymo turinio elementas (žinios,
mokėjimai ir įgūdžiai, kūrybinės veiklos patyrimas, emocinės vertybinės nuostatos), mokymo metodai
ir priemonės.
Antras ekspertų, išreikštų nuomonių apie sunkumus, kylančius dirbant heterogeninėse pradinio
ugdymo klasėse, problemų blokas, yra pamokos organizavimo sunkumai. Čia minimos tokios
priežastys: “sunku diferencijuoti darbą klasėje, ne visada tai pavyksta”, “kai vaikai mokosi pagal
skirtingas ugdymo programas sunku organizuoti bendrą veiklą. Kažkurie vaikai lieka nuskriausti”,
“Neišlaiko klasės darbo tempo “, “Nepajėgia įsijungti į bendrą klasės veiklą, nes trūksta žinių,
gebėjimų”.
Mokytojų įvardinti sunkumai leidžia daryt prielaidą, kad mokytojai pamokose retai taiko
diferencijuotą mokymą, kai dirbant su visa klase, atsižvelgus į besimokančiųjų skirtybes, taip pat į
didaktinius pamokos tikslus, pamokos specifiką, organizuojamas grupinis darbas. Toks darbo
diferencijavimas, parinkus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui ar jų grupei ugdymo turinį,
uždavinius, reikalavimus, darbo formas, sudarytų sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo
potencines galimybes ir užtikrintų kiekvienam mokymosi sėkmę.
Bulotaitė (1995, p. 4) teigia: “Kiekvieno vaiko pasitikėjimas savimi ir savęs vertinimas kyla, kai
jis ką nors įvaldo, išmoksta. Todėl, mes, turime sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patirti sėkmę,
atskleisti savo stipriąsias puses”. Diferencijuojant darbą klasėje mokytojams pavyktų išvengti
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų išskyrimo iš bendraamžių tarpo. Jiems būtų sudarytos
sąlygos tobulėti pagal savo gabumus ir polinkius, patirti sėkmę. Sėkmės motyvas paskatintų mokinių
aktyvumą, mokymosi motyvaciją.
Pedagogai, vertindami sunkumus, akcentuoja ir tai, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
vaikai reikalauja išskirtinio mokytojo dėmesio. Jie mokytojų teigimu “negeba dirbti savarankiškai,
todėl nuolat reikalinga mokytojo pagalba”, “reikalauja nuolatinio dėmesio”, ko pasekoje trūksta
dėmesio stipresniems, gabesniems mokiniams. Tai leidžia galvoti, kad mokytojai pasirenka netinkamą
pedagoginės sąveikos būdą. Reikėtų ieškoti mokymo metodų, būdų ir formų bei jų derinių, sudarančių
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optimalias sąlygas visapusiškai pedagoginei sąveikai, tenkinančiai atskirų mokinių individualiuosius
ugdymosi poreikius.
Svarbus ir pedagogų dažnai minimas mokykloje dirbančių specialistų (logopedo, specialiojo
pedagogo) pagalbos teikimo klausimas. Mokytojai akcentuoja intensyvesnės pagalbos būtinumą, ypač
vaikams, turintiems intelekto sutrikimų. Mokytojų nuomone, “klasėje jiems trūksta dėmesio”.
Taip pat mokytojai pabrėžia tėvų dalyvavimo ugdomajame procese vangumą. Jų nuomone,
tėvai turėtų “dažniau bendrauti su mokytoja ir specialistais”, “labiau domėtis vaiko pasiekimais ir jį
skatinti”. Šie teiginiai rodo, kad tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas nėra intensyvus ir nuoseklus. Taip
pat mokytojų nuomone, tėvai turėtų “labiau kontroliuoti vaiko mokymosi procesą ir padėti jam
namuose “, “kad ir tėvai motyvuotų vaiką “.
Apibendrinant anketos duomenis, galima teigti, kad ruošiantis ugdyti specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčius vaikus, pedagogams labai svarbūs jų gebėjimai, žinios, pasiekimai. Tačiau nėra
svarbus ir tinkamai įvertinamas sutrikimo pobūdis bei jo sąlygojami mokymosi sunkumai. Sutrikimo
pobūdis ir sutrikimo sąlygoti mokymosi sunkumai, gebėjimas suvokti, įsiminti tam tikrais mokymo
metodais teikiamą informaciją nėra kriterijus ir renkantis mokymo metodus.
Pedagogų nurodyti pamokos organizavimo sunkumai (darbo diferencijavimas pamokoje,
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių nuolatinis dėmesio reikalavimas) taip pat susiję su
tinkamų mokymo metodų pasirinkimu ir taikymu heterogeninėje klasėje.
Vadinasi, mokymo metodų pasirinkimo ir taikymo heterogeninėje klasėje klausimas išlieka
aktualus. Išlieka būtinybė ieškoti didaktinių strategijų, pritaikytų mokyti vienoje vietoje ir vienu laiku
skirtingų gebėjimų vaikus.

2.3. Dominuojantys mokymo metodai heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse
Edukologė Galkienė (2005) nurodo, kad šiuolaikinės didaktinės nuostatos, skatinančios keisti
senuosius ugdymo būdus ir metodus moderniais, atliepia heterogeninių grupių ugdymo reikalavimus.
Aktyviųjų mokymo metodų taikymas, edukologės teigimu, leidžia pedagogui diferencijuoti ugdymo
turinį, pateikti skirtingas užduotis, atliekant tą patį darbą, naudoti įvairius informacijos šaltinius ir kitas
priemones, kurios leidžia vienoje erdvėje veikti skirtingas galimybes turintiems moksleiviams.
Tad kokie mokymo metodai realiai taikomi heterogeninėje pradinio ugdymo klasėje?
Stebėjimo duomenimis, lietuvių kalbos, matematikos, aš ir pasaulis pamokose pradinio ugdymo
pedagogai naudojo 23 mokymo metodus (žr. 1 pav.). Tradiciniai mokymo metodai sudarė 87,7 proc.,
netradiciniai (šiuolaikiniai) – 12,3 proc. visų stebėtose pamokose naudotų metodų.
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1 pav. Mokymo metodų įvairovė stebėtose pamokose

Ugdomajame procese dominavo informaciniai-teikiamieji ir informaciniai-atgaminamieji
mokymo metodai. Informaciniai-teikiamieji metodai sudarė 32,1proc. visų pamokose naudotų metodų.
Dažniausiai pamokose naudojamas aiškinimas (11,3 proc.) ir lektūra (10,0 proc.).
Informaciniai-atgaminamieji

