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PRATARMĖ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet), kurį sudaro 
daugiau nei 31 švietimo ministerija visoje Europoje, tvirtai remia 
švietimo inovacijas, ir mes džiaugiamės, galėdami savo 20-ųjų metinių 
proga jo vardu pristatyti pirmąjį šios „Atviros švietimo inovacijų knygos“ 
leidimą. 

	
	

Švietimo inovacijos yra didelis iššūkis: sunku jas identifikuoti ir 
nuspręsti, kada inovacijas galima laikyti pakankamai subrendusiomis, 
kad būtų galima jas įvertinti. Turėdami ir taip užimtą grafiką inovatyvūs 
pedagogai retai randa laiko pasidalinti informacija apie savo darbus, o 
pati „inovacijos“ sąvoka skirtingoje aplinkoje gali būti išpučiama, arba 
jos vengiama. 

	
	

Vis dėlto, inovacijos švietimo srityje vyksta kasdien ir visur, bet 
paprastai jos yra paslėptos, per daug fragmentiškos ir per mažos 
apimties, kad pritrauktų platesnį dėmesį. Mes taip pat neturime lengvų 
ir priimtinų inovacijų modeliavimo būdų: iš viršaus į apačią ar iš apačios į 
viršų; neturime proceso nuo idėjos iki įgyvendinimo ir įvertinimo; 
nežinome, kiek derlingos ir jautrios yra mūsų švietimo ekosistemos; ir, 
žinoma, koks yra švietimo institucijų vaidmuo renkant, skatinant 
inovacijas ir dalinantis jomis. 

	
	

Per pastaruosius 20 metų buvo dedama vis daugiau pastangų, 
siekiant išsiaiškinti, kokios yra švietimo inovacijos, kaip jos atsiranda, 
kaip jas galima skatinti, vertinti ir skleisti. Ši knyga yra tokių pastangų 
dalis, ir mes turime dėkoti kolegoms iš mūsų narių organizacijų už jų 
darbą rengiant pavyzdžius, kuriuos čia pristatome. Šiame leidinyje 
apžvelgiama, kaip apibrėžiamos inovacijos, ypač technologijų įkvėptos 
inovacijos, ir pateikiama daugiau kaip 100 novatoriškų iniciatyvų iš 
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visos Europos mokyklų. Kinų patarlė sako, kad knyga yra tarsi sodas, 
kurį nešiojamės kišenėje: kalbant apie inovacijas, tikimės, kad ši knyga 
patręš dirvą, pasės mintį ir skatins augimą, nes vis daugiau ir daugiau 
vaikų galės pasinaudoti mūsų mokytojų sukurtų inovacijų teikiama 
nauda. 

	
	

Ši „Atvira knyga“ yra pirmasis mūsų bandymas padaryti inovacijas 
matomas. Ji skirta paremti visus, dalyvaujančius švietimo inovacijose: 
politikos formuotojus, galinčius padėti sukurti tinkamas sąlygas; 
praktikus, norinčius mokytis ir diegti naujoves; tuos, kurie atlieka 
mokslinius inovacijų tyrimus; fondus ir įmones, galinčius finansuoti ir 
skatinti novatorišką praktiką. 

	
	

Kiti mūsų žingsniai bus skirti gausinti mūsų šaltinius ir 
partnerius, kad kitą kartą pateiktume dar turtingesnį ir įvairesnį 
inovacijų žemėlapį, įtraukdami diskusijas apie esamus „modelius“, kad 
galėtume geriau suprasti, kaip galima griaunamąjį inovacijų poveikį 
nukreipti teigiama linkme ir atkartoti. 
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1 ĮŽANGA
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

a. Inovacijų žemėlapio sudarymo pradžia 
	
	

Šioje knygoje rašoma apie daugybę būdų, kuriais politikos 
formuotojai, mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai, o kartais ir tėvai 
kelia klausimus ir keičia savo požiūrį bei praktiką, kad susidorotų su 
pagrindiniais mūsų laikų švietimo iššūkiais. Kurios mokinių 
kompetencijos yra reikalingos XXI amžiuje? Kokie mokymo ir mokymosi 
procesai gali juos ugdyti ir auklėti, ir kokiais vertinimo modeliais galima 
suteikti mokiniams svarbių kompetencijų ir stebėti jų įgijimą? Koks 
mokyklos vadovų ir mokytojų vaidmuo šioje naujoje mokymosi 
aplinkoje? Kaip geriausiai priimti mokytojus į darbą, juos ugdyti ir 
mokyti visą jų karjerą? Koks šiandien turėtų būti mokyklos vaidmuo ir 
kokia socialine organizacija turėtų būti mokykla? Kaip galime formuoti 
politiką ir praktiką, kad remtume vertybių, modelių, vaidmenų, metodų 
ir praktikos pokyčius, kuriuos į mūsų visuomenę atnešė trečioji 
skaitmeninė revoliucija, prasiskverbusi ir į švietimą? Kaip geriausia 
naudoti pačią technologiją remiant švietimą ir sprendžiant visus šiuos 
iššūkius? Kaip planuoti mokymosi erdves, kad jos taptų mokymąsi 
skatinančia jėga? Kaip sujungti mokinių mokymąsi mokykloje ir už jos 
ribų? 

	
	

Ši knyga įvertina ir viešai išreiškia pagarbą iniciatyvoms ir 
organizacijoms, kurios yra permainų, vykstančių įvairių Europos šalių 
pradinio ir vidurinio formaliojo švietimo sistemose (pagal Tarptautinį 
standartizuotą švietimo klasifikatorių ISCED 1–3, dar vadinamą K12). 
Keletas įdomių iniciatyvų taip pat parodo formaliojo ir neformaliojo 
švietimo teikėjų bendradarbiavimą. Visos šios iniciatyvos buvo surinktos 
ir daugeliu atvejų (kartu) įgyvendintos ministerijų, atsakingų už 
švietimą, ir (arba) nacionalinių agentūrų, turinčių konkretų įgaliojimą 
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remti švietimo modernizavimą, dažniausiai naudojant technologijas kaip 
priemones ir pagalbą pokyčiams įgyvendinti, o ne tiesiog darant 
pokyčius dėl pokyčių. Europos mokyklų tinklo (European Schoolnet) 
nuomone, technologijos švietimo srityje turi tapti skaidresnės, t. y., 
visiškai integruotos, kai tai yra svarbu, naudojamos palengvinti naujos 
mokymo ir mokymosi praktikos įgyvendinimą, organizacinius ir 
komunikacijos procesus, taip pat stiprinant kultūrinius ir mentaliteto 
pokyčius, reikalingus švietimui suderinti su dabartiniais visuomenės 
poreikiais ir vertybėmis. 

	
	

Čia surinkti pavyzdžiai – tai pirmasis tokio pobūdžio 
tarpvalstybinis bandymas, atliekamas ES lygmeniu. Šie pavyzdžiai 
pirmiausia yra skirti parodyti inicijuotus visokeriopus pokyčius ir visų, 
kurie dalyvauja pertvarkymo procese mokyklos ir švietimo sistemos 
lygiu, būsimas idėjas bei pastangas. Tai skatina daugybę naujų būdų, 
kuriais kuriami svarbiausi mokymosi aspektai: mokymo ir mokymosi 
praktika; laiko ar erdvės organizavimo procesai; visos mokyklos 
strategijos; daugelio dalyvių partnerystė. Dauguma švietimo inovacijų 
veikėjų žino tik nedidelę dalį kitur įgyvendintų inovatyvių iniciatyvų. Per 
šį inovatyvių iniciatyvų rinkinį ši Atvira knyga ketina įkvėpti mokytojus, 
mokyklų vadovus ir politikos formuotojus, suteikti jiems idėjų, padėti 
kurti inovatyvias mokymosi aplinkas, atitinkančias konkretų kontekstą, 
o ne siūlyti kopijuoti kitų sprendimus. Ši knyga taip pat siekiama 
paskatinti iš naujo apmąstyti atitinkamus vaidmenis ir įnašą į 
bendradarbiaujant kuriamus metodus. Vietiniai, regioniniai ir centriniai 
politikos formuotojai tikrai gali padėti sukurti veiksmingą valdymą, 
suderinant praktikos padiktuotus poreikius su bendra visos sistemos 
vizija. Visose paminėtose srityse technologijos turi didelį potencialą 
padėti įgyvendinti numatytus pokyčius, tai jau galima įrodyti, 
pavyzdžiui, parama mokymuisi situacijose ar tvariems ryšiams tarp 
mokyklų, pateikiant vos du atvejus. 

	
	

Švietimas dažnai gali būti laikomas lėtai besikeičiančiu, kai kuriais 
atvejais mokytojai ir mokyklų vadovai nenoriai atskleidžia savo 
inovatyvią praktiką – kartais dėl to, kad jie patys dar abejoja tokios 
praktikos verte, bet dažniausiai jiems tiesiog trūksta laiko ją išplatinti. 
Darbas izoliacijoje yra būdingas švietimo pasaulio bruožas. Be to, 
trūksta kanalų, skirtų rinkti ir platinti informaciją, fizinių ar virtualių 
vietų keitimuisi inovatyvia praktika, o dar svarbiau – jos aptarimui. 
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Sąvokos, įrankiai, metodai, procesai, sisteminis mąstymas yra sunkiai 
pasiekiami, kai nėra informacijos centrų, prieinamų švietimo 
specialistams, kurie paprastai nežino apie tai, kas yra bandoma kitur, 
kartais netgi visai šalia. 

	
	

Ši knyga yra tik pirmas pirmasis bandymas užpildyti šią spragą. 
Pateiktos inovacijos įgyvendinamos pradedant nuo vienos mokyklos 
lygio iki specialistų arba mokyklų grupių ar tinklų, veikiančių vietos, 
regiono, nacionaliniu ar netgi tarpvalstybiniu mastu. Pateiktomis 
iniciatyvomis nesiekiama pateikti reprezentatyvaus visose Europos 
šalyse įgyvendinamų inovacijų ar jų svarbos žemėlapio. Inovacijų 
teritorija, kurią apima šis pirmasis leidinys, yra ribota – tai tik pirmasis 
žingsnis, kuriant žinių bazę apie vykdomas švietimo inovacijas, kai jos 
suklesti, pritaikytos praktikoje, ir viršija pradinius lūkesčius. yra daug 
inovacinių metodų, kurių ši knyga neapima, daugelis šalių 
nepakankamai atstovaujamos, o keletas iniciatyvų aprašytos tik labai 
apibendrinta forma. 

	

b. Švietimo inovacijų apibrėžimas 
	
	

Inovacija – tai labai plati sąvoka, jau sukurta daug apibrėžimų, 
kurie skiriasi priklausomai nuo konkrečios taikymo srities ir pritaikyto 
požiūrio (ekonominio, sociologinio, organizacinio, technologinio ir kt.). 
Šioje knygoje mes daugiausia suprantame inovacijas kaip „... idėją, 
praktiką ar objektą, kurį asmuo ar kitas jį taikantis vienetas suvokia kaip 
naują... [ir] Nėra labai svarbu [...], ar idėja yra „objektyviai“ 1        nauja, 
matuojant laiku nuo jos pirmojo naudojimo ar atradimo.“ (Rogers, 2003, 
12 psl.). Rogers’o nuoroda į subjektyvų inovacijų pobūdį yra akivaizdžiai 
kilusi iš šioje knygoje pateiktų iniciatyvų ir šalių/švietimo sistemų 
įvairovės. Šioje knygoje mes taip pat pabrėžiame faktą, kad inovacijos 
turi sukelti pagerėjimą, kaip teigia Kirkland ir Sutch (2009, 10 psl.), 
kurie nurodo, kad „Inovacija – tai naujų išteklių ar metodo taikymas, 
kuris keičia socialinę praktiką, sukurdamas tam tikrą vertę“, t. y., jis 
yra geresnis ar veiksmingesnis nei jo pirmtakas. 

	
	

Perspektyviųjų technologijų tyrimų institutas (JRC Seville – 
anksčiau IPTS) (2012 m., 6 psl.) nustatė pagrindines savybes, kurias 

	
	
	

1 Žodis „objektyviai“ originaliame tekste yra pabrauktas Rogers, E. 
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paprastai nurodo skirtingi inovacijų apibrėžimai. Šioje JRC-IPTS 
apžvalgoje inovacijos dažniausiai pateikiamos kaip iš anksto apgalvota 
veikla, kuria sprendžiamos neišspręstos problemos ir gaunama nauda 
iš produkto, proceso ar metodo kūrimo ar tobulinimo. Nesvarbu, ar 
inovacijos yra laipsniškos, radikalios ar griaunančios, jos paprastai 
apibrėžiamos kaip dinamiškas procesas. Pasak Claytono Christenseno 
„The innovator’s dilemma“ (2003), laipsniškumas reiškia ribotus 
pokyčius, sukeliančius nuolatinį tobulėjimą; radikalumas reiškia 
didelius pokyčius, turinčius įtakos atitinkamos srities pagrindiniam ar 
atraminiam komponentui; „griaunantis“ reiškia (laipsniškus ar 
radikalius) pokyčius, atmetančius anksčiau naudotus būdus. JRC 
Seville (anksčiau IPTS) taip pat pažymi, kad dauguma apibrėžimų 
apibūdina inovacijas kaip „... nenuspėjamą socialinį procesą, apimantį 
sudėtingą įvairių veikėjų sąveiką“, priklausomas nuo konteksto, kuris 
taip pat turi įtakos inovacijų sklaidos potencialui (daugiau informacijos 
žr. integravimo skyriuje). 

	
	

Konkrečiau kalbant apie švietimo inovacijų koncepciją, OECD / 
CERI (2010, 14 psl.) remiasi pirmiau minėtomis pagrindinėmis naujumo 
ir tobulinimo idėjomis, išplečiant jas iki „... bet kokie dinaminiai 
pokyčiai, skirti padidinti švietimo proceso vertę, duodantys išmatuojamų 
rezultatų, ar tai būtų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas, ar švietimo 
rezultatai“ (daugiau informacijos žr. vertinimo skyriuje). 

	
	

Pasak  Fullan  (2007),  reikšmingos  švietimo  inovacijos –  arba 
praktikos pokyčiai – turi apimti tris elementus: 

	
	

• Naujos peržiūrėtos medžiagos (mokymo programos medžiagos ar 
technologijų) naudojimą 

• Naujų mokymo metodų (mokymo strategijų ar veiklos) 
naudojimą 

• Įsitikinimų pokyčius (pedagogines prielaidas). 
	
	

Visų pirma, kalbant apie inovacijas mokyklų lygmeniu, Fullan 
mano, kad inovacijų kaip proceso kūrimas reikalauja būtinų įgūdžių, 
požiūrio, kuriuo siekiama suteikti daugiau galių, pasitikėjimu pagrįstos 
aplinkos ir daug energijos, kad būtų galima įgyvendinti naujus 
organizavimo būdus, atlygio žmonėms ir bendravimo. 
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Technologijomis grindžiama inovacija yra pagrindinė daugelio šioje 
knygoje pateiktų iniciatyvų dalis. Kozma (2003) teigimu, „IKT 
grindžiamos inovacijos švietime apibrėžiamos kaip pedagoginiai 
sprendimai ir priemonės, skatinančios perėjimą nuo tradicinių paradigmų 
prie besiformuojančių pedagoginių metodų, pagrįstų mūsų dabartiniu 
mokymosi supratimu, pvz., prie konstruktyvistinių procesų, kuriuose 
pagrindinis dėmesys skiriamas mokiniams, ir mokymosi visą gyvenimą 
įgūdžių įgijimo“. Pastaruoju metu IPTS (2012) pažymi, kad IKT 
grindžiamos mokymosi inovacijos yra „... visiškai nauji informacijos ir 
žinių naudojimo ir kūrimo būdai, kuriuos daro įmanomus IKT naudojimas 
(priešingai IKT naudojimui tradicinės praktikos palaikymui arba 
pakartojimui)“. IPTS ataskaitoje pabrėžiama nauja technologijomis 
grindžiama mokymosi kultūra, kurioje mokymo ir mokymosi procesų 
dėmesio centre atsiduria mokiniai, ir tokie procesai negali būti taip 
lengvai įgyvendinami be technologijų, pvz., personalizavimas, 
autentiškas mokymasis, socialinis mokymasis, tarpusavio mokymasis ir 
pan. IPTS ataskaitoje taip pat pabrėžiami papildomi vertybių, praktikos 
ir infrastruktūros pokyčiai instituciniu lygiu ir už jo ribų. Hannon 
(2009, 5 psl.) nurodo visišką švietimo paradigmos poslinkį, varomą 
keturių socialinės inovacijos principų, t. y., atvirumo, 
bendradarbiavimo, laisvės ir tiesioginio dalyvavimo. 