(atgaminamasis

pokalbis,

apibendrinamasis

pokalbis,

atpasakojimas, frontali apklausa, rašinys) mokymo metodai sudarė 26 proc. visų pamokose naudojamų
mokymo metodų.
Praktiniai-operaciniai mokymo metodai sudarė 24,1 proc. visų pamokose naudotų metodų.
Dažniausiai naudojamos pratybos. Jos sudarė 18,6 proc.visų mokymo metodų.
Nedidelę (tik 5,5 proc.) pamokose naudotų mokymo metodų dalį sudarė kūrybiniai mokymo
metodai. Pamokose buvo naudojamas uždavinių sprendimas, probleminis dėstymas ir probleminis
pokalbis.
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Iš netradicinių mokymo metodų, stebėtose pamokose dominavo darbas porose (2,6 proc.),
didaktiniai žaidimai (2,4 proc.), darbas grupėse (2,1 proc.).
Tyrimo metu stebėtos 39 2 - 4 klasėse vykusios lietuvių kalbos pamokos. Lietuvių kalbos
pamokose (žr. 2 pav.) buvo panaudota 15 mokymo metodų. Tradiciniai mokymo metodai sudarė net
91,5 proc. visų stebėtose pamokose naudotų metodų. Pedagogai naudojo informacinius-teikiamuosius
(47 proc.), informacinius-atgaminamuosius (24,5 proc.) ir praktinius-operacinius (20 proc.) mokymo
metodus. Netradiciniai mokymo metodai sudarė tik 8,5 proc. visų pamokose naudojamų mokymo
metodų.
Lietuvių kalbos pamokose, pradinio ugdymo pedagogai dažniausiai naudoja lektūrą (21,9 proc.)
pratybas (20 proc.), ir aiškinimą (13,5 proc.). Kiek rečiau lietuvių kalbos pamokose buvo naudojamas
pasakojimas (4,5 proc.), laisvasis pokalbis (4,5 proc.), teikiamasis pokalbis (2,6 proc.). Lektūros
metodo dominavimą galima paaiškinti lietuvių kalbos ugdymo programos ypatumais. Programoje
atsisakyta tradicinio gramatikos skyriaus. Todėl su kalbos reiškiniais mokiniai supažindami per „gyvą“
kalbą, skaitant ir analizuojant vadovėlio, kitų literatūros šaltinių tekstus. Šis mokymo metodas yra
keleriopai reikšmingas, nes plečia ir gilina mokinių žinias, moko mąstyti, išmoko darbo su knyga
technikos ir metodikos.
Žinių atgaminimui, tikrinimui pamokose buvo naudojami atgaminamojo pokalbio (6,5 proc.),
apibendrinamojo pokalbio (9,7 proc.), atpasakojimo (0,6 proc.), rašinio (4,5 proc.), frontalios apklausos
(3,2 proc.) metodai.
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2 pav. Mokymo metodų įvairovė lietuvių kalbos pamokose
Iš netradicinių mokymo metodų stebėtose lietuvių kalbos pamokose dažniausiai buvo
naudojamas darbas porose (3,2 proc.) ir įvairiapusę mokinių veiklą apimantis mokymo metodas inscenizavimas (2,6 proc.).
Metodas „minčių lietus“ (1,3 proc.), skatinantis spontanišką verbalizaciją bei „tinklo nėrimas“
(1,3 proc.) - retas reiškinys lietuvių kalbos pamokose. Šie metodai buvo panaudoti tik dviejose
pamokose.
Apibendrinant visas stebėtas lietuvių kalbos pamokas, galima teigti, kad pamokose mokytojai
retai naudoja mokymo metodus, skatinančius mokinių aktyvų dalyvavimą pamokose, skatinančių
remtis mokinius jau turima patirtimi ir atrasti naują, nežinomą bei kūrybiškumą skatinančius mokymo
metodus.
Stebėtose matematikos pamokose (žr. 3 pav.) taip pat dominavo tradiciniai mokymo metodai.
Didžiausią naudotų metodų dalį sudarė operaciniai-praktiniai (pratybos – 20,7 proc., grafiniai darbai –
4,7 proc.) mokymo metodai.
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3 pav. Mokymo metodų įvairovė matematikos pamokose
Pamokose buvo naudoti ir kūrybiniai mokymo metodai. Kadangi pradinės mokyklos
matematikos mokymo pagrindą sudaro uždavinių sprendimas, tad net 17,3 proc. visų pamokose
naudotų metodų sudarė uždavinių sprendimas. Tačiau matematikos pamokose retai naudojamas
probleminis dėstymas. Šis metodas buvo taikytas tik trijose matematikos pamokose. Pasigesta ir
probleminio pokalbio metodo, kur aktyviausi būtų mokiniai.
Kadangi tiek per matematikos, tiek per lietuvių kalbos pamokas formuojami pagrindiniai
mokėjimai ir įgūdžiai, šiose pamokose didelę dalį mokymo metodų sudarė įvairios pratybos.
Matematikos pamokose pratybos sudarė 20,7 proc., o lietuvių kalbos pamokose – 20 proc. visų
pamokose naudotų mokymo metodų. Tiek matematikos, tiek lietuvių kalbos pamokose, pradinio
ugdymo pedagogai labai dažnai naudoja aiškinimo metodą. Matematikos pamokose aiškinimas sudarė
15,3 proc., lietuvių kalbos pamokose – 13,5 proc. visų pamokose naudotų metodų.
Didžiausia mokymo metodų įvairovė atsiskleidė aš ir pasaulis pamokose (žr. 4 pav.). Stebėtose
22 pamokose buvo panaudota 16 metodų. Tradicinai mokymo metodai sudarė 82,4 proc., netradiciniai
– 17,6 proc. visų naudotų metodų. Tačiau pamokose dominavo informaciniai-teikiamieji (pasakojimas,
demonstravimas-stebėjimas, lektūra, aiškinimas, teikiamasis ir laisvasis pokalbis) mokymo metodai. Jie
sudarė 46,0 proc. visų pamokose naudotų metodų.
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Informaciniai-atgaminamieji mokymo metodai sudarė 22,6 proc. visų aš ir pasaulis pamokose
naudotų mokymo metodų: apibendrinamasis pokalbis sudarė 8,8 proc., atgaminamasis pokalbis - 7,5
proc., atpasakojimas – 6,3 proc. visų pamokose naudotų mokymo metodų.
Praktiniai-operaciniai mokymo metodai sudarė 11,3 proc. visų pamokose naudotų mokymo
metodų. Pamokose buvo naudoti praktikos darbai. Šis metodas vertingas tuo, kad sudaro galimybes
pritaikyti įgytas žinias.
Pamokose retai buvo naudojami kūrybiniai mokymo metodai. Jie sudarė tik 2,5 proc. visų
pamokose naudotų metodų. Stebėtose pamokose pedagogai naudojo probleminį pokalbį.
Iš netradicinių mokymo metodų pamokose dominavo „minčių lietaus“ (6,3 proc.) metodas,
skatinantis mokinių pasisakymus nagrinėjama tema. Daug dažniau nei kitų mokomųjų dalykų
pamokose buvo naudojamas darbas grupėse (5,0 proc.), didaktiniai žaidimai (3,8 proc.) bei diskusija
(2,5 proc.).
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4 pav. Mokymo metodų įvairovė aš ir pasaulis pamokose
Apibendrinus visas stebėtas pamokas (žr. 5 pav.), galima teigti, kad heterogeninėse pradinio
ugdymo klasėse dominuoja tradiciniai mokymo metodai. Ypač didelę mokymo metodų dalį stebėtose
pamokose sudarė informaciniai metodai. Informaciniai- teikiamieji mokymo metodai lietuvių kalbos
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pamokose sudarė 47 proc. , matematikos – 23,30 proc., aš ir pasaulis – 46,0 proc. visų stebėtose
pamokose naudotų mokymo metodų.
Informaciniai-atgaminamieji mokymo metodai lietuvių kalbos pamokose sudarė – 24,5 proc.,
matematikos – 22,60 proc., aš ir pasaulis – 22,70 proc. visų pamokose naudotų mokymo metodų.
Nemažą dalį metodų sudarė praktiniai-operaciniai mokymo metodai. Šie metodai dominavo
matematikos pamokose ir sudarė 25,40 proc. visų naudotų mokymo metodų. Lietuvių kalbos pamokose
šie mokymo metodai sudarė 20 proc., o aš ir pasaulis pamokose 11,30 proc. visų pamokose naudotų
metodų.
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5 pav. Mokymo metodų santykis stebėtose pamokose
Retai stebėtose pamokose buvo naudojami kūrybiniai mokymo metodai. Dažniausiai šie
metodai buvo taikyti matematikos pamokose – 18,60 proc. visų pamokose naudotų mokymo metodų.
Dominavo – uždavinių sprendimo metodas. Aš ir pasaulis pamokose kūrybiniai mokymo metodai
sudarė tik 2,50 proc. visų pamokose naudotų metodų. Pamokose buvo naudojamas probleminis
pokalbis.
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Netradiciniai mokymo metodai stebėtose pamokose sudarė tik mažą dalį visų pamokose
naudojamų mokymo metodų. Kiek dažniau ir įvairesni netradiciniai mokymo metodai buvo naudojami
aš ir pasaulis pamokose. Šiose pamokose jie sudarė 17,60 proc. visų pamokose naudotų mokymo
metodų. Matematikos pamokose – 10 proc., lietuvių kalbos pamokose -8,50 proc. visų pamokose
naudotų mokymo metodų.
Apibendrinant stebėjimo rezultatus, galima teigti, kad pamokose dominuoja frontalūs į visą
klasę orientuoti tradiciniai mokymo metodai. Retai taikomi kritinį mąstymą, kūrybiškumą skatinantys
ir aktyvieji mokymo(si) metodai, sudarantys galimybę mokiniams savarankiškai aiškintis, spręsti
problemas, aktyviai dalyvauti pamokoje.
Stebėjimo protokole buvo fiksuojami mokymo metodų pasirinkimo motyvai. Visų tyrime
dalyvavusių mokytojų pateikti atsakymai buvo konceptualiai sukategorizuoti taikant turinio (content)
analizę. Atsakymai pateikiami lentelėje (žr. 9 lentelę).
9 lentelė
Mokymo metodo pasirinkimo motyvai

Apimtis

Įrodantis teiginys

Kategorija

žodžiai
Naujos medžiagos

...naujai mokomajai medžiagai pateikti.

pateikimas,

...žinių įvairovei pateikti.

perteikimas

...nuosekliai išdėstyti naują medžiagą.

Dėstomos medžiagos

...papildyti dėstomą medžiagą.

iliustravimas

...suteikti aiškumo pateiktai teorinei daliai.
...sukonkretinti dėstomą dalyką.

Mokėjimų, įgūdžių

...įgūdžių formavimui, žinių įtvirtinimui.

formavimas, žinių

...įgūdžių formavimui.

įtvirtinimas

...taisyklių įtvirtinimui.
...mokėjimų,

įgūdžių

formavimui

įtvirtinimui.
...atgaminti jau turimas žinias.
Žinių atgaminimas

...prisiminti taisykles, patikrinti žinias.
...įsitikinti, ar suprato dėstomą medžiagą.
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ženklai

28

222

26

196

35

244

ir

Apimtis

Įrodantis teiginys

Kategorija

žodžiai
...laiku pastebėti spragas.
Mokinių gebėjimų ir

...skatina komunikaciją.

charakterio savybių

...ugdo

ugdymas

mokėjimą

bendradarbiavimo
išklausyti,

ženklai

24

310

23

348

įgūdžius,

priimti

bendrą

aktyvumą,

skatina

sprendimą.
Ugdo savarankiškumą.
...ugdo

mokinių

saviraišką.

Apibendrinus gautą informaciją, galima teigti, kad pradinio ugdymo pedagogai mokymo
metodus renkasi atsižvelgdami į jų paskirtį.
Siekdami suteikti mokiniams žinių, pradinio ugdymo pedagogai renkasi informaciniusteikiamuosius mokymo metodus – aiškinimą, pasakojimą, pokalbį, lektūrą.
Dėstomos medžiagos iliustravimui, vaizdingo mokymo įgyvendinimui, mokytojai renkasi
iliustravimą, demonstravimą-stebėjimą.
Naujų žinių įsisavinimo, veiksmų išmokimo pamokose dominuoja praktiniai-operaciniai
mokymo metodai – pratybos, grafiniai darbai. Matematikos pamokose mokytojai dažnai renkasi
uždavinių sprendimą (kūrybiniai mokymo metodai). Šiais mokymo metodais mokytojai siekia formuoti
mokėjimus ir įgūdžius.
Žinių tikrinimui, atgaminimui pasirenkami informaciniai-atgaminamieji mokymo metodai:
frontali apklausa, atgaminamasis pokalbis, atpasakojimas, rašinys.
Rinkdamiesi mokymo metodus, pedagogai atkreipia dėmesį ir į tai, kad mokymo metodais
galima lavinti tam tikras mokinių charakterio savybes. Pamokose taikydami darbą poroje, darbą
grupėje, pedagogai siekia skatinti komunikaciją, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius. Norėdami
atskleisti ugdytinio individualumą, paskatinti saviraišką renkasi inscenizavimo metodą.
Stebėjimo protokolo analizė patvirtino atviro tipo anketos analizės duomenis ir įrodė, kad
renkantis mokymo metodą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikiai, jų pobūdis nėra
svarbus kriterijus.
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2.4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo pamokoje
ypatumai
Ar mokymo metodas efektyvus galima spręsti įvertinus mokinio dalyvavimo pamokoje
ypatumus, bei pasiekimų lygmenį. Tinkamai parinktas ir kūrybiškai pritaikytas mokymo metodas
įtraukia mokinį į aktyvią veiklą, skatina savarankiškumą. Mokinys ilgai išlieka dėmesingas, pastabus,
jis gerai įsisavina dėstomą medžiagą.
Stebėjimo protokole buvo fiksuojami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
dalyvavimo pamokose ypatumai: dėmesingumas, aktyvumas, savarankiškumas.
Stebėti mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų
sutrikimų.
Šie mokiniai turi sunkumų, susijusių su fonemine klausa, garsine analize, sinteze, girdimos
informacijos suvokimu ir įsiminimu. Šie mokiniai sunkiai diferencijuoja panašiai skambančius garsus,
suvokia žodžių ir jų junginių reikšmes, priima verbalinę informaciją, supranta aplinkinių kalbą.
Mokydamiesi šie mokiniai patiria sunkumų suprasdami mokytojo aiškinimą, skaitomo teksto ar garso
įrašų turinį, dalyvaudami diskusijoje ir kitoje su kalbine raiška susijusioje veikloje.
Šių mokinių ekspresyvioji kalba menkai išsivysčiusi, žodynas skurdus. Šį sutrikimą turintys
mokiniai patiria sunkumų kalbėdami, pasakodami arba atpasakodami.
Šių mokinių dėmesingumo vertinimas (žr. 10 lentelę) parodė, jog taikant žodinius dėstymo
metodus (aiškinimą, pasakojimą, pokalbius) mokiniams sunku sukaupti dėmesį, dėmesys dažnai
atitrūksta ir dažniausiai priklauso nuo mokytojos kontrolės (aškinimas – 50 proc., pasakojimas – 60
proc., atgaminamasis pokalbis – 64,2 proc., apibendrinamasis ir laisvasis pokalbis – 100 proc. visų
stebėtų atvejų). Net 10 proc. visų stebėtų atvejų naudojant aiškinimo, pasakojimo metodus mokiniams
nepavyko susikaupti.
Tačiau net 66,66 proc. visų stebėtų atvejų demonstravimo-stebėjimo ir praktinių darbų metu bei
50 proc. grafinių darbų metu mokiniai greitai sukaupė dėmesį ir ilgai jį išlaikė. Taip yra dėl to, kad šie
mokiniai gerai suvokia dėstomą medžiagą pateikiamą vaizdu.
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10 lentelė
Mokinių, turinčių girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų, dėmesingumo
vertinimas

50
23.54
50
66.66
66.66

proc.
20
20
21.43

27.78

16.67

11.76

5.88
50

proc.
50
60
64.28
100
100
50
50
52.94

Nesusikaupia

proc.
20
10
7.14

Dėmesys priklauso nuo
mokytojos kontrolės

Sunkiai susikaupia,
dėmesys dažnai atitrūksta

proc.