	
	

Šioje knygoje pateiktos iniciatyvos primena visas šias 
charakteristikas, nors ir labai apibendrintai, atsižvelgiant leidinio 
kontekstą, ir nė viename pavyzdyje charakteristikos nėra sistemingai 
pateiktos. 

	
	

Šiame leidinyje pateiktos iniciatyvos buvo renkamos nacionaliniu 
lygmeniu nuo 2017 m. vasario mėn. iki birželio mėn.; tik kelios iš jų yra 
tarpvalstybinio lygio. 

	
	

Jos struktūrizuojamos pagal OECD (2013, 2017) sukurtą 
inovatyvios mokymosi aplinkos „7 + 3“ sistemą. 

	
	

Ši OECD inovatyvios mokymosi aplinkos sistema yra konceptualiai 
pagrįsta 2010 m. paskelbta tyrimų apžvalga (Dumont, H., Instance, D., 
Benavides, F. (eds), The nature of learning: Using research to inspire 
practice), kuri skiria dėmesį įvairiems mokymosi aspektams. 



18 
	

Ši apžvalga nustatė principus, formuojančius individualią mokymosi 
aplinką ir platesnes sistemas, ir leido OECD nustatyti septynis 
principus, į kuriuos reikėtų žiūrėti interaktyviai, kaip į švietimo 
inovacijų kūrimo elementus. 

	
	

Šie septyni principai teigia, kad: 
	

	
1. mokymosi aplinka turėtų mokymąsi ir įsitraukimą padaryti 

dėmesio centru; 
2. užtikrinti, kad būtų suprantamas jos socialinis pobūdis; 
3. būti labai suderinta su besimokančiųjų emocijomis; 
4. atspindėti individualius skirtumus; 
5. būti reiklia visiems, vengiant perkrovos; 
6. naudoti plačius vertinimus ir grįžtamąjį ryšį; 
7. skatinti horizontalųjį ryšį. (OECD (2017)) 

	
	

OECD šiuos septynis principus papildė trimis papildomais 
aspektais, kad optimizuotų jų įgyvendinimo sąlygas: 

	
	

• Mokymosi aplinkos pedagoginis pagrindas, išskiriant elementus 
(mokinius, pedagogus, turinį ir mokymosi išteklius) bei dinamiką (kaip 
kelių aukščiau išvardytų elementų derinius); 

• Mokyklos (ir kitos mokymosi aplinkos) kaip formuojančios 
organizacijos, t. y., organizacijos, įgyvendinančios viziją, pagrįstą 
praktika ir moksliniais tyrimais; 

• Atvirumas partnerystei, dirbant su tokiais „išoriniais žaidėjais“, 
kaip šeimos, bendruomenės, kiti švietimo lygiai, kultūros institucijos, 
kitos mokyklos ir kt. 

	
	

Toliau OECD pateiktame paveiksle apibendrinami 7 + 3 inovatyvių 
mokymosi aplinkų principai ir jų sąveika: 
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7 + 3 inovatyvių mokymosi aplinkų principai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Šeimos ir 
bendruomenė 

	
	
	
	
	
	
	

Aukštasis mokslas, 
bendrovės ir 

kultūriniai partneriai 

Ištekliai 	
Kitos mokymosi 

aplinkos 

	
Pedagoginė 
organizacija 

	

	
Pedagogai Mokiniai 

	
	
	

7 principai 
	
	
	
	
	

Vadovavimas 
mokymuisi 

Turinys 	
Mokymasis 

	
	
	

Informacija ir 
įrodymai 

	
Šaltinis: 2.3 pav. OECD (2017), „OECD inovatyvių mokymosi aplinkų vadove“ 

	
	

Šis OECD 7 + 3 inovatyvių mokymosi aplinkų principų sistemos 
pasirinkimas, struktūrizuojantis toliau pateikiamas iniciatyvas, atspindi 
mūsų norą pradėti kartografuoti ir iliustruoti šiai knygai surinktų 
švietimo inovacijų teritoriją. Šiame labai pradiniame kartografavimo 
proceso etape mes esame labiau suinteresuoti ne griežtai suklasifikuoti 
inovatyvias iniciatyvas, o pateikti jų iliustratyvias tendencijas. Keletas 
iniciatyvų iš tikrųjų gali būti pateikiamos pagal dvi ar net tris OECD 
kategorijas: pavyzdžiui, derinant inovacijas, nukreiptas į pedagoginį 
pagrindą, ir mokyklą kaip formuojančią organizaciją,  kuri  yra  pagrįsta  
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įrodymais,  kartu  kaip  partneriams 
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dirbant su šimtais mokyklų (pvz., tokios iniciatyvos kaip „Avanguardie 
Educative“ Italijoje). Tai yra viena iš priežasčių, kodėl knygos pabaigoje 
mes siūlome teminę rodyklę skaitytojams, besidomintiems konkrečiomis 
inovacijų temomis ar sritimis, kad jie galėtų geriau orientuotis šiame 
kuriamame iniciatyvų rinkinyje. 

	
	

Mes taip pat galėjome pasinaudoti kita įdomia JRC Seville 
(Kampylis, Bocconi, Punie, 2012) sukurta sistema, skirta kartografuoti 
inovacijas penkių matmenų IKT grindžiamoje mokymosi inovacijų 
sistemoje, kurią sudaro šie komponentai: inovacijų pobūdis; jų 
įgyvendinimo etapas; prieigos lygis; poveikio sritis ir objektas, kaip 
parodyta JRC Seville (IPTS, 2012) pateiktame paveikslėlyje: 
	

Inovacijų 
pobūdis 

	
	

Griaunantis 
	
	
	

Radikalus 
	
	
	

Objektas 
	

Didelė veikėjų 
įvairovė 

	
	
	
	
Keletas 
veikėjų 

	
	
	
	
	
Pavieniai 
veikėjai 

	
	
Laipsniškas 
	
	
	

Bandomasis 

	
	
	
	
Nustatyto 

masto 

	
	
	
Integruotas 

Įgyvendinimo 
etapas 

	
	

Procesas Vietinis 

	

	
	

Paslauga Regioninis / nacionalinis 

	

	
	

Organizacija Tarptautinis 

	
	

Poveikio 
sritis 

Prieigos 
lygis 

	
	

Mūsų nuomone, šią įdomią sistemą sunku visapusiškai taikyti, 
atsižvelgiant į tai, kad šiame preliminariame kartografavimo proceso 
etape apie kiekvieną iniciatyvą surinkta informacija nėra išsami, ypač 
kalbant apie inovacijų pobūdį (laipsniškas, radikalus ar griaunantis), o 
tuo labiau apie jų įgyvendinimo etapą. 
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2. INICIATYVOS, SKATINANČIOS 
NAUJOVIŲ DIEGIMĄ PAGRINDINIAME 
PEDAGOGINIAME PROCESE 

	
	
	

A. PAGRINDINIAI ELEMENTAI 
	
	
	

a. Turinio ir kompetencijų apmąstymas 
	
	

Analizuodami naujoves pagrindiniuose pedagoginio proceso 
elementuose, mes pirmiausia vertiname mokymosi turinį. Šiame skyriuje 
pateiktos iniciatyvos atskleidžia, kaip dėmesio centras nuo turinio žinojimo 
perkeliamas į kompetencijų ugdymą. Šis posūkis ypač aiškiai parodomas 
dviejose konkrečiose mokymo programos srityse: programavime 
(matematinis mąstymas) ir verslumo ugdyme. Nors šiuolaikiniame 
pasaulyje bendrosios ir perkeliamosios kompetencijos laikomos 
esminėmis, ne visada aišku: 

	
	

• kokios tiksliai jos yra; 
	
	

• kaip jas praktiškai ugdyti mokyklos pamokų kontekste; 
	
	

• kaip jos susijusios su kitų kompetencijų ugdymu; 
	
	

• ar jos yra galutinis tikslas, ar tik priemonė siekiant kitų tikslų. 
	
	

Šiuos  klausimus  sprendžia  inovatyvios  iniciatyvos,  apie  kurias 
galėsite čia perskaityti. 

	
	

Programavimas suaktyvina pažinimo procesą, kuris yra susijęs su 
loginiu  mąstymu  (prognozavimu  ir  analize),  žingsniais  ir  taisyklėmis, 
leidžiančiais kurti algoritmus, skaidyti į dalis, pašalinti nereikalingas detales, 
kurti modelius, apibendrinti ir priimti sprendimus. Visi šie mąstymo procesai  
ir  metodai  yra  naudingi  daugelyje  sričių,  ne  tik  kompiuterių 
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moksle. Jie, kaip įkvepiantys praktinių veiksmų ir teorijos pavyzdžiai, gali 
būti perkelti į kitas mokinių mokymosi sritis ir apskritai į veiksmus jų realaus 
gyvenimo kontekste. Programavimas taip pat praturtina mokinių požiūrį į 
įvairius būdus, kuriais jie gali naudotis kompiuteriais ir technologijomis, ir 
atrako į klausimą, kada, kaip ir kur tai sukuria pridėtinę vertę. 

	
	

Tokiose  iniciatyvose  kaip  „Scratch  Aveyron“,  „Coding@scuola“, 
„Recreo con Condigos“ ir „Apps for good“ programavimas labai dažnai 
siejamas su probleminiu mokymusi, tarpdalykiniu požiūriu ir (arba) 
projektiniu mokymusi, arba mokymusi bendradarbiaujant. Konkreti 
pridėtinė programavimo vertė yra ta, kad įvairūs pažinimo procesai jame 
yra akivaizdūs; programavimo potencialiai efektyviausiai išmokstama per 
griežtą kūrybinį kodo rašymo procesą; be to, jis suteikia galimybę atlikti 
prasmingą ir apčiuopiamą įvertinimą: ar programa veikia ar ne, ar robotas 
veikia taip, kaip numatyta, ar ne. Sprendžiant galimai programavimo 
proceso pabaigoje iškilusią problemą, skatinama motyvacija identifikuoti ir 
suprasti klaidą, ir padedama mokymuisi tapti tvaresniu. 

	
	

Kai veikla, kuria siekiama ugdyti mokinių skaitmeninius įgūdžius, 
vyksta „Makers Labs“, bendradarbiaujant formalioms ir neformalioms 
suinteresuotosioms šalims („Bee Creative“ iniciatyva), pedagogų ir mokinių 
hierarchija gali netgi tapti moraliai pasenusi. Mokinių skaitmeninių įgūdžių 
ugdymas taip pat suteikia galimybę ugdyti jų savarankiškumą mokymosi 
procese (mokymosi programuoti iniciatyva) ir veda į projektus, išeinančius 
už mokyklos ribų („Touris-Tic Tour“ iniciatyva). 

	
	

Verslumo ugdymas, kuris kartais siejamas su programavimu, kaip 
„Apps for good“ iniciatyvoje, ugdo įgūdžius ir mąstymą, padedančius 
kūrybines idėjas paversti verslumo veikla. Verslumas yra perkeliamoji 
kompetencija, apimanti visas gyvenimo sritis, nuo asmeninės raidos iki 
aktyvaus dalyvavimo visuomenėje ir rengimosi darbo rinkai kaip būsimam 
darbuotojui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui. Įdomu tai, kad tema, 
kaip mokymo programos dalykas, dažnai siejama su pedagoginiais 
metodais, tokiais kaip probleminis mokymasis, atradimu grindžiamas 
mokymasis ir mokymasis situacijoje, kaip „Youth Start“ ir „Kids Keep- 
Invest-Donate-Spend“ iniciatyvose. Kartais ištisos mokyklos skatinamos 
sukoncentruoti    savo    mokymo    ir    mokymosi    veiklą    į    verslumą 
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(„Entrepreneurial Schools“ iniciatyva), derinant technologijų ir inovatyvių 
mokymosi metodų naudojimą siekiant skatinti mokinių kūrybiškumą ir 
bendradarbiavimą. 

	
	

Todėl programavimas ir verslumas, dažnai naudojami naujovių 
diegimo kontekste, yra įtraukti į sąmoningą įgūdžių, tokių kaip 
kūrybingumas,  socialiniai  įgūdžiai  (pvz.,  bendravimas,  kaip  nurodyta 
„CIEPS Santo Domingo“ iniciatyvoje), problemų sprendimas ir kritinis 
mąstymas, ugdymą. Be to, jie gali būti susiję su kitais dalykais, pvz., 
pilietybe arba gimtąja (nacionaline) kalba. Paprastai mokymosi procesas 
įgyja pridėtinę vertę, tampa vis įdomesnis ir įvairesnis, kai yra susijęs su į 
mokinius centruotais ir aktyviais metodais. Tokios iniciatyvos, kaip „Theme 
Weeks“ ir „Maths Week“, Airija, organizuojamos siekiant paskatinti 
mokinius įsitraukti į patrauklesnį ir įdomesnį mokymosi kontekstą: jie taip 
pat siūlo malonų būdą sisteminio poveikio kūrimui. 

	
	

Mokymosi turinio naujovės neapsiriboja tik pačiu mokymosi turiniu, 
jos taip pat daro įtaką mokytojų, mokinių ir bendruomenių santykiams. 
Mokinių „produktais“ dažniausiai dalijamasi per tinklaveiką. Be to, kai kurios 
iniciatyvos skirtos ne tik besimokantiesiems, bet ir remia papildomą veiklą 
bendruomenės lygmeniu ir (arba) mokytojų profesinį tobulėjimą. Šeimos 
taip pat tampa aktyvesnės, nes jos kviečiamos dalyvauti savo vaikų 
projektuose. Dėl šių priežasčių kai kurios šiame skyriuje pateiktos 
iniciatyvos taip pat gali būti įtrauktos į šios knygos skyrių „Iniciatyvos, 
skatinančios naujovių diegimą pagrindiniame pedagoginiame procese. 
Dinaminiai jungiamieji elementai“. 

	
	

Kadangi ši inovatyvi veikla nėra vyraujanti, o labiau tik išimtis, tik kai 
kurios šios veiklos dalys yra vertinamos atliekant eksperimentus lauko 
tyrimuose arba plataus masto mokslinių tyrimų projektus realiame 
kontekste, o kitos dar turės būti įvertintos. 
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1. „Scratch Aveyron“, Prancūzija 
	
	

Projektas „Scratch Aveyron“1 supažindina Prancūzijos Averono 
departamento (Prancūzijos pietuose) pradinių klasių mokinius su 
kodavimu ir leidžia jiems išmokti kurti algoritmus, apimančius paprastas 
instrukcijas (veiksmus, kuriuos sukelia įvykis, instrukcijų sekos, kilpos, 
sąlyginiai teiginiai, kintamieji ir kt.). 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„Canopé“ centras, Tulūza, 2017 m. 
	
	

Tai sprendimais pagrįstas metodas, skirtas įgyti naujų įgūdžių. 
Programavimo mokymasis sprendimais grindžiamu metodu ugdo mokinių 
skaitmeninius ir socialinius įgūdžius, motyvaciją ir kūrybiškumą. 