Sukaupia dėmesį, bet
išlaiko jį neilgai

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai

Greitai sukaupia dėmesį
ir ilgai jį išlaiko

Dėmesingumas
Mokymo metodai

proc.
10
10
7.15

5.55
5.88

33.34
33.34

Mokinių aktyvumas (žr. 11 lentelę) naudojant žodinius mokymo metodus dažnai (aiškinimas 60 proc., pasakojimas – 20 proc. visų stebėtų atvejų) priklauso nuo mokytojos skatinimo. Tačiau
naudojant aiškinimo ir pasakojimo metodus net 20 proc., naudojant atgaminamąjį ir laisvąjį pokalbius
net 50 proc., o naudojant apibendrinamąjį pokalbį - 54,55 proc. visų stebėtų atvejų mokiniai veikloje
nedalyvavo.
Aktyviai veikloje mokiniai dalyvavo taikant grafinių darbų ir rašinio (50 proc. visų stebėtų
atvejų), praktinių darbų (66,67 proc. visų stebėtų atvejų), demonstravimo-stebėjimo (33,33 proc. visų
stebėtų atvejų) bei lektūros (21,43 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
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11 lentelė
Mokinių, turinčių girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų, aktyvumo vertinimas

Mokinių

proc.
10

proc.
30
12.50
9.09

21.43

33.33

21.43
50
10.53
50
33.33
66.67

proc.
60
20
12.50
9.09
28.57

proc.
20
20
50
54.55
50
7.14

10.53

5.26

proc.
20
12.50
18.18
7.14
26.31

Atlieka užduotis
paskatintas arba
kontroliuojamas

Atlieka užduotis

Veikloje dalyvauja
paskatintas

Aktyviai dalyvauja
veikloje

Susidomėjęs seka
pamoką

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai

Nedalyvauja veikloje

Aktyvumas

Mokymo metodai

proc.
10
10
12.50
9.09
50
14.29
50
47.37
50

33.33
33.33

savarankiškumo vertinimas pateiktas 12 lentelėje. Mokiniai, turintys girdimojo

suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų savarankiškai įsitraukė į veiklą taikant pasakojimo (22,22
proc.), apibendrinamojo pokalbio (11,11 proc.), lektūros (23,53 proc.), rašinio (50 proc.), grafinių
darbų (50 proc.), pratybų (15,80 proc.), praktinių darbų (33,33 proc.) ir demonstravimo-stebėjimo
(66,67 proc. visų stebėtų atvejų) metodus. Tačiau žymiai dažniau šiuos mokinius reikia skatinti ir
aktyvinti.
Vertinant mokinių, turinčių

girdimojo

suvokimo

ir lingvistinių

procesų

sutrikimų

savarankiškumą, pastebėta, kad šiems mokiniams ypač dažnai reikalingas mokytojo vadovavimas ne
tik taikant žodinius mokymo metodus, bet ir taikant pratybų (57,89 proc. visų stebėtų atvejų), lektūros
(52,49 proc.visų stebėtų atvejų), rašinio (50 proc. visų stebėtų atvejų), demonstravimo-stebėjimo ir
praktinių darbų (33,33 proc. visų stebėtų atvejų ) metodus.
Tačiau taikant žodinius mokymo metodus šie mokiniai gana dažnai į veiklą neįsitraukia.
Taikant pasakojimo metodą - 18,18 proc., pasakojimą – 22,22 proc., atgaminamąjį pokalbį – 66,66
proc., apibendrinamąjį pokalbį – 55, 56 proc., laisvąjį pokalbį – 50 proc. visų stebėtų atvejų.
12 lentelė
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Mokinių, turinčių girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų, savarankiškumo
vertinimas

proc.
22.22
11.11
23.53
50
15.80
50
66.67
33.33

proc.
27.27
22.22
16.67
22.22
17.65
21.05
50
33.33

proc.
54.55
33.34
16.67
11.11
50
52.94
50
57.89

Į veiklą neįsitraukė

Veikloje dalyvavo
mokytojai vadovaujant

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai

Į veiklą įsitraukė ir
dalyvavo skatinamas

Mokymo metodai

Savarankiškai įsitraukė į
veiklą

Savarankiškumas

proc.
18.18
22.22
66.66
55.56
50
5.88
5.26

33.33
33.33

Buvo įvertinti ir mokinių turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo,
lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų dalyvavimo pamokoje ypatumai. Šie mokiniai turi sunkumų
ne tik priimdami ir suvokdami verbalinę informaciją, pasakodami ir atpasakodami. Jiems sunku
įsiminti, išlaikyti ir atkurti būtiną informaciją. Jie sunkiai sieja įsimenamą informaciją su jau laikoma
atmintyje, sugretina faktus ir įvykius, ieško asociacijų, padedančių įsiminti ir atsiminti.
Mokinių turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
ir atminties sutrikimų dėmesingumo vertinimas pateikiamas 13 lentelėje.
Įvertinus šių mokinių dėmesingumą, paaiškėjo, kad šiems mokiniams sunku sukaupti dėmesį,
jis dažnai atitrūksta naudojant ne tik žodinius mokymo metodus, bet ir uždavinių sprendimo (30 proc.),
pratybų (36,37 proc.), rašinio, grafinių darbų, demonstravimo-stebėjimo (50 proc. visų stebėtų atvejų)
metodus. Ypač dažnai šių mokinių dėmesys priklauso nuo mokytojos kontrolės. Atgaminamojo
pokalbio metu dėmesys priklausė nuo mokytojo kontrolės net 83,34 proc. visų stebėtų atvejų,
pasakojimo metu – 58,3 proc., rašinio, grafinių darbų, praktinių darbų metu – 50 proc.visų stebėtų
atvejų.
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Tačiau gana dažnai mokiniams, turintiems šį kompleksinį sutrikimą, nepavyksta susikaupti.
Mokiniai nesusikaupė taikant aiškinimo - 16,67 proc., pasakojimo – 25 proc., apibendrinamojo
pokalbio – 40 proc., laisvojo pokalbio – 100 proc., pratybų - 18,18 proc., uždavinių sprendimo – 20
proc. visų stebėtų atvejų metodus.
13 lentelė
Mokinių, turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo, dėmesingumo vertinimas

proc.
16.67

proc.
33.33
16.67

proc.
33.33
58.3
83.34
40

16.66
20
60
27.27
10
50
50
100
33.33

20
50
36.37
30
50
50

20
50
18.18
40
50

Nesusikaupia

Dėmesys priklauso
nuo mokytojos
kontrolės

proc.

Sunkiai susikaupia,
dėmesys dažnai
atitrūksta

Greitai sukaupia
dėmesį ir ilgai jį
išlaiko

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai
Inscenizavimas
Iliustravimas
Minčių lietus
Tinklo nėrimas
Darbas grupėje

Sukaupia dėmesį, bet
išlaiko jį neilgai

Dėmesingumas
Mokymo metodai

proc.
16.67
25
40
100

18.18
20

50
33.33
25
25

33.33
50
50
50

25
25
50

Net dirbant grupėje šiems mokiniams sunku susikaupti, jų dėmesys dažnai atitrūksta (50 proc.
visų stebėtų atvejų). 50 proc. visų stebėtų darbo grupėje atvejų šių mokinių dėmesys priklausė nuo
mokytojos kontrolės.
Mokinių, turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo aktyvumo vertinimas pateikiamas 14 lentelėje.
14 lentelė
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Mokinių, turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo, aktyvumo vertinimas

proc.

proc.

6.25

33.33
33.33
50
33.33

33.33

proc.
60
100

20
33.33
50
50
33.3
28.57
50
37.5
66.67
33.3
50
66.67
20

proc.

50
80
60

proc.

12.5

Atlieka užduotis
paskatintas arba
kontroliuojamas

Atlieka užduotis

Nedalyvauja veikloje

Veikloje dalyvauja
paskatintas

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai
Inscenizavimas
Iliustravimas
Minčių lietus
Tinklo nėrimas
Darbas grupėje

Aktyviai dalyvauja
veikloje

Mokymo metodai

Susidomėjęs seka
pamoką

Aktyvumas

proc.
40

25

37.5
20
20
44.44
50
37.5
55.56
57.14
50
37.5

60

20

22.23
6.25
11.11
14.29

Mokiniai, turintys kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo nepasižymi aktyviu dalyvavimu pamokose. Į ugdomąją veiklą jie
dažniausiai įsitraukia mokytojos skatinami. Skatinimas daugiau ar mažiau buvo reikalingas taikant
visus mokymo metodus. Užduotis šie mokiniai taip pat atlieka skatinami arba kontroliuojami. Taikant
aiškinimą, skatinimas buvo reikalingas 60 proc., pasakojimą – 100 proc., laisvąjį pokalbį – 20 proc.
visų stebėtų atvejų. Pratybų metu 6,25 proc. visų stebėtų atvejų mokiniai aktyviai dalyvavo veikloje, 50
proc. visų stebėtų atvejų buvo reikalingas skatinimas, 37,5 proc. - užduotis atliko skatinami ir
kontroliuojami. Skaitinimas ir kontroliavimas net 55,56 proc. visų stebėtų atvejų buvo reikalingas
taikant uždavinių sprendimo metodą, 57,14 proc. – atliekant grafinius darbus, 50 proc. rašant rašinį ir
37,5 proc. atliekant praktinius darbus.
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Taikant mokymo metodus, reikalaujančius atgaminti informaciją, mokiniai turintys šį
kompleksinį sutrikimą nedalyvavo veikloje. Taikant atgaminamąjį pokalbį veikloje nedalyvavo 50
proc., apibendrinamąjį pokalbį – 80 proc. visų stebėtų atvejų.
Taikant aktyviuosius mokymo metodus inscenizavimą, tinklo nėrimą (66,67 proc. visų stebėtų
atvejų), „minčių lietų“ (50 proc.visų stebėtų atvejų), darbą grupėje (20 proc.visų stebėtų atvejų) buvo
reikalingas mokytojo skatinimas, tam, kad šie vaikai įsitrauktų į ugdomąją veiklą. Dirbdami grupėje 60
proc. visų stebėtų atvejų atliko užduotis, 20 proc. visų stebėtų atvejų, atliekant užduotis buvo
reikalingas skatinimas ir pedagogo kontrolė.
Mokiniai, turintys kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo į ugdomąją veiklą savarankiškai įsitraukė taikant lektūros (28,57
proc.), pratybų (20 proc.), stebėjimo-demonstravimo (33,33 proc.), inscenizavimo (25 proc.),
iliustravimo (100 proc.), „minčių lietaus“ (25 proc.visų stebėtų atvejų) metodus (žr. 15 lentelę). Tačiau
dažniausiai šie mokiniai į ugdomąją veiklą įsitraukia skatinami ir joje dalyvauja mokytojai
vadovaujant. Mokytojos vadovavimas stebėtas 42,86 proc. visų stebėtų atvejų taikant lektūrą, 100 proc.
rašant rašinį, 70 proc. taikant uždavinių sprendimo metodą, 50 proc. atliekant grafinius darbus. Dirbant
grupėje 25 proc. visų stebėtų atvejų buvo reikalingas mokytojo skatinimas. 75 proc. visų stebėtų atvejų
grupės darbe mokiniai dalyvavo mokytojai vadovaujant.
Į veiklą neįsitraukė taikant inscenizavimą 12,5 proc. visų stebėtų atvejų, tinklo nėrimą -75 proc.,
uždavinių sprendimo metodą – 10 proc. visų stebėtų atvejų.
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15 lentelė
Mokinių, turinčių kompleksinę mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų
sutrikimų ir atminties neišlavėjimo, savarankiškumo vertinimas

proc.

proc.

proc.
50%

66.67%
50%

28.57%

28.57%

20%

50%
20%
50%
66.67%
100%
25%

33.33%
25%
100%
25%

75%
25%
25%

33.33%
42.86%
100%
3%
70%
50%

37.5%

Į veiklą neįsitraukė

Veikloje dalyvavo
mokytojai vadovaujant

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas
Praktiniai darbai
Inscenizavimas
Iliustravimas
Minčių lietus
Tinklo nėrimas
Darbas grupėje

Į veiklą įsitraukė ir
dalyvavo skatinamas

Mokymo metodai

Savarankiškai įsitraukė į
veiklą

Savarankiškumas

proc.
50%
33.3%
50%
100%
66.67%

10%

12.5%

75%
75%

Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų (žr. 16
lentelę) daug dažniau sukaupia dėmesį, bet neilgai jį išlaiko. Dėmesio labilumas stebėtas taikant
įvairius mokymo metodus: tiek informacinius-teikiamuosius, tiek informacinius-atgaminamuosius, tiek
praktinius-operacinius, tiek kūrybinius. Mokiniai sukaupė dėmesį, bet neilgai jį išlaikė taikant
probleminį pokalbį -100 proc. visų stebėtų atvejų, lektūrą – 81,82 proc. , probleminį dėstymą, laisvąjį
pokalbį – 66,67 proc., aiškinimą – 57,14 proc., teikiamąjį pokalbį – 50 proc., pratybas ir grafinius
darbus – 42,86 proc. visų stebėtų atvejų.
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16 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų, dėmesingumo
vertinimas

25

proc.
57.14

proc.
14.29

proc.
28.57
100
25
50
40
33.33

50
16.67

6.67

21.43
14.28
100

66.67
100
66.67
33.33
33.33
81.82
40
42.86

33.33
46.66

Nesusikaupia

Dėmesys priklauso
nuo mokytojos
kontrolės

proc.

Sunkiai susikaupia,
dėmesys dažnai
atitrūksta

Greitai sukaupia
dėmesį ir ilgai jį
išlaiko

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Teikiamasis pokalbis
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Probleminis pokalbis
Probleminis dėstymas
Apklausa
Diskusija
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas

Sukaupia dėmesį, bet
išlaiko jį neilgai

Dėmesingumas
Mokymo metodai

proc.

6.67

33.33
66.67
66.67
18.18
20
14.28
28.57

42.86

40
21.43
57.14
42.86

14.29

Mokiniai sunkiai susikaupia ir dėmesys dažnai atitrūksta taikant apibendrinamąjį pokalbį –
46,66 proc. visų stebėtų atvejų, atgaminamąjį pokalbį ir probleminį dėstymą – 33,33 proc., uždavinių
sprendimą – 28,57 proc. visų stebėtų atvejų.
Tačiau dažniausiai šių mokinių dėmesingumas priklausė nuo mokytojos kontrolės. Taikant
apklausos metodą, diskusiją net 66,67 proc. visų stebėtų atvejų, uždavinių sprendimą - 57,14 proc.,
atgaminamąjį pokalbį – 50 proc., atliekant grafinius darbus 42,86 proc. visų stebėtų atvejų.
Mokiniams nepavyko sukaupti dėmesio apibendrinamojo pokalbio (6,67 proc. visų stebėtų
atvejų) metu ir sprendžiant uždavinius (14,29 proc. visų stebėtų atvejų).
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų aktyvumo
vertinimas pateikiamas 17 lentelėje.
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17 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų, aktyvumo
vertinimas

proc.

50
50

16.67
31.58

50

33.33
50

proc.

proc.

Atlieka užduotis
paskatintas arba
kontroliuojamas

proc.
33.33
100
100
50
46.67
50
50
100
33.33
75
50
40
15.79
30
16.67

Atlieka užduotis

proc.
55.56

Nedalyvauja veikloje

Veikloje dalyvauja
paskatintas

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Teikiamasis pokalbis
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Probleminis pokalbis
Probleminis dėstymas
Apklausa
Diskusija
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas

Aktyviai dalyvauja
veikloje

Mokymo metodai

Susidomėjęs seka pamoką

Aktyvumas

proc.
11.11

50
6.66

46.67

66.67
25
30
31.58
30
33.33

33.33
30
21.05
40
16.67

Šį sutrikimą turintys mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje taikant aiškinimo metodą (55,56
proc. visų stebėtų atvejų), laisvąjį ir probleminį pokalbį, demonstravimą-stebėjimą (50 proc. visų
stebėtų atvejų), grafinius darbus (33,33 proc. visų stebėtų atvejų), pratybas (31,58 proc. visų stebėtų
atvejų), lektūrą (16,67 proc. visų stebėtų atvejų). Tačiau dažniausiai į veiklą šie mokiniai įsitraukė
skatinami. Ypač dažnai skatinimas buvo reikalingas taikant pasakojimo, probleminio dėstymo ir
teikiamojo pokalbio metodus – 100 proc. visų stebėtų atvejų, atgaminamojo, laisvojo, probleminio
pokalbio metodus – 50 proc. visų stebėtų atvejų.
Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų nedalyvavo
veikloje taikant apklausos metodą (66,67 proc. visų stebėtų atvejų), atgaminamąjį pokalbį (46,67 proc.
visų stebėtų atvejų) ir diskusijų metodą (25 proc.visų stebėtų atvejų)
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Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų
savarankiškumo vertinimas pateikiamas 18 lentelėje.