	
	

Projektas skirtas padėti mokytojams ir mokiniams užsiimti 
kodavimu, siekiant suprasti pagrindines sąvokas, reikalingas jų mintims 
organizuoti, įsivaizduoti, kurti ir užrašyti pasiekimus. Projekte siūlomas 
kursas mokytojams, leidžiantis jiems susipažinti su būtinomis 
pedagoginėmis praktikomis, kurios palengvins jų mokinių supažindinimą 
su kodavimu. 

	
	

Tuo pat metu mokiniams buvo parengtos konkrečios užduotys. Per 
mokslo metus iškyla įvairių problemų, leidžiančių mokiniams išbandyti 
savo  supratimą  apie  pagrindines  logikos  sąvokas  (seka,  kartojimas, 
sąlyga), taip pat išmokti organizuoti savo mintis, įsivaizduoti, kurti ir 

	
	
	

1 http://eduscol.education.fr/primabord/le-defi-scratch-aveyron-2015 



2 http://www.aevrsa.com/index.php?pag=inicio 
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dalintis. 
	
	

Kiekvienas iššūkis pateikiamas per konkretų vadovėlį, leidžiantį 
mokytojams ir mokiniams pradėti savo programas. Visi rezultatai 
pateikiami internete ir tampa įkvėpimu kitiems mokytojams ir 
mokiniams. 
	

programavimas; probleminis mokymasis; bendrosios kompetencijos; 
tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; dalijimasis ištekliais. 

	
	
	
	

2. Įvadas į programavimą pradinėse mokyklose, 
Portugalija 

	
	

Šio projekto tikslas – padėti Portugalijos Vila Real de Santo 
António2 mokyklų grupės mokiniams, kurių amžius nuo 7 iki 10 metų, 
mokytis kompiuterių programavimo koncepcijų, taikomų 
nekompiuterinei veiklai, ir susieti juos su mokomaisiais dalykais, tokiais 
kaip matematika, portugalų kalba, gamtos mokslas, istorija ir 
pilietiškumas. 

	
	

Be to, kad programavimas ugdo mokinių kūrybiškumą kompiuterių 
mokslo srityje, jis gali paskatinti plačiau pažvelgti į įvairesnį kompiuterio 
naudojimą ir prisidėti prie matematinio mąstymo ugdymo. Mokiniai žiūri 
į naujas technologijas ir kaip į priemones, skirtas jų tikslams pasiekti, ir 
kaip į įrankius, kurie padeda greičiau ir efektyviau atlikti užduotis. 

	
	

Projektas susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 
	
	

• Pirmajame etape programavimo sąvokos pristatomos per žaidimus 
ir veiklą,    nenaudojant    kompiuterinių    sistemų.    Kartais 
kompiuteriai naudojami, bet tik papildomai prie veiklos. 

• Antrajame etape, naudojant kompiuterines sistemas, vaikai yra 
kviečiami  kurti  programavimo  žaidimus,  į  kuriuos  įtrauktos 
sąvokos iš  jų  mokyklos  mokymo  programos.  Programavimo 
projektai centruoti į mokiniams įdomias temas, naudojant tokius 
išteklius kaip „Code.org“, „Scratch“ ir „Kodu“. 



3 http://www.indire.it/progetto/coding-a-scuola/ 
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Šią veiklą pristato, paaiškina ir prižiūri informacinių 
komunikacinių technologijų (IKT) mokytojas, bendradarbiaudamas su 
klasės mokytoju. Veikla yra tinkama mokinių kasdieniam mokymuisi ir 
yra suderinta su jų išsilavinimo lygiu. 

	
	

Užsiėmimai vyksta įvairiose vietose: įprastoje klasėje, kompiuterių 
klasėje, už klasės ribų ar kitose vietose, kurios tinka veiklai. 

	
	

Mokiniai kviečiami dalyvauti savo mokymosi procese, siūlyti veiklą 
ar net nustatyti veiklos taisykles. Tokios medžiagos kaip kreida, stalai ar 
kėdės, naudojamos kaip aktyvūs elementai, siekiant nustatyti kliūtis, 
kurias turi įveikti programuotojas, arba kaip tikslai tokios veiklos, kurioje 
patys mokiniai yra programuotojas ir kompiuteris. 
	

programavimas; tarpdalykinis požiūris; skaitmeninės kompetencijos; 
žaidimu grindžiamas mokymasis; aktyvus mokymasis. 

	
	
	
	

3. „Coding@Scuola“ priešmokyklinio ugdymo ir pradinė 
mokykla, Italija 

	
	

„Coding@scuola“3 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai 
derina robotikos, matematinio mąstymo ir dizaino grupinius metodus. 
Vadovaujant INDIRE (Nacionaliniam dokumentacijos, inovacijų ir 
edukacinių tyrimų institutui), iniciatyva naudojama mišraus amžiaus 
grupėse, kur mokiniai dirba su įvairiais projektais, taikant problemų 
sprendimą ir matematinį mąstymą. 

	
	

Be to, siekiant bendradarbiauti ir kurti priešmokyklinio ugdymo 
kodavimo veiklas, naudojant pradinio ugdymo mokytojų techninę patirtį, 
sukurta kūrybos grupė, kurią sudaro pradinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai. Mokytojai naudoja „Cubetto“, draugišką medinį žaislą 
– robotą, kuris moko vaikus kompiuterių programavimo pagrindų per 
nuotykius ir praktinius žaidimus. Mokytojams taip pat teikiamos kūrybos 
priemonės, pagrįstos matematiniu mąstymu. 

	
	

Šio projekto inovatyvumas yra dvejopas: pirma, įvedant ir 



4 http://www.indire.it/progetto/coding-a-scuola/ 
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išbandant robotikos įrankius priešmokyklinėse įstaigose, pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose, kartu kuriant tarp jų ryšį. Antra, pradinių klasių 
mokytojai įtraukia savo mokinius į darbo praktiką kaip priešmokyklinio 
amžiaus vaikų mokytojus, tokiu būdu skatindami jų sąveiką, kuriant 
tęstinumą ir lengvinant vaiko perėjimą iš priešmokyklinio ugdymo 
įstaigos į pradinę mokyklą. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INDIRE „Coding@Scuola“ projektas, 2017 m. 
	

	
	
	

Kituose šio projekto etapuose numatoma susieti jį su kitais 
projektais, tokiais kaip „3D spausdintuvas priešmokyklinėse klasėse“ 
iniciatyva, surengti „Cubetto“ konkursą ir sukurti internetinę tinklaveiką 
tarp priešmokyklinių ir pradinių mokyklų mokytojų. 
	

programavimas; mišrių amžiaus grupių mokymasis; santykiai tarp 
mokyklų / mokytojų. 

	
	
	
	

4. „Coding@Scuola“ vidurinėse mokyklose, Italija 
	
	

Italijoje jau taikomas naujas eksperimentinis kodavimo ir 
matematinio mąstymo naudojimo kalbos ir matematikos mokymui 
metodas, padedantis gerinti mokinių dalyvavimą ir mažinti nebaigusiųjų 
mokyklos skaičių. 

	
	

„Coding@scuola“4 nustato šiuos tikslus: 
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• Padaryti italų kalbos ir matematikos mokymąsi įdomesnį ir tokiu 
būdu sumažinti nebaigusiųjų mokyklos skaičių; 

• Sukurti daugiadisciplininę veiklą, kuri leistų mokiniams ugdyti 
interaktyvių objektų  kūrimo  įgūdžius,  taip  pat  bendravimo 
įgūdžius, pasinaudojant italų kalbos, matematinio raštingumo bei 
skaičiavimo įgūdžiais. 

	
	

Praktikoje, eksperimentas orientuotas į praktinę kodavimo 
(daugiausia „Scratch“) integraciją į teorinių dalykų mokymą. Mokykloje 
buvo sudaryta daugiadisciplininė komanda iš keturių mokytojų – dviejų 
informatikos, vieno matematikos ir vieno italų kalbos mokytojo. 
Informatikos mokytojai rengia matematinio mąstymo metodo ir 
informatikos naudojimą problemų sprendimo strategijoms, kuriant 
virtualius objektus. Jie taip pat moko kitus mokyklos mokytojus naudoti 
matematiniu mąstymu pagrįstus projektavimo įrankius, rengiant veiklas 
14-15 metų moksleivių matematikos ir italų kalbos mokymo 
programoms. 
	

programavimas;  tarpdalykinis  požiūris;  bendrosios  kompetencijos; 
probleminis mokymasis; mokymas bendradarbiaujant. 

	
	
	
	

5. „Recreo con Codigos“ – kūrybinė spiralė, Ispanija 
	
	

Projektas buvo sukurtas Ispanijoje, siekiant palaipsniui įvesti 
programavimą, kad pradinės mokyklos mokiniai (6–12 metų) galėtų 
suprasti algoritmus ir sužinotų, kaip juos naudoti kasdieniame gyvenime. 

	
	

Kodavimas naudojamas perkeliamai, įvairiems mokomiesiems 
dalykams ir amžiaus grupėms, pradedant nuo ankstyvojo pradinio 
mokyklinio amžiaus mokinių. Pagrindinis ugdymo tikslas yra padėti 
mokiniams, suteikiant jiems informacijos ir leidžiant eksperimentuoti, 
tyrinėti, projektuoti ir kurti, tapti kūrybingais mąstytojais ir susieti savo 
mokymąsi su programavimu. 

	
	

Šio proceso metu jie gali laisvai kurti projektą, remdamiesi savo 
idėjomis, dalintis juo su draugais, apmąstyti ir tobulinti jį. Tai yra spiralė, 
prasidedanti pasiūlymu ir besitęsianti mokinio vaizduotėje: tai reiškia 



8 http://www.ecolenumerique.be/qa/ 
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tęstinį tobulėjimo procesą, leidžiantį praturtinti pradinę veiklą, įvedant 
daugiau alternatyvų ar temų. 

	
	

Mokiniai, priklausomai nuo jų amžiaus, naudoja skirtingas 
nemokamas programas, o atliekamos užduotys yra visiškai integruotos į 
mokymo programą: pirmaisiais ir antraisiais pradinio ugdymo metais 
naudojama „ScratchJr“5, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais naudojama 
„Hopscotch“, o penktaisiais ir šeštaisiais metais naudojama „Scratch“. 

	
	

Kiekvienais mokslo metais dėmesys gali būti skiriamas vis kitai 
temai: pavyzdžiui, „Programavimas pradiniame ugdyme“6 arba „Vaizdo 
žaidimų principų taikymas kitose srityse ir programavimas“7. Tai leidžia 
mokiniams įgyti naujų įgūdžių ir žinių šioje srityje. 

	
	

programavimas; kūrybiškas mąstymas; projektinis mokymasis; 
mokymasis bendradarbiaujant. 

	
	
	
	

6. „Learn to program“ („Išmok programuoti“), Belgija 
(Valonija – Briuselis) 

	
	

Iniciatyvos „Išmok programuoti“, kuri sudaro dalį skaitmeninimo 
projekto Valonijos ir Briuselio federacijoje8, tikslas – suteikti mokiniams 
priemones tapti aktyviais skaitmeninio pasaulio kūrėjais ir dalyviais. 

	
	

Projekte mokiniai mokosi naudoti „Scratch©1“ programą, 
„Raspberry Pi©“ kompiuterius ir „Makey©“ elektroninį išradimų įrankį ir 
žaislą, kuris leidžia vartotojams prijungti kasdienius objektus prie 
kompiuterių programų. Naudodami šiuos įrankius, mokiniai mokosi 
programuoti, kurti ir naudoti technologijas. Be to, jie aktyviai mokosi 
loginių koncepcijų, matematikos, gamtos mokslų ir to, kaip savarankiškai 
veikti skaitmeniniame pasaulyje. Pedagoginis personalas taip pat 
dalyvauja mokymosi procese, nes jiems reikia naudoti kūrybiškus ir 
inovatyvius mokymo metodus. 

	
	

Dėl  projekto  sėkmės,  mokytojų,  kurie  vykdė  iniciatyvą,  buvo 
	
	
	

5 https://www.scratchjr.org/ ir https://scratch.mit.edu/ 
6 https://www.youtube.com/watch?v=MBcJvRWC-ZA 
7 https://www.youtube.com/watch?v=V6A8RDdDjpE&feature=youtu.be 



9 http://www.ecolenumerique.be/qa/ 
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paprašyta parengti savo kolegas ir dalyvauti aukštesnio lygio 
profesiniuose kursuose pažengusiems, kad galėtų remti pažengusius 
mokinius. Todėl programos nauda mokymuisi yra akivaizdi ir veikia visus 
dalyvius. 

	
	

Tiesą sakant, ¾ dalyvaujančios mokyklos pedagoginio personalo 
pasirinko savo klasėse taikyti IKT. Be to, pažengę mokiniai sukūrė 
duomenų bazę su internetiniais vadovėliais (žr. „Khan akademiją“), kurie 
gali padėti mokiniams, kai šiems kyla sunkumų panaudojant pirmiau 
minėtas skaitmenines priemones. 

	
	

Iniciatyva taip pat paskatino mokyklų bendradarbiavimą, nes 
dalyvaujančios mokyklos dalijasi mokinių sukurtais ištekliais ir 
artefaktais, įdomiais projektais ir tolesniais bendradarbiavimo planais. 
Vienas iš tokių planų yra dviejų mokyklų ir Šarlerua savivaldybės 
bendradarbiavimas, siekiant sudaryti mokiniams galimybę sukurti savo 
miesto audiogidą. 

	
	

skaitmeninės kompetencijos; žaidimu grindžiamas mokymasis; 
mokytojų profesinis tobulėjimas; tinklaveika; mokymas 
bendradarbiaujant; mokymasis bendradarbiaujant; mokyklos ir 
bendruomenės santykiai; programavimas. 

	
	
	
7. „Touris-Tic Tour“, Belgija (Valonija – Briuselis) 

	
	

Įsivaizduokite įprastą autobusą, kuris transformuojasi į 
skaitmeninį autobusą! Tai tapo realybe dėl dviejų Valonijos profesinių 
mokyklų. Ši iniciatyva yra dalis Valonijos ir Briuselio federacijoje 
vykdomo skaitmeninimo projekto9. 

	
	

Šioje iniciatyvoje klasės, kurios dalyvavo projekte, buvo „Autobuso 
vairuotojo“ tyrimų skyriaus dalis ir turėjo tiesioginę galimybę kurti, 
mokytis ir tyrinėti istorines vietas su skaitmeniniu autobusu. Mokiniai 
betarpiškai patyrė, kaip vairuoti, planuoti ir vykdyti ekskursijas po 
miestą, ir būti jų vadovu. Mokiniai paruošė istorinę ir ekonominę 
lankomos vietos apžvalgą: įdomios vietos, maršrutai, restoranai ir kita 
turistinė informacija. Be to, mokiniai sukūrė žemėlapį su išsamiu 
ekskursijos    maršrutu.    Visus    šiuos    veiksmus   mokiniai   vykdė 
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skaitmeniniuose autobusuose, naudodami įvairias programas, tokias 
kaip „Taleblazer©“, „Etigliss©“, „Google Docs©“ ir internetinius išteklius. 
Per ekskursijas mokiniai dalyvavo edukaciniuose žaidimuose, 
susijusiuose su jų aplankytu miestu. Visa informacija, kurią jie surinko 
ir sukūrė, naudojasi jų klasės draugai, ji įtraukta į mokymo programas. 
Projektas ir toliau įkvepia kitas mokyklas, o mokytojai, kurie norėtų 
dalyvauti šioje iniciatyvoje su savo klase, gali naudotis įvairia mokymo ir 
pagalbine medžiaga10. 