18 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų, aktyvumo
vertinimas

proc.
36.36

33.33

18.18
26.67
16.67
100

proc.
36.36
100
100
44.44
62.5
33.33
100
50
100
33.33
54.55
33.33
40
28.57
50

proc.
27.28

44.44
25

Į veiklą neįsitraukė

Veikloje dalyvavo
mokytojai vadovaujant

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Teikiamasis pokalbis
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Probleminis pokalbis
Probleminis dėstymas
Apklausa
Diskusija
Lektūra
Rašinys
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Grafiniai darbai
Demonstravimas-stebėjimas

Į veiklą įsitraukė ir
dalyvavo skatinamas

Mokymo metodai

Savarankiškai įsitraukė į
veiklą

Savarankiškumas

proc.

11.12
12.5
33.33

50
66.67
27.27
66.67
33.33
71.43
33.33

Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų daug
dažniau savarankiškai įsitraukia į ugdomąją veiklą. Tačiau didesnei daliai vaikų reikalingas nuolatinis
skatinimas bei mokytojo vadovavimas. Taikant apklausos, probleminio dėstymo, teikiamojo pokalbio
bei pasakojimo metodus mokiniai veikloje dalyvavo tik skatinami (100 proc.visų stebėtų atvejų).
Skatinimas stebėtas taikant apibendrinamojo pokalbio (62,5 proc. visų stebėtų atvejų), lektūros (54,55
proc. visų stebėtų atvejų), grafinių darbų, probleminio dėstymo (50 proc. visų stebėtų atvejų), pratybų
(40 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
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Mokinių dalyvavimas veikloje vadovaujant pedagogui stebėtas taikant uždavinių sprendimo
(71,43 proc. visų stebėtų atvejų), rašinio (66,67 proc. visų stebėtų atvejų), probleminio dėstymo (50
proc. visų stebėtų atvejų), atgaminamojo pokalbio (44,44 proc. visų stebėtų atvejų), grafinių darbų ir
pratybų (33,33 proc. visų stebėtų atvejų), aiškinimo (27,28 proc. visų stebėtų atvejų), lektūros (27,27
proc. visų stebėtų atvejų) bei apibendrinamojo pokalbio (25 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl lingvistinių procesų ir atminties sutrikimų nedalyvavo
veikloje taikant diskusijos (66,67 proc. visų stebėtų atvejų), laisvojo pokalbio (33,33 proc.visų stebėtų
atvejų), apibendrinamojo (12,5 proc. visų stebėtų atvejų) ir atgaminamojo pokalbio (11,12 proc. visų
stebėtų atvejų) metodus.
Stebėti ir įvertinti mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties
sutrikimų, dalyvavimo pamokose ypatumai.
Šie mokiniai sunkiai priima verbalinę informaciją, supranta aplinkinių kalbą. Mokydamiesi šie
mokiniai patiria sunkumų suprasdami mokytojo aiškinimą, skaitomo teksto ar garso įrašų turinį,
dalyvaudami diskusijoje ir kitoje su kalbine raiška susijusioje veikloje. Jiems sunku įsiminti, išlaikyti ir
atkurti būtiną informaciją. Jie sunkiai sieja įsimenamą informaciją su jau laikoma atmintyje, sugretina
faktus ir įvykius, ieško asociacijų, padedančių įsiminti ir atsiminti.
Šių mokinių dėmesingumo vertinimas pateikiamas 19 lentelėje.
Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų, sukaupia
dėmesį, bet neilgai jį išlaiko taikant laisvojo pokalbio, „minčių lietaus“ (66,67 proc. visų stebėtų
atvejų), uždavinių sprendimo, pratybų, lektūros (28,57 proc. visų

stebėtų atvejų), apklausos,

pasakojimo (25 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
Taikant žodinius mokymo metodus šie mokiniai sunkiai susikaupia, jų dėmesys dažnai
atitrūksta. Taikant aiškinimą – 50 proc. visų stebėtų atvejų, atgaminamąjį pokalbį – 40 proc.,
pasakojimą – 25 proc. visų stebėtų atvejų. Mokinių dėmesys priklausė nuo mokytojo kontrolės taikant
aiškinimą – 25 proc. visų stebėtų atvejų, laisvąjį pokalbį – 33 proc., pasakojimą –50 proc.,
apibendrinamąjį pokalbį – 80 proc. visų stebėtų atvejų.
Šiems mokiniams nepavyko susikaupti taikant apibendrinamojo pokalbio (20 proc. visų stebėtų
atvejų), aiškinimo (25 proc. visų stebėtų atvejų), atgaminamojo pokalbio (60 proc. visų stebėtų atvejų)
metodus.
Dirbant grupėje 40 proc. visų stebėtų atvejų mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl girdimojo
suvokimo ir atminties sutrikimų, sukaupė dėmesį, tačiau neilgai jį išlaikė, 20 proc. visų stebėtų atvejų
sunkiai susikaupė, jų dėmesys dažnai atitrūkdavo, 40 proc. visų stebėtų atvejų dėmesys priklausė nuo
mokytojos kontrolės. Dirbant poroje šie vaikai susikaupia, bet neilgai išlaiko dėmesį.
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19 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų,
dėmesingumo vertinimas

proc.
25

66.67
25
28.57
28.57
28.57
66.67
100
40

proc.
50
25
40

proc.
25
50

28.57
42.86
28.57

20

80
33.33
75
42.86
28.57
42.86
33.33

Nesusikaupia

Dėmesys priklauso
nuo mokytojos
kontrolės

proc.

Sunkiai susikaupia,
dėmesys dažnai
atitrūksta

Greitai sukaupia
dėmesį ir ilgai jį
išlaiko

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Apklausa
Lektūra
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Minčių lietus
Darbas poroje
Darbas grupėje

Sukaupia dėmesį, bet
išlaiko jį neilgai

Dėmesingumas
Mokymo metodai

proc.
25
60
20

40

Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų, aktyvumo
vertinimas pateikiamas 20 lentelėje.
Šie mokiniai ugdomojoje veikloje dažniausiai dalyvauja skatinami. Tai būdinga taikant įvairius
mokymo metodus. Mokiniai nedalyvavo veikloje taikant apibendrinamąjį, laisvąjį pokalbį –100 proc.
visų stebėtų atvejų, „minčių lietų“ – 25 proc. visų stebėtų atvejų, apklausos metodą – 20 proc. visų
stebėtų atvejų. Užduotis dažniausiai atlieka paskatinti arba kontroliuojami pedagogo.
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20 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų, aktyvumo
vertinimas

proc.
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Apklausa
Lektūra
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Minčių lietus
Darbas poroje
Darbas grupėje

proc.

25

proc.
50
50
50

80
25
20
25
75
100
25

proc.

proc.

Atlieka užduotis
paskatintas arba
kontroliuojamas

Atlieka užduotis

Nedalyvauja veikloje

Veikloje dalyvauja
paskatintas

Aktyviai dalyvauja
veikloje

Dalyvavimo
ypatumai

Susidomėjęs seka pamoką

Aktyvumas
Mokymo metodai

proc.
50
50
50

100
100
20
20
25

50
60
50

25
50

25

Dirbant poroje, mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties
sutrikimų, į veiklą įsitraukia paskatinti. Dirbant grupėje 25 proc. visų stebėtų atvejų, šie mokiniai į
veiklą įsitraukė paskatinti. Tačiau net 50 proc.visų stebėtų atvejų nedalyvavo grupės veikloje. 25 proc.
visų stebėtų atvejų užduotis atliko paskatinti arba kontroliuojami pedagogo.
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų,
savarankiškumo vertinimas pateikiamas 21 lentelėje.
Savarankiškai į veiklą mokiniai įsitraukė taikant uždavinių sprendimo (11,11 proc. visų stebėtų
atvejų), pratybų ir lektūros (25 proc. visų stebėjimo atvejų) metodus. Tačiau dažniausiai šie mokiniai
veikloje dalyvavo paskatinti ar mokytojui vadovaujat. Mokinių dalyvavimas veikloje skatinant stebėtas
taikant atgaminamąjį pokalbį (100 proc.visų stebėtų atvejų), pasakojimą (66,67 proc. visų stebėtų
atvejų), „minčių lietaus“ (40 proc. visų stebėtų atvejų) bei lektūros (37,5 proc. visų stebėtų atvejų),
uždavinių sprendimo, apklausos (33,33 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
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21 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir atminties sutrikimų,
savarankiškumo vertinimas

proc.

proc.
20
66.67
100

proc.
80
33.33
50

25
25
11.11

33.33
37.5
25
33.33
40
100

Į veiklą neįsitraukė

Veikloje dalyvavo
mokytojai vadovaujant

Dalyvavimo
ypatumai
Aiškinimas
Pasakojimas
Atgaminamasis pokalbis
Apibendrinamasis pokalbis
Laisvasis pokalbis
Apklausa
Lektūra
Pratybos
Uždavinių sprendimas
Minčių lietus
Darbas poroje
Darbas grupėje

Į veiklą įsitraukė ir
dalyvavo skatinamas

Mokymo metodai

Savarankiškai įsitraukė į
veiklą

Savarankiškumas

proc.

50
100
66.67

37.5
50
55.56
20

40

66.67

33.33

Mokinių dalyvavimas veikloje mokytojai vadovaujant stebėtas taikant aiškinimo (80 proc. visų
stebėtų atvejų), uždavinių sprendimo (55,56 proc. visų stebėtų atvejų), pratybų, apibendrinamojo
pokalbio (50 proc. visų stebėtų atvejų), lektūros (37,5 proc. visų stebėtų atvejų), pasakojimo (33,33
proc. visų stebėtų atvejų), „minčių lietaus“ (20 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
Į veiklą mokiniai neįsitraukė taikant laisvojo pokalbio (100 proc. visų stebėtų atvejų), apklausos
(66,67 proc. visų stebėtų atvejų), apibendrinamojo pokalbio (50 proc. visų stebėtų atvejų) metodus.
Dirbant grupėje net 66,67 proc. visų stebėtų atvejų mokiniai veikloje dalyvavo mokytojai
vadovaujant, 33,33 proc. visų stebėtų atvejų veikloje nedalyvavo.
Stebėjimo protokole buvo fiksuojamas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
ugdomojo turinio įsisavinimo lygmuo skalėje nuo 1iki 5, kur 1 - labai silpnai, 5 – labai gerai, taikant
įvairius mokymo metodus. Mokinių, turinčių mokymosi negalę pasiekimų vertinimas pateikiamas 22
lentelėje.

76

22 lentelė
Mokinių, turinčių mokymosi negalę pasiekimų vertinimas

Mokymo metodai

Mokymosi
negalė
dėl
lingvistinių
procesų
ir
atminties
sutrikimų

Mokymosi
negalė
dėl
girdimojo
suvokimo ir
atminties
sutrikimų

Aiškinimas

2,2

2

Mokymosi
Mokymosi
negalė
dėl negalė
dėl
girdimojo
girdimojo
suvokimo
ir suvokimo,
lingvistinių
lingvistinių
procesų
procesų
ir
sutrikimų
atminties
sutrikimų
2
1,8