	
	

skaitmeninės kompetencijos; žaidimu grindžiamas mokymasis. 
	
	
	
	

8. „Apps for Good“, Portugalija 
	
	

„Apps for Good“11 yra atvirojo kodo technologinis edukacinis 
judėjimas, kurio metu, bendradarbiaujant su mokytojais mokyklose ir 
mokymosi centruose, vedami kursai jauniems 10–18 metų amžiaus 
žmonėms. Portugalijoje projektą vykdo „CDI Portugal“ ir remia „Dièrezão- 
Geral da Educação“ (Švietimo ministerija). 

	
	

Progimnazijos ir gimnazijos mokiniai dirba kartu kaip komandos, 
spręsdamos joms rūpimas tikras kasdienes problemas (pvz., energijos 
taupymas, maisto tiekimas), ir mokosi kurti mobiliąsias, žiniatinklio ar 
socialines programas, kad jas naudodami išspręstų problemas. 

	
	

Pagrindinis tikslas yra užtikrinti mokinių spontanišką saviraišką, 
originalių, įvairialypių ir inovatyvių problemos sprendimų paiešką, 
metodų ir priemonių pasirinkimą, turint įtikinamus ketinimus, ir 
dalyvavimą technologijų kūrimo procese. 

	
	

Komandas remia du mokytojai, kurie veikia kaip pagalbininkai, o 
mokiniai dalijasi savo idėjomis ir išsiaiškina visas abejones vaizdo 
konferencijose su ekspertais iš Portugalijos ir Indijos. 

	
	

Mokytojai ir mokiniai, turintys ar neturintys IT žinių, gauna prieigą 
prie  platformos, kurioje  mokomieji dalykai  organizuojami skirtingais 
moduliais, vaizdo įrašus, vadovėlius ir medžiagą, kurie padės jiems kurti 

	
	

10 http://ressources.ecolenumerique.be/2016/07/06/creer-un-roman-photo-afin-de-mettre-en-avant-les- 
prejuges-sur-les-wallons-et-les-flamands-2-2/ 
11 http://cdi.org.pt/apps-good/ 
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programą. 
	
	

Naudojantis „Apps for Good“ ir skirtingais jos etapais bei metodika, 
mokiniai raginami mąstyti nešabloniškai, kurti verslo modelius, kuriuose 
kiekvienas atlieka konkretų vaidmenį komandoje, be to, turėti aiškų tikslą 
ir stiprią komandinę dvasią, kuri padės jiems siekiant savo tikslo. Kaip ir 
profesionalūs verslininkai, mokiniai pereina visus svarbiausius naujo 
produkto kūrimo aspektus: nuo idėjos formavimo, techninių galimybių ir 
programavimo iki produkto kūrimo, sprendimo dėl verslo modelių ir 
rinkodaros. 

	
	

programavimas; verslumo ugdymas; probleminis mokymasis; 
mokymasis bendradarbiaujant. 

	
	
	
	

9. „Bee Creative – Makerspace Network“, 
Liuksemburgas 

	
	

„Bee creative“12 iniciatyva jungia formalųjį ir neformalųjį ugdymą 
visame Liuksemburge. Kurdama kūrybines erdves (angl. makerspaces) 
šešiose mokyklose visoje šalyje, ši iniciatyva ugdo moksleivių 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat skatina ir vysto jų verslumo dvasią. 

	
	

Sukurtas kaip atradimų vieta, kūrybinių erdvių tinklas yra 
daugiadisciplininės erdvės, atviros jauniems žmonėms ir visiems, kurie 
nori kūrybiškai ir inovatyviai naudotis naujomis medijomis. Kūrybinės 
erdvės leidžia jauniems žmonėms kūrybiškai realizuoti savo 
skaitmeninius projektus. Jos padeda jauniems žmonėms įgyvendinti savo 
svajones, gerina jų skaitmeninį raštingumą, suteikia jauniems žmonėms 
praktinių priemonių ir pagalbos naudojantis technologijomis ir naujomis 
medijomis. 

	
	

Veiklos sritys, kurios siūlomos kūrybinėse erdvėse, skatina 
talentus,  jaunimo  domėjimąsi  technologinėmis  priemonėmis  ir 
motyvuoja juos investuoti į šią sritį savo pastangas. Skirtingai nuo 
tradicinės klasės, kūrybinės erdvės yra skirtos kūrybiškumui, 
eksperimentavimui, meistriškumui, mokymuisi iš patirties, mokymuisi 
dirbant ir įgyvendinant idėjas iki jų vaisių gavimo. 

	
	

12 http://www.bee-creative.lu/#about 
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Kūrybinės erdvės veikia pagal neformaliojo ugdymo principus, čia 
nėra mokytojų ir mokinių hierarchijos. Jose yra techninių priemonių, 
kurias gali naudoti mokiniai ir pedagogai: rankiniai įrankiai, 
kompiuteriai, robotai, 3-D spausdintuvai, taip pat sudėtingesni įrankiai, 
tokie kaip lazerinės pjovimo staklės. 

	
	

„Bee Creative“ taip pat organizuoja kūrėjų seminarus13 įvairiomis 
kalbomis; temos apima 3D spausdinimą, robotiką, elektronikos 
programavimą ir dizainą. Be to, tiems, kurie negyvena arti kūrybinių 
erdvių, „Bee creative“ keturiomis kalbomis teikia „pasidaryk pats“ 
vadovus, padedančius vaikams nuo aštuonerių metų ir jaunuoliams 
sukurti savo mini-kūrybinę erdvę, naudojant kiekvienuose namuose ir 
parduotuvėje esančius įrankius ir objektus. „Bee Creative“ organizuoja 
„Makerfest“ 14   –  dviejų  dienų  viešą  renginį,  kuriame  lankytojai gali 
susipažinti su kūrėjais ir dalyvauti įvairiuose seminaruose. 

	
	

kūrėjų požiūris; kūrybiškas mąstymas; skaitmeninė mokymosi 
aplinka; atradimu grindžiamas mokymasis; verslumo ugdymas; 
skaitmeninės kompetencijos; programavimas; robotika; žaidimu 
grindžiamas mokymasis. 

	
	
	
10.   „Youth   Start  –   Entrepreneurial  Challenges“, 
Austrija, Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija 

	
	

„Youth  Start  –  Entrepreneurial  Challenges“15   yra  didžiausias 
verslumo ugdymo projektas Europoje, prie kurio finansavimo prisideda 
„Erasmus+“ programa. Šis projektas suplanuotas kaip inovatyvi, 
perduodama ir pritaikoma programa, bendradarbiaujant su viešosiomis 
institucijomis Austrijoje, Liuksemburge, Portugalijoje ir Slovėnijoje. 

	
	

Programa veikia privalomojo mokslo lygmeniu, kuris visapusiškai 
taiko patirtinį mokymąsi verslumo ugdymui ir asmeniniam augimui. 
Mokiniai plėtoja savo verslumo mąstyseną, inovacines galimybes, 
įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir gebėjimą įnešti teigiamą indėlį į 
visuomenę. 

	
	
	

13 http://www.bee-creative.lu/workshops 
14 http://www.bee-creative.lu/events 
15 http://www.youthstartproject.eu/ 
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Visoje programoje mokiniai mokosi praktinių ir teorinių dalykų, 
dalinasi rezultatais, reakcijomis ir pastebėjimais su savo bendraamžiais, 
analizuoja ir aptaria problemas bei sprendimus, ieško realių pasaulio 
pavyzdžių prasmės ir principų ir, galiausiai, taiko įgytą verslumo patirtį. 

	
	

Intensyvios ir ekstensyvios programos versijos suteikia lankstumo, 
todėl mokytojai su savo mokiniais gali jomis naudotis verslumo ugdymo 
iššūkiams visose mokyklose ir dalykuose. 

	
	

Iššūkiai apima tris segmentus: 
	
	

• „Pagrindinis verslumo ugdymas“ – pagrindinės verslaus mąstymo ir 
veikimo kvalifikacijos, būtent, kompetencija kurti ir įgyvendinti 
idėjas. 

	
	

• „Verslumo   kultūra“   –   asmeninių   kompetencijų,   tokių   kaip 
atvirumas, empatija, komandinis darbas ir kūrybiškumas, taip pat 
pasirengimas rizikuoti    ir    rizikos    supratimas,   skatinimas 
socialiniame kontekste. 

	
	

•   „Pilietinis verslumo ugdymas“ – socialinių gebėjimų ugdymas ir 
mokinių pilietinio vaidmens stiprinimas. 

	
	

Mokymosi veiksmingumas vertinamas taikant kontroliuojamą 
atsitiktinių imčių bandymų metodiką. Mokytojai specialiai raginami kurti 
du pedagoginius išteklius vienam verslumo iššūkiui, naudojant bent 
vieną internetinę priemonę. Mokytojų rengimas apima e. mokymą, 
forumų ir bendradarbiavimo priemonių naudojimą. 

	
	

Be to, mokymosi efektyvumo vertinimas suteikia įdomių įžvalgų ir 
galimybę informuoti politikos formuotojus švietimo srityje. 

	
	
	
	

verslumo ugdymas; mokymasis situacijoje; probleminis mokymasis; 
atradimu grindžiamas mokymasis; tęstinis mokytojų profesinis 
tobulėjimas; įrodymais grindžiama politika; lauko bandymai. 

	
	
<...>16 

	
	
16	
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13. Teminės savaitės, Vengrija 

	
	

Vengrija turi metinę „Teminių savaičių“ programą, kurios tikslas – 
ugdyti XXI amžiaus įgūdžius, atverti švietimą visuomenei ir didinti 
informuotumą apie pagrindinius švietimo klausimus, pavyzdžiui, 
skaitmeninius įgūdžius. Teminės savaitės suteikia žaismingą ir linksmą 
būdą įgyti praktinių įgūdžių, kurie gali būti naudojami kasdieniame 
gyvenime, ir paskatinti mokytojus išbandyti naujus pedagoginius 
metodus. 

	
	

Žmogiškųjų pajėgumų ministerija kiekvienais metais skelbia 
temines savaites, kuriose aptariamos temos, susijusios su pagrindinių 
mokymo programų svarbiausiomis plėtros sritimis, kurios yra 
prioritetinės viešojo švietimo strategijoje. Teminės savaitės rengiamos 
kasmet, dažniausiai pavasarį. 2018 m. pavasarį finansų ir verslo teminė 
savaitė bus organizuojama ketvirtą kartą, o tvarumo teminė savaitė ir 
skaitmeninė teminė savaitė – trečią kartą. 



37	
	

Švietimo įstaigos gali paprašyti savanorių paremti jų renginius, o 
programų koordinatoriai pasitelkia atitinkamus specialistus, kad būtų 
sustiprinti tiltai tarp mokyklų ir vietos bendruomenių bei pilietinio 
sektoriaus. 

	
	

2017 m.: 
	
	

• Finansų ir verslo teminė savaitė17 pasiekė daugiau nei 166 000 
mokinių iš daugiau nei 1 100 mokyklų. Pedagogai galėjo rinktis iš 
dviejų kategorijų: finansų ir verslo, jiems buvo suteikta pagalba 
pamokų planais ir mokymo medžiaga kiekvienai amžiaus grupei su 
1–3 valandų pamokomis. Kiekvienais metais pasirenkamos 
skirtingos temos. 2018 m. teminė savaitė finansų kategorijoje bus 
„Išmanus skolinimasis“ o verslo kategorijoje tema bus „Verslo idėjos 
ir bendradarbiavimas“. 

	
	

• Tvarumo teminė savaitė18 pasiekė 1 909 mokyklas ir 350 000 
mokinių. Norėdami paremti temines pamokas, organizatoriai siūlo 
pamokų planus ir projektų planus su skirtingu turiniu trims 
skirtingoms amžiaus grupėms. Mokytojai taip pat gali įgyvendinti 
savo projektus ir yra remiami pamokų planais ir mokomąja 
medžiaga. Mokykloms taip pat suteikiama galimybė bendradarbiauti 
su vietos NVO ir specialistais. 

	
	

• Skaitmeninė teminė savaitė19 pasiekė 1 077 mokyklas, mokytojų 
darbą remia daug pavyzdinių projektų paketų ir pedagoginės 
medžiagos. Šios teminės savaitės tikslas – paskatinti naudotis 
informatika visuose dalykuose ir padėti mokytojams bei mokiniams 
tobulinti savo  skaitmeninius  įgūdžius.  Visais  mokslo  metais 
organizuojami  seminarai    ir    internetiniai    seminarai,    skirti 
mokytojams paremti ir įgyti skaitmeninių įgūdžių. Teminės savaitės 
metu mokyklų grupės gali dalyvauti partnerių teikiamose veiklose ir 
seminaruose, pavyzdžiui,    seminare    apie    programavimą    ir 
kodavimą20. 

	
	

Apibendrinant, teminės savaitės siekia kurti, sujungti ir skleisti 
inovatyvią praktiką, kurti su turiniu susijusią medžiagą ir metodiką, kad 

	
	

17 http://www.penz7.hu/ 
18 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 
19 http://digitalistemahet.hu/ 
20 http://digitalistemahet.hu/tudasbazis/esemeny 
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ir mokiniai, ir mokytojai galėtų praktikuoti ir tobulinti savo skaitmeninius 
įgūdžius. Visuomenei atvertos formalaus ir neformalaus mokymosi 
galimybės reiškia, kad skaitmeninė kompetencija ir motyvacija mokytis ir 
ugdyti įgūdžius dabar yra tvirtai įtrauktos į visų amžiaus grupių mokinių 
ugdymo veiklą. 

	
	
	

mokyklos ir bendruomenės santykiai; mokyklos ir ekspertų santykiai; 
skaitmeninės kompetencijos; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; 
naujovių integravimas; finansinis raštingumas; skaitmeninės 
kompetencijos. 

	
	
	
14. Verslumo mokyklos, Liuksemburgas 

	
	

Didžiosios kunigaikštystės Verslumo mokyklos21  yra Švietimo 
ministerijos ir Ekonomikos ministro bendras sumanymas. Šios vidurinės 
mokyklos skatina savo mokinius plėtoti daugiadisciplininius įgūdžius, 
leidžiančius jiems sėkmingai susidoroti su būsimomis verslumo 
problemomis, tuo pačiu skatinant susidomėjimą STEM dalykais. 

	
	

Iniciatyvos ir verslumo dvasios plėtra padeda jauniems žmonėms 
atrasti savo asmeninius talentus ir siekius, skatina jų kūrybiškumą ir 
originalumą, supažindina juos su ekologiniais, politiniais ir ekonominiais 
mūsų laikų klausimais, padeda jiems prisiimti atsakomybę ir ugdo 
teigiamą mąstymą, reikalingą numatyti ateitį ir prisitaikyti prie jos. 

	
	

Verslo mokyklos turi šiuos bendrus tikslus: 
	
	

• Plėtoti  pagrindinius  daugiadisciplininius  įgūdžius,  įskaitant 
kūrybiškumą, bendradarbiavimą,  iniciatyvumą,  informacijos  ir 
komunikacijos technologijų meistrišką valdymą; 

	
	

•  Geriau parengti mokinius darbiniam gyvenimui ir skatinti aktyvaus 
pilietiškumo dvasią; 

	
	

•  Kovoti su mokyklos nebaigimu, taikant pažangų ugdymo metodą; 
	
	
	
	

21 http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/luxembourg-promoting-entrepreneurship- 
secondary-education 
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•  Geriau parengti mokinius įsidarbinimui ir skatinti naujų įmonių 
steigimą; 

	
	

•  Panaikinti atotrūkį tarp mokyklos gyvenimo ir darbinio gyvenimo. 
	
	
	

STEM; verslumo ugdymas. 
	
	
	
	
	
15. Švietimo projektas ryšių srityje – „CEIPS Santo 
Domingas“, Ispanija 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„CEIPS Santo Domingo“ projektas, 2017 m. 
	

	
	
	

Vienoje Madrido dalyje Ispanijoje, priverstinis mokyklos 
uždarymas, kartu su nauju lakios vaizduotės požiūriu, susijusiu su IKT 
pagrįstu ugdymu, leido sukurti naują mokyklą, kuri išplečia pradinį ir 
priešmokyklinį ugdymą iki vidurinės mokyklos lygio. Pradinė situacija 
buvo pakeista ir dabar mokykla yra viena populiariausių miesto mokyklų. 
	

Šš naują projektą22 CEIPS Santo Dominge (Algete, Madride) nauja 
valdymo grupė inicijavo prieš penkerius metus, kai buvo paskelbta apie 
artėjantį  mokyklos  uždarymą  dėl  sumažėjusio  mokinių  skaičiaus. 

	

	
22 http://www.ceipsantodomingo.com/page92/page96/page119/index.html 



40	
	

Pagrindą sudarė bendravimo įgūdžių ugdymas. Bendravimas ir tyrimai 
yra du pagrindiniai mokymo / mokymosi proceso principai. Kadangi 
bendravimas yra pagrindinis elementas, mokytojai skelbia vaikų užduotis 
internete. Visi šie didaktiniai ištekliai naudojami skirtingose viešosiose 
žiniasklaidos priemonėse: televizijoje, radijuje ir skaitmeninėje spaudoje. 
Mokyklos darbo pagrindas yra: 

	
	

•  metodologiniai  pokyčiai,  akcentuojant  didaktinį  IKT  naudojimą, 
ypač plačiai naudojant planšetinius kompiuterius; 

	
•  aktyvus mokinių dalyvavimas ir kūrybiškumo bei tarpusavio 

mokymosi (angl. peer learning) skatinimas 
; 
•  šeimų dalyvavimo ir bendradarbiavimo centro atidarymas, taip pat 

bendradarbiavimas su įvairiomis įmonėmis ir institucijomis; 
	
	

•  protokolo, skirto pasveikinti ir remti naujus mokytojus, parengimas, 
ir personalo parengti vystymosi planai. 

	
	

Vadovėliai  naudojami  retai,  rengiami  tarpdalykiniai  projektai, 
kuriuose mokiniai kuria didaktines pagalbos priemones, naudodamiesi 
„proto žemėlapiais“. Šie ištekliai yra skelbiami įvairiais formatais, 
įskaitant interaktyvius ir daugialypės terpės projektus, kuriuos kiti 
mokiniai naudoja mokymosi procese. Socialiniai tinklai naudojami 
platinti informacijos šaltinius, siūlyti edukacinę veiklą ir žaidimus bei 
skleisti iniciatyvas. 

	
	
	

bendravimo įgūdžiai; bendrosios kompetencijos; tarpdalykinis 
požiūris; aktyvus mokymasis; mokymasis bendradarbiaujant; 
projektinis mokymasis; mokyklos ir tėvų santykiai. 
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b. Mokiniai – geriau įtraukti juos visus 
	
	
Technologijų naudojimas mokymosi turinyje yra svarbus, tačiau ne 
vienintelis inovatyvios mokymosi aplinkos elementas. XXI amžiaus 
technologijų – interneto, socialinės žiniasklaidos, internetinių taikomųjų 
programų ir įvairiausių IKT priemonių – naudojimas taip pat gali tapti terpe, 
padedančia plėtoti integruojamąjį ugdymą. Integravimas šia prasme turi 
plačias perspektyvas: apima visus mokinių tipus ir jų ugdymo poreikius. 

	
	
Viena  iš  pateiktų  sričių  yra  pabėgėlių  vaikų  parengimas  mokymuisi 
įprastinėse klasėse, specializuotose mokyklose naujai atvykusiesiems su 
IKT iniciatyvos naudojimu. To pasiekti įmanoma taikant išankstinį 
personalizuotą mokymąsi, kurio tikslas – kompensuoti kalbos 
kompetencijos skirtumus ir sumažinti juos, taip pat leisti pabėgėlių vaikams 
gerai išmokti kalbą tos švietimo sistemos, kurioje jie mokysis. Vaikai iš 
mažumų ir (arba) marginalizuotų visuomenės grupių taip pat gali gauti 
naudos iš technologijų ir inovatyvių metodų, kai švietimo darbuotojai 
įsisavina priemones ir žinias, reikalingas pasiekti, įtraukti ir remti šias 
bendruomenes. Kaip ir romų bendruomenių integruojamojo ugdymo 
iniciatyvoje, kurioje vaikai pasiekiami per bendradarbiavimą su jų tėvais, 
arba „Tanoda“ iniciatyvoje, veikiančioje ne formaliojo švietimo sistemoje, 
tačiau bendradarbiaujančioje su ja. 

	
	
Siekiant patenkinti apie visų mokinių poreikius, taip pat reikia remti vaikus 
ir mokinius, sergančius lėtinėmis ligomis, išlaikyti juos ugdymo ir mokymosi 
procese. „Bednet“ iniciatyva iliustruoja, kaip išlaikyti tokius mokinius jų 
bendraamžių socialiniame rate, naudojant nuotolinio mokymosi būdus. To 
taip pat galima pasiekti geresne mokinių su rašymo ir skaitymo sutrikimais 
integracija, naudojant technologijomis pagrįstas mokymo priemones, pvz., 
„Adibib“  iniciatyvoje;  šitai  aktualu  ir  mokiniams,  turintiems  „dis-“  tipo 
problemų (disleksiją, diskalkuliją), kaip A2RNE iniciatyvoje. 

	
	
Galiausiai „visi mokiniai“ taip pat reiškia gabių mokinių poreikių tenkinimą 
STEM papildomomis mokymosi galimybėmis ir skatinimu, kaip Jaunimo 
mokslo olimpiados iniciatyvoje. 

	
	
Kitos šioje knygoje pateiktos iniciatyvos suteikia galimybę mokiniams iš 
skirtingų mokyklų ir vietų mokytis kartu per technologijomis pagrįstą 
mokymą ir mokymąsi. Nepaisant to, jie nėra įtraukti į šį Knygos skyrių, nes 
mokinių sujungimas tokiu būdu nėra jų svarbiausias dėmesio centras. 
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16. Naujai atvykusiems pritaikytos mokyklos, 
naudojančios IKT, Nyderlandai 

	
	
Per pastarąjį dešimtmetį didžiuliai pabėgėlių ir ekonominių migrantų 
srautai visoje Europoje paskatino valdžios institucijas ieškoti naujų būdų, 
kaip užtikrinti veiksmingą atvykstančių vaikų ugdymą. 

	
	
Nyderlandai yra konkretus pavyzdys, kai buvo sukurtos specialios 
mokyklos,23  siūlančios personalizuotą ugdymo paramą naudojant IKT, 
kad būtų lengviau sėkmingai integruoti vaikus į įprastą švietimo sistemą. 
Šiose mokyklose vaikai mokomi olandų kalbos, todėl po 1-2 metų jie gali 
tęsti ugdymą paprastose pradinėse mokyklose. IKT mokymas taip pat 
sudaro dalį šių naujai atvykusiems vaikams skirtų mokyklų programos. 

	
	
Šių vaikų įvairovė yra didžiulė. Kai kurie niekada anksčiau nelankė 
mokyklos, kiti vaikai gal ir lankė mokyklą, bet buvo mokomi ne Europos 
kalba. Yra vaikų, kurie nekalba angliškai, ir vaikų, kurių ugdymas 
Nyderlanduose buvo pradėtas, bet jie persikėlė iš vienos vietos į kitą. 
Galiausiai kai kurie vaikai yra patyrę traumą ar turi kitų problemų (pvz., 
mokymosi sunkumų), ir jiems reikia asmeninio dėmesio. 

	
	
Sunku užtikrinti individualų ugdymą, tačiau IKT naudojimas gali padėti 
tai spręsti. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais, mokytojai gali 
paskatinti vaikus mokytis savarankiškai, o IKT padeda mokytojams 
stebėti vaikų pažangą, tuo pačiu palengvinant jų administracinę naštą. 

	
	
Dokumentinis filmas „The Children of Juf Kiet“24 rodo plačiajai auditorijai 
naujai atvykusiųjų švietimo džiaugsmus ir iššūkius. 

	
	
	

specialieji  ugdymo  poreikiai  (pabėgėlių  vaikai);  personalizuotas 
mokymasis. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

23 https://maken.wikiwijs.nl/94052/Maatwerk_voor_nieuwkomers_met_behulp_van_ict 
24 https://youtu.be/OczAqkhz8MI (olandų kalba) 
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18. „Tanoda“, Vengrija 
	
	
Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduriama Vengrijoje – pagerinti socialiai 
pažeidžiamų ir romų tautybės mokinių mokymosi patirtį papildomomis 
pamokomis ir popamokiniu ugdymu, kurį organizuoja studijų salės 
(vadinamosios „Tanodos“). Svarbiausias tikslas – padėti mokiniams baigti 
pradinę mokyklą, pereiti į vidurinę mokyklą ir įgyti vidurinį išsilavinimą25. 

	
	
Ši programa veikia už visuomenės švietimo sistemos ribų ir siekia 
kompensuoti nepalankias sąlygas, tuo pačiu atverdama galimybes savo 
dalyviams. Tanodoms vadovauja ir jas prižiūri pilietinės ar religinės 
organizacijos, o vaikai ir jaunimas jas lanko savanoriškai po mokyklos ar 
savaitgaliais. Jų veikla yra pritaikyta vietos sąlygoms, ji vyksta 
autonominėje bendruomenės erdvėje. 

	
	
Tanodos pritaiko savo požiūrį ir metodiką prie ypatingų socialiai 
pažeidžiamų ir romų mažumos mokinių poreikių, o metodika skiriasi nuo 
taikomos tradicinėse mokyklose. Tanoda yra atskirta nuo mokyklos 
geografiškai, o jos veikla organizuojama savarankiškai. Tačiau labai 
svarbu, kad kiekviena Tanoda glaudžiai bendradarbiautų su šalia esančia 
viešojo švietimo įstaiga, nors Tanodos nepasitelkia tos mokyklos 
mokytojų, nes siekia, kad mokiniai turėtų galimybę patirti skirtingus 
mokymosi ir mokymo metodus. 

	
	
Šiose popamokinėse įstaigose mokymosi patirtis pritaikyta tikslinės 
grupės ypatybėms, todėl pedagoginis požiūris yra kompleksinis. Siekiama 
sustiprinti mokinių tapatybę, susieti juos su bendruomene, ir susieti jų 
bendruomenę bei šeimas su švietimo įstaigomis. 

	
	
Pirmosios Tanodos atsirado dešimtojo dešimtmečio viduryje ir buvo iš 
esmės finansuojamos iš aukų ir PHARE subsidijų. Per pastarąjį 
dešimtmetį Tanodų skaičius toliau augo: 2017 m. rudenį mokslo metus 
pradėjo 275 tanodos. Pasidalijimo žiniomis procesą ir Tanodų veiklos 
koordinavimą per mokytojų ir aktyvistų sukurtą Tanodų platformą 
palaiko vietos švietimo institucijos ir pilietinės bendruomenės. Ši 
platforma renka geriausios praktikos pavyzdžius, organizuoja mokymus 
ir seminarus pedagogams bei mokytojams ir atstovauja savo nariams. 

	
	

25   https://www.schooleducationgateway.eu/files/esl/downloads/09_HU_Tanoda.pdf 



26 http://www.bednet.be 
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mokyklos ir bendruomenės santykiai; specialieji ugdymo poreikiai; 
mokyklos ir vietos valdžios santykiai; mokyklos ir tėvų santykiai; 
teikimas ne mokymosi valandomis. 

	
	
	
19. „Bednet“, Belgija (Flandrija) 

	
	
„Bednet“26 projektas leidžia lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams 
Belgijoje mokytis nuotoliniu būdu, naudojant atitinkamas technologijas, 
ir palaikyti ryšius su savo mokykla, mokytojais ir klasės draugais. 

	
	
„Bednet“ nėra mokykla, o paslauga, kuri padeda palaikyti ryšį tarp vaiko 
namuose ir jo arba jos mokyklos, ir užtikrina, kad vaikas virtualiai galėtų 
būti matomas klasėje ir galėtų dalyvauti klasės gyvenime kiek įmanoma 
labiau įprastu būdu. 

	
	
„Bednet“ yra privati iniciatyva, kurią sukūrė gerai žinoma Flandrijos 
žurnalistė ir laidų vedėja Kathy Lindekens, ir kuri iš pradžių buvo skirta 
vėžiu sergantiems pacientams. Ši iniciatyva pagrįsta įsitikinimu, kad 
vaikai turi teisę į mokyklą ir gali likti savo bendraamžių grupės dalimi net 
tada, kai serga. 

	
	
Daugiau nei prieš 25 metų teisė į mokslą buvo nustatyta kaip kiekvieno 
vaiko teisė, suformuluota Vaiko teisių konvencijoje. Be to, nuo 2015 m. 
rugsėjo mėn. sinchroninis internetinis ugdymas (angl. synchronous 
internet education – SIE) buvo struktūriškai įtrauktas į flamandų 
bendruomenės švietimo sistemą, tokiu būdu kiekvienam lėtinėmis ar 
ilgalaikėmis ligomis sergančiam vaikui suteikiant teisę į SIE. Nuo pat 
savo pradžios 2002 m., „Bednet“ sugebėjo padėti daugiau nei 1533 
sergančių vaikų Flandrijoje ir Briuselyje, visuose tinkluose ir visose 
švietimo įstaigose. 

	
	
„Bednet“, kurį finansiškai remia Flandrijos vyriausybė, suteikia IKT 
platformą ir techninę įrangą (pvz., kompiuterį, interneto kamerą, ausines, 
skaitytuvą / spausdintuvą ir kt.), taip pat viso projekto gaires. Maždaug 
9 iš 10 vaikų, naudojančių „Bednet“, gali prisijungti prie savo draugų ir 
pereiti į kitą klasę. „Bednet“ teikia savo paslaugas visiškai nemokamai 
vaikui ir projekte dalyvaujančiai mokyklai. 



27 http://www.adibib.be/ 
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specialieji ugdymo poreikiai; nuotolinis mokymasis. 
	
	
	
	
	
20. „Adibib“, Belgija (Flandrija) 

	
	
Technologijos ateina į pagalbą mokiniams, turintiems rimtą rašymo arba 
skaitymo sutrikimą (arba abu). 

	
	
Belgijoje (Flandrijoje) ADIBib27 teikia standartinių spausdintų vadovėlių 
skaitmenines versijas pradinės ir vidurinės mokyklos mokiniams, 
turintiems rimtų skaitymo ir (arba) rašymo problemų. ADIBib gauna 
spausdintines pdf formas iš Flandrijos (Belgijos) vadovėlių leidėjų ir 
konvertuoja juos į pritaikytus skaitmeninius failus. Vaikai, turintys 
skaitymo ir (arba) rašymo sutrikimų, gali naudoti šias versijas savo 
nešiojamajame kompiuteryje. Jie atidaro spausdintą vadovėlio versiją 
savo kompiuterio ekrane. Tada jie gali naudoti skaitymo programinę 
įrangą, vienu metu skaityti ir klausytis vadovėlio medžiagos, ir papildyti 
ją savo informacija. 

	
	
Leidėjų dalyvavimas yra labai svarbus, kad būtų galima tai įgyvendinti, 
suteikiant tokiems mokiniams platesnį šios medžiagos pasirinkimą. 
Atitinkamai, buvo sudarytas ilgalaikis ADIBib ir leidėjų susitarimas. 