Pasakojimas

3

2,5

2,5

2

Teikiamasis pokalbis

2

Apibendrinamasis pokalbis

1,8

1,6

1,6

0,8

Laisvasis pokalbis

2,3

2

0,6

0

Atgaminamasis pokalbis

2

2,3

1,7

1,28

Probleminis pokalbis

1,5

Probleminis dėstymas

2,6

Apklausa

1,3

Diskusija

0,5

Mokymosi negalė

Minčių lietus

2,6

1,6

Lektūra

2,8

3

2,8

2,4

Rašinys

3

2,5

2,5

2

Uždavinių sprendimas

2,1

Pratybos

3,3

Grafiniai darbai

4

Demonstravimas-stebėjimas

4,5

2
2,7

2,6

2,2
2,5

4,6

4,6

4

Iliustravimas

4

Inscenizavimas

4

Tinklo nėrimas

3

Darbas poroje
Darbas grupėje

2
3
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1,6

Įvertinus mokinių pasiekimus, pastebėta, kad pasiekimų lygmuo priklauso nuo mokymosi
negalės sudėtingumo. Kuo negalė sudėtingesnė, tuo pasiekimų lygmuo žemesnis.
Taikant žodinius mokymo metodus ypač žemi pasiekimai fiksuoti naudojant diskusijos,
laisvojo, probleminio bei atgaminamojo pokalbio metodus (0 – 1,8 balo). Taikant aiškinimo,
pasakojimo, teikiamojo pokalbio, probleminio dėstymo metodus pasiekimų lygmuo taip pat nebuvo
aukštas (1,8 – 3 balai). Neįsisavinta, nesuvokta verbalinė informacija, turėjo įtakos ir tolesnėje
ugdomojoje veikloje, taikant praktinius-operacinius bei kūrybinius mokymo metodus. Taikant pratybų
metodą, paiekimų lygmuo įvertintas 2,2 – 3,3 balo. Taikant uždavinių sprendimo metodą – 2 -2,1 balo.
Tačiau taikant demonstravimo-stebėjimo, grafinių darbų, iliustravimo, inscenizavimo metodus,
mokinių pasiekimų lygmuo žymiai aukštesnis – 4–4,6 balo.
Apibendrinant stebėjimo rezultatus galima daryti prielaidą, kad pradinio ugdymo pedagogai
nėra gerai susipažinę su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų specifika. Todėl
rinkdamiesi mokymo metodus, pedagogai neįvertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
sutrikimų sąlygotų mokymosi sunkumų, gebėjimo suvokti, įsiminti, tam tikrais mokymo metodais
teikiamą informaciją.
Mokiniai turintys mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo bei lingvistinių procesų sutrikimų
sunkiai priima ir suvokia verbalinę informaciją. Jie patiria sunkumų kalbėdami, pasakodami,
atpasakodami. Tačiau stebėtose pamokose didelę dalį visų naudotų mokymo metodų sudarė žodiniai
mokymo metodai: aiškinimas, pasakojimas, teikiamasis, atgaminamasis, apibendrinamasis, laisvasis,
probleminis pokalbis, diskusijos, probleminis dėstymas.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimo pamokose ypatumų vertinimas,
parodė, kad mokiniams turintiems mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių procesų bei
atminties sutrikimų ypač sunku sukaupti dėmesį bei jį išlaikyti taikant žodinius mokymo metodus.
Dažniausiai šių mokinių dėmesingumas priklauso nuo mokytojos kontrolės. Tačiau stebėti atvejai, kai
mokiniams nepavyko susikaupti taikant aiškinimo, pasakojimo, apibendrinamojo, atgaminamojo ir
laisvojo pokalbio, diskusijos metodus.
Negebėdami suvokti verbalinės informacijos, šie mokiniai nėra pajėgūs savarankiškai dalyvauti
ir kitose veiklose. Jų savarankiškumas ir aktyvumas taikant kitus mokymo metodus (pratybas,
uždavinių sprendimą, grafinius darbus, naudojant lektūrą ir pan.) daugeliu atvejų priklauso nuo
mokytojų skatinimo ar mokytojų vadovavimo mokinių veiklai. Dažnai mokiniai visai nedalyvauja
veikloje. Tačiau tai dar nereiškia, kad mokinys neturi žinių ar gebėjimų. Gali būti, kad siūlomais
mokytojo metodais, mokinys tiesiog nesugeba jų parodyti. Mokymo metodai, parinkti neįvertinus
sutrikimo pobūdžio, tiesiogiai įtakoja ir mokinių pasiekimų lygmenį.
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III. IŠVADOS
1. Atlikus mokslinės literatūros analizę nustatyta, kad mokymo metodai – vieni iš svarbiausių ugdymo
komponentų – gali būti skirstomi įvairiais pagrindais.
Tradiciniai mokymo metodai klasifikuojami mokinių savarankiškumo ir kūrybingumo didinimo
galimybių pagrindu ir skiriami informaciniai, praktiniai-operaciniai ir kūrybiniai mokymo metodai.
Netradiciniai mokymo metodai orientuoti į mokinį, jo veiklą. Šie metodai, padedantys ugdyti gebantį
bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas asmenį, klasifikuojami pagal mokinių
veiklą, kurią jie atlieka mokydamiesi šiais metodais. Didaktinės technologijos, akcentuojančios
moksleivio veiklą, bendradarbiavimą, skatinančios savarankiškumą bei kūrybinių gebėjimų sklaidą,
atliepia heterogeninių grupių ugdymo reikalavimus ir yra sėkmingo specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų mokymosi heterogeninėje grupėje veiksnys.
2. Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad heterogeninėse pradinio ugdymo klasėse dominuoja
frontalūs, į visą klasę orientuoti tradiciniai mokymo metodai. Ypač didelę - 32,1 proc. mokymo metodų
dalį sudaro informaciniai-teikiamieji (aiškinimas, lektūra, pasakojimas, teikiamasis ir laisvasis
pokalbiai) mokymo metodai. Informaciniai-atgaminamieji (apibendrinamasis ir atgaminamasis
pokalbiai, atpasakojimas, apklausa, rašinys) mokymo metodai sudaro 26 proc. visų pamokose naudotų
metodų. Nemažą dalį 24,1 proc. sudaro praktiniai-operaciniai (pratybos, grafiniai darbai, praktiniai
darbai) mokymo metodai.
Retai pamokose naudojami kūrybiniai ir netradiciniai mokymo metodai, skatinantys kritinį mąstymą,
ugdantys pažintinį savarankiškumą bei kūrybinius sugebėjimus. Kūrybiniai mokymo metodai sudarė
tik 5,5 proc., netradiciniai - 12,3 proc. visų stebėtose pamokose naudotų mokymo metodų.
3. Dirbant heterogeninėje pradinio ugdymo klasėje mokymo metodų pasirinkimą lemia mokinių
gebėjimai ir savybės, ugdymo turinys, mokymo metodų paskirtis, pedagogo profesiniai gebėjimai ir
savybės, bei socialinis kriterijus, t.y. mokinių gyvenimo ir mokymosi sąlygos.
4. Pasitvirtino hipotezė, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikiai, jų pobūdis nėra
kriterijus renkantis mokymo metodus.
5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimo pamokose ypatumų vertinimas, įrodė,
kad mokiniams, turintiems mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų,
ypač sunku sukaupti dėmesį bei jį išlaikyti taikant žodinius (aiškinimo, pasakojimo, pokalbio,
diskusijos) mokymo metodus. Dažniausiai šių mokinių dėmesingumas priklauso nuo mokytojos
kontrolės. Tačiau stebėti atvejai, kai mokiniams nepavyko susikaupti taikant aiškinimo, pasakojimo,
apibendrinamojo, atgaminamojo ir laisvojo pokalbio, diskusijos metodus.
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Negebėdami suvokti verbalinės informacijos, šie mokiniai sunkiai sukaupia dėmesį ir nėra pajėgūs
aktyviai ir savarankiškai dalyvauti kitoje ugdomojoje veikloje. Jų savarankiškumas ir aktyvumas
taikant kitus mokymo metodus (pratybas, uždavinių sprendimą, grafinius darbus, naudojant lektūrą ir
pan.) daugeliu atvejų priklauso nuo mokytojų skatinimo ar mokytojų vadovavimo mokinių veiklai.
6. Mokymo metodai, parinkti neįvertinus sutrikimo pobūdžio, tiesiogiai įtakoja ir mokinių pasiekimų
lygmenį. Taikant žodinius mokymo metodus ypač žemi pasiekimai fiksuoti naudojant diskusijos,
laisvojo, probleminio bei atgaminamojo pokalbio metodus (0 – 1,8 balo). Taikant aiškinimo,
pasakojimo, teikiamojo pokalbio, probleminio dėstymo metodus pasiekimų lygmuo taip pat nebuvo
aukštas (1,8 – 3 balai). Neįsisavinta, nesuvokta verbalinė informacija, turėjo įtakos ir tolesnėje
ugdomojoje veikloje, taikant praktinius-operacinius bei kūrybinius mokymo metodus. Taikant pratybų
metodą, pasiekimų lygmuo įvertintas 2,2 – 3,3 balo. Taikant uždavinių sprendimo metodą – 2 - 2,1
balo.
7. Mokiniai, turintys mokymosi negalę dėl girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų,
greitai sukaupė dėmesį ir ilgai jį išlaikė, taikant demonstravimo-stebėjimo, iliustravimo, grafinių darbų,
praktinių darbų metodus, t.y. mokymo metodus, kuriais informacija pateikiama vaizdu. Taikant šiuos
mokymo metodus mokiniai aktyviai ir savarankiškai dalyvavo ugdomojoje veikloje. Jų pasiekimų
lygmuo gana aukštas (4 - 4,6 balo).
8. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimo pamokoje ypatumų (dėmesingumo,
aktyvumo, savarankiškumo) vertinimas, įrodė, kad renkantis mokymo metodus bei jų derinius svarbu
įvertinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius, jų pobūdį, įvertinti specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimo sąlygotus mokymosi sunkumus, gebėjimą suvokti, įsiminti,
tam tikrais mokymo metodais teikiamą informaciją. Mokymo metodai, parinkti neįvertinus specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų sąlygotų mokymosi sunkumų, riboja aktyvų ir
savarankišką jų dalyvavimą ugdomojoje veikloje bei įtakoja jų pasiekimus

IV. REKOMENDACIJOS PRADINIŲ KLASIŲ PEDAGOGAMS
Dirbant heterogeninėje klasėje ir ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus,
susiduriama su įvairiais poreikiais, kurių sprendimas leidžia moksleiviams veiksmingai dalyvauti
ugdymo procese.
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Specialieji ugdymosi poreikiai sąlygojami tam tikrų mokymosi negalių. Todėl pedagogams,
ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, labai svarbu susipažinti su mokymosi
negalės specifika, jos sąlygotais specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais, jų pobūdžiu. Įgytos žinios apie
moksleivių specialiuosius ugdymo(si) poreikius leis pedagogams tinkamai įvertinti jų gebėjimus
suvokti bei įsisavinti tam tikrais mokymo metodais teikiamą informaciją.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimo pamokoje ypatumų (dėmesingumo,
aktyvumo, savarankiškumo) vertinimas įrodė, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
sutrikimų pobūdis yra svarbus kriterijus renkantis mokymo metodus. Mokymo metodai, parinkti
įvertinus specialiuosius ugdymo poreikius, sąlygoja aktyvų bei savarankišką mokinių dalyvavimą
pamokose. Taip pat įtakoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus. Todėl
renkantis mokymo metodus svarbu atkreipti dėmesį į šį kriterijų.
Pedagogams vis dar išlieka būtinybė darbo praktikoje aktyviau taikyti šiuolaikinius mokymo
metodus bei būdus, leidžiančius vienoje klasėje aktyviai, savarankiškai ir kūrybiškai bendradarbiauti
skirtingų akademinių gebėjimų moksleiviams.
Kitas svarbus veiksnys ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus – aktyvus
pradinio ugdymo pedagogų ir mokykloje dirbančių specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo)
bendradarbiavimas. Tiek logopedas, tiek specialusis pedagogas gali suteikti žinių apie mokymosi
negales, padėti spręsti konkrečias mokinio problemas, padėdamas pedagogui pertvarkyti mokymo
turinį, parinkdamas tinkamus mokymo metodus ar metodinius būdus, papildomą mokymo medžiagą
bei mokymo priemones.
Aktualus išlieka ir tėvų įtraukimas į jų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą.
Tam reikalingos įvairesnės pradinio ugdymo pedagogų, mokykloje dirbančių specialistų ir tėvų
bendravimo bei bendradarbiavimo formos. Tėvų įtraukimas į jų vaikų ugdymą garantuotų vaikų
moralinį palaikymą, kas padėtų palaikyti ir skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
mokymosi motyvaciją.
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