	
	
ADIBib pradėjo veiklą 2008 m. kaip bandomasis projektas. Nuo 2011 m. 
rugsėjo mėn. ADIBib gauna finansinę paramą iš Flandrijos vyriausybės. 
Vos per šešerius metus, iki 2017 m. kovo mėn., šia iniciatyva pasinaudojo 
daugiau nei 10 000 mokinių. 

	
	
	

specialieji  ugdymo  poreikiai;  skaitmeniniai  ištekliai;  mokyklos  ir 
leidėjų santykiai. 



28 http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-et-realisees.html 
29 http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 
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21. Mokyklų skaitmeninių išteklių prieinamumas ir 
pritaikomumas – A2RNE, Prancūzija 

	
	
Skaitmeninės technologijos siūlo personalizuotus, pritaikytus 
sprendimus specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams su 
negalia. 

	
	
Prancūzijos švietimo ministerija paskelbė rekomendacijas autoriams ir 
leidėjams, skirtas skaitmeninių išteklių prieinamumui ir pritaikomumui 
mokyklose28 (Accessibilité et adaptabilité des ressources numériques 
pour l'Ecole – A2RNE), siekiant padėti jiems sukurti skaitmeninius 
išteklius, skirtus tam, kad nuo pradžių būtų prieinami ir turėtų funkcijų, 
atitinkančių mokinių su negalia poreikius, įskaitant mokinius, turinčius 
„dis“ tipo problemų (pvz., disleksiją, diskalkuliją). 

	
	
A2RNE siūlo supaprastintą tarptautinių ir nacionalinių standartų (WCAG 
ir RG2A) versiją29, kurią lengviau įgyvendinti, taip skatinant leidėjus kurti 
išteklius, kurie bus Prancūzijos skaitmeninių išteklių mokykloms (BRNE) 
dalimi, ir sudarys dalį didelio masto Prancūzijos skaitmeninio švietimo 
plano, kuriame bus siūloma daug skaitmeninio turinio ir paslaugų, 
skirtų švietimo tikslams, nemokamai teikiamų mokytojams ir jų 
mokiniams. 

	
	
Leidėjus tikrina ir remia Švietimo ministerija, skatindama juos teikti 
prieinamus Prancūzijos skaitmeninius išteklius mokykloms. 

	
	
Prancūzijos skaitmeninių išteklių mokykloms rinkinys ilgainiui bus 
didžiausias išteklių šaltinis mokykloms prancūzų kalba. Gali būti 
palaipsniui pereinama prie griežtesnių A2RNE reikalavimų ir atitikties 
Prancūzijos bendrosios prieinamumo sistemos administracijos įstaigoms 
(Référentiel général d'accessibilité des administrations – RG2A). 

	
	
	

specialieji  ugdymo  poreikiai;  skaitmeniniai  ištekliai;  mokyklos  ir 
leidėjų santykiai. 
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22. Jaunimo mokslo olimpiada, Malta 
	
	
Citius, Altius, Fortius! Maltos jaunimo mokslo olimpiada (Malta Junior 
Science Olympiad – MJSO)30 suteikia mokiniams galimybę nešabloniškai 
mąstyti, sprendžiant tris tyrimo užduotis, susijusias su biologija, chemija 
ir fizika. Olimpiada suplanuota taip, kad kiekvienos komandos mokiniai 
galėtų bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami savo tikslų. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jaunimo mokslo olimpiada, laboratorinis darbas, 2017 m. 
	

	
	
	
Tai renginys, skirtas gabiems ir talentingiems 11 klasės mokiniams 
(paskutiniai privalomojo vidurinio ugdymo metai – 11-ieji metai). Per šį 
renginį per 3 valandas trijų mokinių komanda iš kiekvienos 
dalyvaujančios mokyklos turi atlikti tris tyrimus (po vieną iš kiekvieno 
dalyko srities). Olimpiadą laimi komanda, kuri gauna aukščiausią balą 
per trumpiausią laiką. 

	
	
Be įprastų apdovanojimų už pirmą, antrą ir trečią vietas, šis renginys 
buvo susietas su kita iniciatyva, pavadinta „Go4Research“ 31, kur 
pirmosioms septynioms komandoms siūloma mokinių stažuotės 
programa Maltos universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokslinių tyrimų 
laboratorijose. 

	
	
Maltos jaunimo mokslo olimpiadą organizuoja Mokymosi ir vertinimo 
programų  direktoratas,  bendradarbiaudamas  su  Europos  Komisijos 

	
	

30 http://sciencecentremalta.net/mjso2016/ 
31 http://sciencecentremalta.net/go4research/ 
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atstovybe Maltoje. 
	
	
	
	

STEM; atradimu grindžiamas mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant, 
probleminis mokymasis. 
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c. Pedagogai: nauji būdai padidinti jų 
kompetenciją 

	
	
Tarp surinktų iniciatyvų, iš esmės nėra nei vienos, kurios pagrindinis tikslas 
būtų įtraukti į mokymo procesą tėvus, mokyklos specialistus (menininkus, 
mokslininkus, tyrėjus, ...) ar bendruomenės narius, kuriame jie dalyvautų 
kartu su mokytojais. Nepaisant to, Mokytojų mokymosi bendruomenės 
iniciatyva, skirta STEM mokytojams Izraelyje, nusipelno ypatingo dėmesio 
dėl savo glaudaus ir reguliaraus bendradarbiavimo su Weizmanno mokslų 
instituto Gamtos mokslų mokymo departamento mokslo darbuotojais ir 
žinių srautu tarp mokytojų ir mokslininkų pagrįsto modelio (angl. fan model) 
įgyvendinimo. 

	
	
Dauguma iniciatyvų, skirtų specialiai pedagogams, visų pirma yra 
susijusios su mokytojų kompetencijų profilių plėtojimu, ir tai atliekama 
pasitelkiant naujus mokymo metodus, kurie potencialiai gali pasiekti daugelį 
ir geriau pritaikyti profesinį tobulėjimą klasių ir mokyklų poreikiams realaus 
gyvenimo kontekste. 

	
	
Iniciatyvos, susijusios su mokytojų kompetencijų profiliu, traukiasi nuo 
dėmesio koncentravimo technologinių procesų naudojimui klasėje link 
aktyvaus, bendradarbiavimu grįsto personalizuoto mokymo, remiamo 
technologijų, kurios (tikiuosi) palengvina ir daro efektyvesniu tokio mokymo 
įgyvendinimą. „European Schoolnet Academy“, „Top-Keskus“, „Virtual 
online   Campus“,   „Les   traams“,   „Smart   lesson   for   every   school“, 
„OppiminenOnline“ ir jos „Open Badge Factory“ (tarpinstitucinis vertinimas) 
bei  „M@gistère“  iniciatyvos  iliustruoja  tokias  tendencijas  naudojant 
internetinius arba mišrius sprendimus. Kai kurios iš šių iniciatyvų taip pat 
siūlo mokytojams papildomas paslaugas, tokias kaip dienoraščių kūrimo 
priemonės ir  žiniasklaidos leidybos medžiaga. Visai  neseniai atsirado 
„lengvesni“ ir įdomesni formatai, tokie kaip NOOCs („Nano Open Online 
Courses“) ir „Edupills“ iniciatyvos Ispanijoje. 

	
	
Keletas iš šių iniciatyvų įgyvendina aktyvų mokomąjį dizainą, tarpusavio 
mokymąsi (angl. peer learning) ir naujus vertinimo modelius bei siūlo 
platformą internetinėms profesinėms bendruomenėms, kuriose mokytojų 
tinklai gali keistis ir dalintis praktika tarpusavyje. Mokytojai mokosi vieni iš 
kitų, įsisavindami naujus metodus ir mokyklų kultūrą, praturtindami savo 
praktiką. Šie nauji požiūriai turi potencialą paskatinti mokytojų profesijos, 
kaip refleksuojančios, vystymąsi; šį tikslą ypač leido įgyvendinti tokios 
iniciatyvos kaip  „Skaitmeninės kompetencijos vertinimo  rubrika“  (angl. 
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Digital Competence Assessment Rubric), suteikianti mokytojams priemonę 
savo kompetencijos lygiui įvertinti ir pradėti planuoti tolesnius savo 
kompetencijos plėtros žingsnius. 

	
	
Emuliacijos pavyzdžiai ir speciali išorės ekspertų parama teikiama per 
tokias iniciatyvas kaip „Webathon“, kuri skirta mokytis aktyvios tinklo 
metodikos, ir „Mediacoach“ iniciatyva mokytojų (ir kitų specialistų) mokymui 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo. 

	
	
Mokytojų profesinis tobulėjimas, siekiant ugdyti mokinių tarpdalykines 
kompetencijas, tokias kaip tarpkultūriniai ir etiniai įgūdžiai, išeina į areną, 
pavyzdžiui, įgyvendinant „Sharing Inclusive Practice“ iniciatyvą Airijoje, 
sukurtą aplink „praktikos bendruomenės" metodą, naudojamą kaip 
priemonę dalytis gerąja patirtimi ir didinti mokytojų pažangą ir pasitikėjimą 
ugdant jų mokinių tarpusavio supratimą ir charakterį. 

	
	
Naujus mokytojų profesinio tobulėjimo modelių tyrimas, kaip rodo pirmiau 
paminėtos iniciatyvos, atsispindi inovaciniame darbe, atliekamame 
pereinant iš pirminio mokytojų ugdymo į profesiją. Italijos būsimųjų 
mokytojų ugdymo indukcinio modelio nacionalinė reforma iliustruoja 
naujausius pokyčius, taikant naują modelį, kuriame mokymasis klasėje 
kaitaliojamas su mokymusi darbo vietoje, skatinant savirefleksyvų naujų 
mokytojų požiūrį per nuolatinį dialogą. 
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23. „European Schoolnet“ Akademija, įvairios šalys 
	
	
Atsižvelgiant į augantį spaudimą dėl atviresnės švietimo veiklos ir turinio, 
atspindimą 2014 m. Europos Komisijos Komunikato dėl atviresnio 
švietimo, „European Schoolnet“ nusprendė ištirti, kaip masiniai atvirieji 
internetiniai kursai (angl. Massive Open Online Courses – MOOC), galėtų 
patenkinti didėjančią mokytojų profesinio tobulėjimo paklausą Europoje. 
Šio tyrimo rezultatas buvo „European Schoolnet“ Akademijos MOOC 
platformos, visų pirma skirtos Europos mokyklų specialistams, 
atidarymas 2014 m. gruodžio mėn. 

	
	
Nuo savo įsikūrimo akademija pasiūlė 24 kursus, kuriuose dalyvavo 
beveik 45 000 dalyvių iš daugiau nei 130 šalių, buvo išduota beveik 
12 000  sertifikatų.  Akademija  ir  toliau  auga,  kiekvienais  metais 
didindama siūlomų kursų skaičių. Akademijos kursai apima įvairias 
temas, susijusias su „European Schoolnet“ kompetencijos sritimis, 
tokiomis kaip technologijomis paremtas mokymas, inovatyvūs 
pedagoginiai metodai ir STEM temos. 

	
	
Akademijos pedagoginis požiūris pagrįstas trimis prielaidomis. Pirma, 
poreikis teikti ekonomiškai efektyvaus profesinio tobulėjimo pasiūlymus 
kuo didesniam mokytojų skaičiui. Antra, supratimas, kad mokytojai turi 
būti savirefleksyvūs praktikai, norintys keistis patirtimi tarpusavyje ir 
turintys aukštą savigarbos lygį. Trečia, mokslinių tyrimų rezultatai rodo, 
kad sėkmingas profesinis tobulėjimas skatina mokytojų mokymosi 
bendruomenių, kuriose mokytojai dalijasi savo patirtimi, plėtrą. 32 

	
	
Todėl Akademijos kursai siūlo paprastą turinio struktūrą, kuri palengvina 
mokymosi bendruomenės, kurioje mokytojai dalijasi savo įspūdžiais, 
klausimais ir patirtimi, kūrimą, ir kaip bendruomenė sukuria nuosavybės 
teisę į kursų rezultatus. Akademijos kursų turinys yra skirtas tam, kad 
paskatintų dalyvių apmąstymus ir keitimąsi jais, dažniausiai jį rengia 
mokyklos specialistai. Užuot siūlius „iš viršaus į apačią“ pateiktus 
atsakymus į problemas, su kuriomis susiduria mokytojai, siekiama 
paskatinti dalijimąsi patirtimi, idėjomis, ištekliais ir kt., kurie leidžia 
dalyviams išaugti į mokymosi bendruomenę. Kitą kursų 
veiklą  sudaro  tai  praktinių  rezultatų,  tokių  kaip  pamokų  planai, 

	
	
	

32 Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from 
Around the World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris. 
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sukūrimas, leidžiantis dalyviams lengvai pritaikyti kursuose įgytas žinias 
savo mokyklos kasdienėje praktikoje. Šie rezultatai yra tarpusavyje 
vertinami ir patvirtinami sertifikavimui, taip dar labiau stiprinant 
bendruomenės dinamiką ir pabrėžiant kontekstualizacijos ir 
įgyvendinimo klasėje svarbą. 

	
	
Šis profesinio tobulėjimo modelis leido „European Schoolnet“ Akademijai 
per pastaruosius ketverius metus tapti lyderiu mokytojų profesinio 
tobulinimo uždaviniams spręsti, kad mokytojai jaustųsi remiami ir 
pasirengę spręsti vis didesnius iššūkius, su kuriais jiems šiandien tenka 
susidurti. 

	
	
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas (internetu); profesinio 
mokymosi bendruomenė; (mokytojų) tarpusavio vertinimas; ženkleliai. 

	
	
	
	

24. „Top-Keskus“ – IKT centras mokymuisi, Suomija 
	
	
IKT mokymai mokyklos mokytojams gali vykti suteikiant bendrą paramą 
mokyklų mokymo programų ir jų perteikimo inovacijoms. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Saila Visti, 2017 m. 
	

	
	
	
Suomijoje „TOP-keskus“33 yra Turku miesto edukacinio skyriaus 
padalinys,   padedantis   vietinėms   mokykloms   ir   kitoms   švietimo 
institucijoms nuo ankstyvojo ugdymo iki suaugusiųjų švietimo. 

	
	

33 https://edu.turku.fi/top-keskus/ 
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Kai buvo įkurtas 1986 m., jo pagrindinis tikslas buvo mokyti naudotis 
kompiuteriais švietimo tikslais. Šiandien, kai IKT yra neatskiriama 
švietimo dalis, 1 700 dalyvių buvo mokomi ir mokykloje, ir internetu. 
Vedami kursai yra praktiški, mokymui naudojama klasei parengta 
medžiaga ir idėjos. Kursai skirti visų lygių mokytojams vietiniu ir 
regioniniu mastu, ir pradedantiesiems, ir patyrusiems IKT naudotojams. 

	
	
„TOP-keskus“ greitai prisitaiko prie įvairių poreikių, o visas paslaugas 
vietos mokytojams siūlo nemokamai. Dabar jis padeda mokykloms rasti 
naujų būdų taikyti IKT švietime. Plėtros projektai IKT naudojimui 
įgyvendinti remiami nusimanančių darbuotojų. Šiuos projektus paprastai 
finansuoja Suomijos nacionalinė švietimo agentūra arba Švietimo ir 
kultūros ministerija. Geriausia praktika visada dalijamasi nacionaliniu 
lygiu, renginiuose ir internetu. 

	
	
„TOP-keskus“ vaidmens dalis yra ir internetinių švietimo paslaugų 
kūrimas kartu su vietos IKT administracijomis. Šios paslaugos apima 
mokymosi valdymo sistemas, tinklaraščio kūrimo priemones, 
žiniasklaidos leidybos platformas, elektroninę medžiagą ir debesų 
kompiuterijos paslaugas. 

	
	
	

tęstinis  mokytojų  profesinis  tobulėjimas  (internetu);  tarpdalykinis 
požiūris į švietimo lygius. 

	
	
	
25. Virtualus internetinis universitetas (VPH), Austrija 

	
	
Vadovavimas mokiniams, mokant juos naudotis skaitmenine ir socialine 
žiniasklaida, ir tęstinis profesinis tobulėjimas yra pagrindiniai 
šiandieninių mokytojų, kompetentingų skaitmeninių technologijų srityje, 
gebėjimai. VPH buvo įsteigtas Austrijoje, kad padėtų mokytojams tapti ir 
išlikti kompetentingais skaitmeninių technologijų srityje, siekiant remti 
būsimųjų mokytojų ir mokytojų profesinį tobulėjimą. Geriausias ir 
patogiausias būdas tai padaryti yra pasiūlyti visus kursus tik internete. 

	
	
„Virtuelle Pädagogische Hochschule“ (VPH) yra Austrijos federalinės 
švietimo ministerijos palaikomas paslaugų centras, kuris nuo 2011 m. 
yra prijungtas prie „Pädagogische Hochschule Burgenland“. Jis siūlo 
tęstinį  profesinį  tobulėjmą  mokytojams  ir  būsimiems  mokytojams 



55	
	

Austrijoje, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninėms kompetencijoms, t. 
y., sugebėjimui įdiegti technologijomis grindžiamą mokymą klasėse ir 
žinioms apie dabartinius mokymo ir mokymosi metodus. 

	
	
Šiuo metu VPH siūlo tris kursų rinkinius: bendrus internetinius 
seminarus, elektronines paskaitas (elektroninius seminarus) ir mokymąsi 
prie „kavos puodelio“. Akademiniai metai suskirstomi į trimestrus, o 
mokytojai ir būsimieji mokytojai gali dalyvauti kursuose savo nuožiūra. 

	
	
Kursai siūlomi internetu per mokymosi valdymo platformą ir vaizdo 
konferencijų priemonę. Jos abi leidžia mokytis bendradarbiaujant, o 
mokymasis apie skaitmenines priemones vyksta kartu su mokymusi 
naudojant skaitmenines priemones. Visi kursai yra siūlomi per „Moodle“ 
ir per „Adobe Connect“ (el. paskaitos). Kursų dalį sudaro žaidimų 
elementai ir taip pat yra gamyba ir mikromokymasis. 
	

pradinis mokytojų rengimas (internetu); tęstinis mokytojų profesinis 
tobulėjimas; (mokytojų) mokymasis bendradarbiaujant 

	
	
	
26. „Les Traams“, Prancūzija 

	
	
Pagrindinė „Les Traams“ iniciatyvos idėja – sutelkti žinias apie tai, kaip 
skaitmeninės naujovės gali pagerinti mokymą ir remti mokytojų įgūdžių 
tobulinimą šioje srityje. 

	
	
Tai yra nacionalinės „Mokyklų atvedimo į skaitmeninį amžių“ strategijos 
dalis, skirta jaunesniajam vidurinių mokyklų lygiui. Ją inicijavo Švietimo 
skaitmeninių technologijų direktoratas ir Prancūzijos generalinė 
inspekcija. 

	
	
Daugiau kaip 30 skirtingų regioninių švietimo institucijų Prancūzijoje per 
savo mokytojų komandas renka, įvertina ir kuria išteklius savo 
nacionalinei scenarijų duomenų bazei („Edu'bases“34). Iki šiol rengiant 
mokymo scenarijus 16 mokomųjų dalykų visoje Prancūzijoje dalyvavo 
maždaug 700 mokytojų iš 126 komandų. 

	
	
	
	
	

34 http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html 



56		

Visų pirma, ši schema sugebėjo sukurti naują dinamiką: naujų 
skaitmeninių technologijų naudojimas pedagoginėje praktikoje padeda 
kurti naujus dalykų įgūdžius ir tarpdalykinius gebėjimus, kurie apskritai 
padeda kurti skaitmeninę kultūrą. 
	

bendrosios kompetencijos; tarpdalykinis požiūris; (mokytojų) profesinė 
bendruomenė; mokymosi išteklių kūrimas; dalijimasis mokymosi 
ištekliais; mokymo scenarijai. 

	
	
	
27. Išmanioji pamoka kiekvienai mokyklai, Estija 

	
	
„Išmanioji pamoka kiekvienai mokyklai“ – Estijos Informatikos mokytojų 
sąjungos iniciatyva, skirta atverti klases platesnei auditorijai. 

	
	
Mokyklos sutinka pasiūlyti bent vieną pamoką, kurioje mokytojai naudoja 
skaitmeninius įrenginius (kompiuterius, planšetinius kompiuterius, 
išmaniuosius telefonus ir robotikos priemones), ir pasidalinti ja 
„Facebook“ grupėje sukurtoje projektui. Per pirmuosius keturis mėnesius 
102 mokyklos ir darželiai pasidalijo 700 pamokų. 

	
	
Šis tarpusavio mokymosi ir dalijimosi procesas tarp skirtingų dalykų, 
lygių ir technologijų suteikia mokytojams galimybę imtis mažų, bet 
reikšmingų žingsnių link inovatyvaus mokymo, įskaitant papildomo 
ugdymo sesijas, kurios taip pat gali padėti vietos bendruomenei. 

	
	
Kiekvieną mėnesį atsiranda naujas teminis dėmesio centras: inovatyvūs 
mokytojai ir jų istorijos; ateities mokymasis; skaitmeninės muzikos 
kūrimas; skaitmeninio saugumo supratimas; kodavimas ir menas. 

	
	
Šią iniciatyvą taip pat remia verslas (IT, telekomunikacijos ir leidyba) per 
mėnesinius prizus ir įvairias kitas paramos formas. 

	
	

tarpdalykinis požiūris; mokymas bendradarbiaujant; mokymo 
scenarijai; mokyklos ir bendruomenės santykiai; švietimo ir pramonės 
santykiai. 
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30.  Mišraus  mokymosi  kursai,  įgyvendinami  per 
virtualius pasaulius, Graikija 

	
	
Dėl Virtualių pasaulių naudojimo, izoliuotos pietų Egėjo salos nebėra 
kliūtis mokytis. 

	
	
Siekiant patenkinti tęstinio mokytojų pedagoginio tobulėjimo poreikį šiose 
izoliuotose salose, buvo suplanuotas ir pristatytas internetinių seminarų 
apie interneto saugumą ir IKT naudojimą rinkinys, pagrįstas mišraus 
mokymosi modeliu. Visą asinchroninės dalies medžiagą ir veiklą priglobė 
nuotolinio mokymosi platforma „Moodle“, o sinchroninei daliai 
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buvo naudojama „Opensimulator“37 programinė įranga. Naudodama šią 
programinę įrangą, komanda sukūrė virtualią (3D) ugdymo salą, įskaitant 
visas priemones, kurios buvo naudojamos mokymo metu. 

	
	
Per šias sesijas mokytojai turėjo galimybę dirbti per savo asmeninius 
avatarus, glaudžiai bendradarbiaudami su kitais kolegomis, pereiti į 
skirtingus kambarius, priklausomai nuo vykdomos veiklos rūšies, gauti 
nurodymus ir atsiliepimus, galiausiai, parengti savo pamokų planus. 
Vertinimas buvo grindžiamas kokybiniais mišraus mokymosi kriterijais, o 
išvados buvo panaudotos tolesniems seminarams tobulinti. 

	
	
Šios virtualios aplinkos naudojimas parodė, kad suaugusieji geriau dirba 
veikdami kartu ir gaudami patarimų. Daugumai mokytojų internetas ir 
internetinės programos, su kuriomis jie susipažino per šiuos seminarus, 
tapo naudingomis kasdienio mokymo priemonėmis. 

	
	
„Opensimulator“ platformą mokytojai vis dar naudoja, o papildoma 
bandomoji veikla, t. y., dėmesys studentų kalbų mokymuisi, neseniai 
buvo užbaigta.38 

	
(mišrus) tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; (mokytojų) 
mokymasis bendradarbiaujant. 

	
	
	
	

31.   „NOOC   INTEF“   –   „Nano“   atvira   mokymosi 
internetu patirtis, Ispanija 

	
	
NOOC yra INTEF (Ispanijos nacionalinio edukacinių technologijų ir 
mokytojų rengimo instituto) siūlomi inovatyvūs „Nano“ internetiniai 
kursai, skirti mokytojams ir visuomenei, kurie padeda dalyviams gerinti 
savo skaitmenines kompetencijas lengvai prieinamu būdu. 

	
	
„Nano“ mokymosi patirtis padeda dalyviams tobulinti konkrečią 
skaitmeninę kompetenciją iš Bendros skaitmeninių kompetencijų 
sistemos mokytojams. Kursas suteikia mokiniams galimybę tyrinėti, 
mokytis ir būti vertinamiems pagrindiniais vienos kompetencijos, įgūdžių 
ar žinių srities aspektais per laikotarpį, trunkantį nuo vienos valandos 
iki ne daugiau kaip 20 mokymosi valandų. 

	
	

37 http://opensimulator.org 
38 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3123616 



60	
	

	

NOOC branduolį sudaro yra „Nano“ mokymosi patirtis (angl. Nano 
Learning Experience – NLE). Kad NLE būtų laikomas tokiu, jis turi apimti 
turinį, kurį reikia išmokti, veiklą, kuria būtų pateikiami tokio turinio 
įrodymai, įvertinimą ir patvirtinimą / sertifikavimą (t. y., atvirą 
skaitmeninį ženklą). Visi NOOC yra atviri, o platformoje teikiama pagalba 
naudotojui yra prieinama bet kuriame įrenginyje (išmaniajame telefone, 
kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje), ir internetas nėra reikalingas. 

	
	
NOOC turėtų būti suprantamas kaip mokymo kursas, jis privalo turėti 
registraciją, pradžios ir pabaigos datas. Mokymosi patirtis prasidės nuo 
pirmosios dienos – po keleto dienų nuo registracijos- ir bus atvira iki 
kurso pabaigos. Be to, kurso turinys ir medžiaga visada bus prieinami 
abonentams, net ir po to, kai kursas bus užbaigtas. Be to, kaip ir visose 
tokios rūšies mokymosi patirtyse, NOOC apima veiksmus, kurių metu 
besimokantieji gali įrodyti, kad jie atliko mokymus, pasiekė tikslą ir įgijo 
kompetenciją. Dalyviai, sėkmingai užbaigę NOOC, gauna skaitmeninį 
ženklelį, kuriuo pripažįstami jų mokymosi pasiekimai. 

	
	
Nuo 2016 m. gegužės mėn. į šiuos NOOC užsirašė daugiau nei tūkstantis 
registruotų mokinių. Šiandien, dėl iniciatyvos sėkmės planuojamos 
antroji, trečioji ir ketvirtoji fazės. 
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi bendruomenė; 
mokymosi ištekliai; dalijimasis ištekliais; nuotolinis mokymasis; 
ženkleliai. 

	
	

32. „EduPills“ – mobiliųjų prietaisų savarankiško 
mokymosi „piliulės“, Ispanija 

	
	
Ispanijoje inicijuota „EduPills“39 programa yra žingsnis į priekį 
įgyvendinant mobilųjį mokymąsi, suteikiant mokytojams galimybę 
mokytis „eigoje“. „EduPills yra platforma, prieinama ispanų ir anglų 
kalbomis, siūlanti mokytojams mikro mokymus per „mokymosi piliules“, 
kurios paprastu ir greitu būdu vartojamos naudotojų mobiliuosiuose 
įrenginiuose.  Platforma  padeda  mokytojams  įgyti  ir  tobulinti  savo 
skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus. 

	
	
	

39 http://edupills.educalab.es 
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Patys inovatyviausi pokyčiai, susiję su mokytojų rengimu, priklauso nuo 
jo lanksčių funkcijų, leidžiančių vartotojams dalyvauti mokyme bet 
kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. 

	
	
„Piliulės“ skirstomos į kategorijas pagal INTEF (Ispanijos nacionalinio 
edukacinių technologijų ir mokytojų rengimo instituto) penkias 
bendrosios skaitmeninių kompetencijų sistemos mokytojams sritis40, 
todėl vartotojams suteikiama galimybė pasirinkti, kokią kompetenciją jie 
nori ugdyti, ir leidžiant jiems valdyti savarankišką mokymąsi. 

	
	
Paraiška grindžiama turinio valdymo sistema (CMS), sukurta naudojant 
atvirojo kodo technologiją, kur „intelekto piliulės“ kuriamos, saugomos ir 
jomis dalijamasi bendrai naudojamu kodu41. Programa nemokamai 
prieinama ir „Google Play“ parduotuvėje ir „App Store“. Tokiu mastu ji 
prieinama ir plačiajai visuomenei, suinteresuotiems mokiniams ir 
tėvams. 

	
	
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi bendruomenė; 
mokymosi ištekliai; dalijimasis ištekliais; nuotolinis mokymasis. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

40 http://aprende.educalab.es/mccdd/ 
41 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode 
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34.  Skaitmeninių  kompetencijų  įvertinimo  rubrika, 
Estija 

	
	
Šiuolaikiniai   mokytojai   turi   sugebėti   patikimais  ir   jų   profesijoje 
pripažįstamais būdais įvertinti savo pačių skaitmeninių įgūdžių lygį. 

	
	
Norint patenkinti šį poreikį Estijoje, buvo sukurta skaitmeninių 
kompetencijų vertinimo rubrika42, kaip priemonė mokyklų mokytojams 
ir aukštųjų mokyklų dėstytojams, siekiant palengvinti jų profesinį augimą 
skaitmeniniame amžiuje. Naudodamiesi skaitmeninių kompetencijų 
vertinimo priemone, mokytojai supranta, kokia kryptimi jie turi judėti – 
kokie mokymai yra naudingi ir ką jie turi tobulinti, norėdami integruoti 
technologijas į savo mokymą. 

	
	
Ši rubrika pateikia pripažįstamą skaitmeninių kompetencijų įvertinimo 
sistemą mokymosi kontekste. Ji gali būti naudojama kaip orientyras 
tiems, kurie nori tapti profesionaliu mokytoju, taip pat kaip skaitmeninio 
tobulėjimo portfelio (e-portfelio) sudarymo sistema akreditavimui, darbo 
paieškai ar karjeros plėtrai. 

	
	
Vertinimo skalė grindžiama Tarptautinės technologijų švietimui draugijos 
(angl. International Society for Technology in Education – ISTE) 
skaitmeninių kompetencijų standartais mokytojams. Tai taip pat atitinka 
Europos Komisijos ataskaitoje pateiktą skaitmeninių kompetencijų 
pavyzdinį modelį. „DIGCOMP: Europos skaitmeninių kompetencijų 
ugdymo ir supratimo sistema“43. 
	

mokytojų (savęs) vertinimas; rubrikos (įvertinimui); tęstinis mokytojų 
profesinis tobulėjimas. 

	
	
	
	

35. „Mediacoach“, Belgija (Flandrija) 
	
	
Technologijos  gali  būti  naudojamos  tradicinei  mokyklos  mokymo 
programai tobulinti, kad atspindėtų specializuotas profesines sritis ir 

	
	
	

42 http://britishcouncil.confent.com/wp-content/uploads/2017/03/HITSA_The-Digital-Competency-Model- 
for-Teachers.pdf 
43 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359 
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karjeros galimybes. 
	
	
„Mediacoach“44 yra viena iš tokių iniciatyvų: specialistų, kurie dirba su 
vaikais, jaunimu ar suaugusiais, norinčių žiniasklaidos priemonių 
naudojimo raštingumą įtraukti į savo praktiką ir organizaciją, mokymo 
programa. 

	
	
„Mediacoach“, kuriai vadovauja Flandrijos žiniasklaidos priemonių 
naudojimo raštingumo žinių centras, finansuoja Švietimo ministerija ir 
Kultūros, jaunimo ir žiniasklaidos ministerija, siūlo teorinę sistemą 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo mokymo inicijavimui 
įvairiuose kontekstuose. Šio kurso akcentas yra konkrečios žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raštingumo veiklos ir praktikos vykdymas. Geros 
praktikos pavyzdžių ir konkrečių priemonių demonstravimas suteikia 
įkvėpimo, o dalyviai kviečiami savarankiškai įsteigti projektą savo 
organizacijoje. 

	
	
Mokyklos mokytojai, kurie seka Mediacoach mokymus, registruojasi 
MOOC. MOOC moduliai yra naudojami elektroninėje „apverstoje“ klasėje, 
skirtoje devynių dienų susitikimams akis į akį. Mokytojai galiausiai savo 
mokykloje turi atlikti konkretų projektą, o jam vadovauja ekspertas arba 
patyręs „Mediacoach“. 
	

medijos naudojimo raštingumas (pedagogams); (apverstas) tęstinis 
mokytojų profesinis tobulėjimas; ugdomasis vadovavimas (angl. 
coaching). 

	
	

36. Mokytojų mokymosi bendruomenė, Izraelis 
	
	
Apie 20 proc. vidurinės mokyklos fizikos, matematikos, mokslo ir 
technologijų mokytojų dalyvauja Izraelio mokytojų bendruomenėse. 
Kiekviena bendruomenė susideda maždaug iš 15-20 mokytojų, kurie 
visus mokslo metus susirenka kas antrą savaitę keturioms valandoms, o 
mokslo metų pabaigoje surengia baigiamąją konferenciją. Susitikimų 
metu mokytojai dalinasi savo veikla, metodika ir pedagoginiais metodais, 
kuriuos taiko savo klasėse. Jie plėtoja veiklą kartu, siekdami skatinti 
atradimu grindžiamus mokymosi metodus ir aktyvų mokymąsi savo 
klasėse. 

	
	
	

44 https://mediawijs.be/nieuws/mediacoach-opleiding-mediawijs-traject-professionelen 



64	
	

Šį mokymosi bendruomenių žinių mainų ir bendradarbiavimo procesą 
inicijavo Švietimo ministerijos pedagoginio sekretoriato mokslo skyrius 
kartu su labiau patyrusiais dėstytojais ir mokslo darbuotojais iš 
Weizmanno mokslų instituto Gamtos mokslų mokymo departamento. 
Patyrę mokytojai (vadovaujantys mokytojai) veikia kaip mentoriai ir 
padeda savo regioninių mokymosi bendruomenių mokytojams tobulinti 
savo mokymo įgūdžius ir lydi šį procesą per mokslinius tyrimus. 

	
	
Vadovaujantys mokytojai bendradarbiauja su Weizmanno mokslų 
instituto Gamtos mokslų mokymo departamento mokslo darbuotojais, 
kurie sukūrė diagnostines programas ir klausimynus, leidžiančius 
mokymosi bendruomenėms identifikuoti klaidingą supratimą ir fizikos 
problemas bei skatinti produktyvų ir įdomų savo mokinių mokymosi 
procesą apie šį klaidingą supratimą. 

	
	
Mokytojų bendruomenės programa nustato šiuos tikslus: 

	
	

• Padėti mokytojams tobulinti jų mokymo praktiką teikiant mokymo 
scenarijus, inovatyvius mokymo metodus ir priemones, suteikiant 
„saugią erdvę“ be kritikos, kurioje mokytojai gali aptarti jiems 
tenkančius iššūkius ir poreikius, ir kurioje mokytojams suteikiama 
galimybė dalintis savo žiniomis ir įgūdžiais su kitais mokytojais; 

	
	

• Sisteminiu lygmeniu skatinti mokytojų mentorystę, tobulinti jų 
žinias ir įgūdžius, skatinti mokytojų diskusijas ir į mokinius 
centruotą požiūrį. 

	
	
Šia prasme mokymosi bendruomenė veikia pagal „srauto modelį“, kurio 
dėka Weizmanno mokslų instituto Gamtos mokslų mokymo 
departamento mokslininkai ir ekspertai dalijasi ir bendradarbiauja su 25 
mentorių ir patyrusių mokytojų lyderių bendruomene. Vadovaujantys 
mokytojai, poromis ir grupėmis po tris, moko ir bendradarbiauja su 
regionų fizikos mokytojų bendruomenėmis visoje šalyje. Regionų 
bendruomenes sudaro 200 mokytojų – apie ketvirtadalį visų Izraelio 
vidurinių mokyklų fizikos mokytojų. „Srautas“ veikia abiem kryptimis: jis 
suteikia įžvalgų, idėjų ir iniciatyvų iš praktikos (mokyklų ir regionų 
mokytojų) mokymosi bendruomenei, o bendruomenė skatina, dalijasi ir 
skleidžia instituto kartu su pagrindiniais mokytojais surinktas ir 
inicijuotas žinias. Taigi, egzistuoja žinių srautas abiem kryptimis, ir 
aukštyn, ir žemyn. 
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Atsižvelgiant į fizikos mokymosi bendruomenių sėkmę, buvo sukurtos 
papildomos matematikos, mokslo ir technologijų, chemijos, biologijos ir 
aplinkos mokslų bendruomenės. 

	
	
	

STEM;  mokytojų  mokymosi  bendruomenė;  mokyklos  ir  ekspertų 
santykiai. 
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38. Integruojamojo dalijimosi praktikos iniciatyva, 
Nacionalinė mokymo programų ir vertinimo taryba, Airija 

	
	
Integruojamojo dalijimosi praktikos iniciatyva apima mokytojus, kurie 
kuria, registruoja ir dalijasi integruojamąja praktika, susijusia su vaikų 
kultūrine, etnine ir tikėjimo patirtimi. Dalyvaujantys mokytojai yra iš 
pradinių mokyklų, atstovaujančių įvairiems kontekstams ir mokyklų 
bendruomenėms. Vadovaudamasi 2005 m. Pradinių mokyklų 
tarpkultūrinių gairių (NCCA, 2005) darbais ir naujausiais nacionalinių 
ugdymo programų religijų ir įsitikinimų (ERB) bei etikos45  srityse 
pasiekimais, ši iniciatyva kuria tarpkultūrinio, religinio ir etinio ugdymo 
pavyzdžius visose Airijos klasėse. 

	
	
Iniciatyva prasidėjo 2017 m. pradžioje. Kalbant apie sumanymą, 
laikomasi „praktikos bendruomenių“ požiūrio, leidžiančio sukurti bendrą 
mokykloms skirtą erdvę, kurioje jos gali kurti ir dalintis savo patirtimi 
tarpusavyje. Dalijantis, praktika nagrinėjama ir dažnai dalyvaujančių 
mokytojų patvirtinama atvirame ir sąžiningame procese. Tai nereiškia, 
kad kiekvienas mokytojas ar mokykla sutinka su visomis praktikomis, iš 
tikrųjų, būtinas kritiškumas, kad vyktų autentiškas mokymasis. 

	
	
Pirmajame etape bendruomenė sutelkė dėmesį į dvi plačias sąvokas, 
susijusias su tarpkultūriniu ir etiniu švietimu – „tarpusavio supratimas“ 
ir „charakterio ugdymas“. Kai išaugo mokytojų pasitikėjimas, jie sukūrė 
trumpus vaizdo įrašus apie integruotą praktiką, kuri vyko jų mokyklose. 
Tarp jų buvo vaikų vadovaujamos asamblėjos, filosofija vaikams, religijų 
ir tikėjimo klasių projektai, žmogaus teisių mėnuo, tarpkultūrinė savaitė 
ir ryto ritualai46. Šie inovatyvūs veiksmai padeda kitoms mokykloms 
tobulinti savo mokymą ir mokymąsi bei daryti platesnius mokymo 
programos pokyčius nacionaliniu lygiu tokiose srityse kaip gerovė ir vaiko 
balsas. 
	

tęstinis  mokytojų  profesinis  tobulėjimas;  (mokytojų)  tarpusavio 
mokymasis; mokymosi bendruomenė. 

	
	
	
	
	
	

45 www.ncca.ie/consultation/erbe 
46 https://vimeopro.com/ncca/sharinginclusivepractice 
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d. Ištekliai – mokymosi ištekliai ir veiksmai 
sistemos lygmenyje 

	
	
Įdomus ir aktyvus inovatyvus mokymasis neapsiriboja virtualiomis 
platformomis, skirtomis mokiniams ir mokytojams gauti išteklių konkretiems 
dalykams (pvz., „Mokymosi nuotykis“ ir į STEM orientuotos „Biohist“ 
platformos iniciatyvos), arba įrankių dėžutės („Fotonikos tyrinėtojo“ 
iniciatyva). Ištekliai gali padėti iš naujo išrasti pedagoginį branduolį saugioje 
eksperimentinėje virtualioje aplinkoje. Taip yra „EdMondo“ iniciatyvos 
atveju, kai mokymasis ir mokymas išplečiami į virtualią erdvę, kurioje tiek 
mokytojai, tiek mokiniai dalyvauja prasminguose aktyviuose mokymosi 
procesuose. 

	
	
Be to, inovatyvūs elementai taip pat gali pasireikšti interneto aplinkoje, pvz., 
portaluose, kuriuose yra pokalbių konkrečiais klausimais komponentų, pvz., 
CLB pokalbių iniciatyvoje, kurioje technologijos padeda mokinių gerovei. Be 
to, „Makers“ požiūris ir 3D spausdinimas mokiniams ir mokytojams yra 
įdomus įrankis, kai inovacijos gali tiesiogiai remti pažinimo ir mokymosi 
procesus, tokius kaip problemų sprendimas, savęs vertinimas, tarpusavio 
peržiūra ir apmąstymai („3DIndire“ iniciatyva ir „Gutenberg 3D“). 

	
	
Kitos iniciatyvos suteikia prieigą prie labiau „klasikinių“ išteklių, tokių kaip 
programos, skirtos labai specifinėms kompetencijoms ugdyti, pažintinei 
veiklai („Big Data“, mintino skaičiavimo mokymosi iniciatyva), pavyzdžiui, 
loginiam mąstymui, erdviniam pilietiškumui, daugiaraštingumo įgūdžiams ir 
problemų sprendimui. Jos taip pat gali veiksmingai remti naująją 
pedagogiką, kaip daro „Paikkaoppi“ iniciatyva. Portalai, suteikiantys prieigą 
prie skaitmeninių mokymosi šaltinių, pvz., „Edia“, „Exelearning.net“, BRNE, 
„KlasCement“, „Scoilnet“ / „Scoilnet Threads“ ir „Edulabs“ iniciatyvos, yra 
inovatyvūs elementai, kurie skiriasi nuo vadovėlio (knygos), jie paįvairina ir 
mokytojų, ir mokinių patirtį. Mokytojų arba švietimo laboratorijų tinklų 
dimensija (žr. „Edulabs“) taip pat gali paskatinti inovacijas ir mokymo 
pasikeitimus, atverdamos duris daugeliui naujų įkvepiančių praktikų. 

	
	
Antrojoje šio skirsnio dalyje pristatoma keletas iniciatyvų, kurios, nors ir 
tiesiogiai nesusiję su mokymosi ištekliais per se, gali būti laikomos ištekliais 
visos sistemos lygiu. Jos dažniausiai formuoja ir organizuoja didelius 
procesų ir paslaugų kompleksus, skirtus inovatyviam mokymui ir 
mokymuisi, kurį remia technologijos. Šios iniciatyvos tai pasiekia įvairiais 
būdais: 
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•  užtikrindamos prieigą prie visų informacinių technologijų paslaugų, kaip 
„UNI-LOGIN“, „Trust“ ir naudojimąsi jomis su „Skolfederation“ ir 
„Procomun“ iniciatyvomis; 

	
	
•  suteikdamos mokykloms skaitmeninio brandumo vertinimo priemonę, 

kaip „Digital Mirror“ iniciatyva; 
	
	
•  suteikdamos  duomenų  bazes,  suteikiančias  prieigą  prie  tūkstančių 

inovatyvių ir eksperimentinių projektų, pvz., „Experitheque“ iniciatyva, 
įtraukta į holistinį portalą, apimantį visus švietimo sistemos aspektus, 
t. y., „Eduscol“; arba 

	
	
•  remdamos visus suinteresuotuosius švietimo subjektus  kuriant ir 

įgyvendinant personalizuotą mokymą, kurį  remia IKT, kaip 
„Doorbraakproject Onderwijs“, IKT ir „Progetiger“ programų iniciatyvos, 
arba daugiadisciplininė popamokinė veikla, tokia kaip „Edukateka“. 

	
	
	
	
	
40. „EdMondo“ – virtualus pasaulis mokyklai, Italija 

	
	
Kaip skatinti virtualių pasaulių naudojimą formaliame mokymosi 
kontekste? „edMondo“48 projektas Italijoje leidžia mokytojams ir 
mokiniams „statyti“ virtualias internetines vietas, kuriose mokymasis 
vyksta atradimu grindžiamoje mokslo aplinkoje. 

	
	
Studentai taip pat gali sukurti ar atkurti vietas, kad giliau suprastų 
įvykius ir reiškinius (pvz., atkurti istorinę vietą, kurios nebėra). Šis 
procesas atliekamas naudojant vaizdo žaidimus, kurie įtraukia mokinius 
į aktyvų mokymąsi. 

	
	
Remdamasis atvirojo kodo programų serveriu, kurį nuo 2012 m. naudoja 
mokyklos, „edMondo“ sėkmingai sprendžia tipinius trūkumus, kurie 
veikia daugumą virtualių pasaulių, kai kalbama apie jų naudojimą 
švietimo įstaigose (pvz., kontroliuojama prieiga, tapatybės apsauga, 
nemokamas naudojimas). 
	
„edMondo“ taip pat siūlo mokytojams mokymo kursus ir pamokas, skirtas   
kurti   naujus   metodologinius   įgūdžius   virtualių   pasaulių 

	
	

48 http://www.mondivirtuali.it/en/2016/04/18/edmondo-italian-education-digital/ 
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naudojimui jų mokymo praktikoje. Jis skatina pradėti ir remia naujus 
mokyklų projektus, pagrįstų „įtraukiančiais“ mokymo metodais. Nors 
virtualių   pasaulių   naudojimas   mokyklose   yra   nišinis   reiškinys, 
„edMondo“ populiarumas tarp italų mokytojų ir mokinių nuolat auga, iki 
šiol prisijungė daugiau nei 2500 mokytojų ir mokinių, daugiau nei 1200 
mokytojų dalyvavo „edMondo“ mokymo kursuose, ir daugiau nei 200 
mokytojų su savo mokiniais sukūrė mokymosi projektus. 

	
	
	

STEM; atradimu grindžiamas mokymasis; žaidimu grindžiamas 
mokymasis; virtuali mokymosi aplinka; tęstinis mokytojų profesinis 
tobulėjimas. 

	
	
	
41. „PaikkaOppi“ – nuo mokymosi aplinkos projekto iki 
palaikančios naujos pedagogikos nacionaliniame švietime, 
Suomija 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„PaikkaOppi“ projektas, 2017 m. 
	

	
	
	
„PaikkaOppi“ yra Suomijos švietimo inovacija, palaikanti atvirą mokslą ir 
informacinę visuomenę. Tai atvira žiniatinklio mokymosi aplinka 
Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimui mokyklose. Be to, tai 
yra galima nacionalinės įgūdžių ugdymo ir švietimo politikos pradininkė, 
integruojanti mokomuosius dalykus ir skatinanti naudoti skaitmeninę 
mokymosi aplinką. Projektas remiasi įsitikinimu, kad švietimas turėtų 
padėti didinti ekonomikos atsigavimą ir aktyvų pilietiškumą. 
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„PaikkaOppi“ paslauga gali būti naudojama peržiūrėti ir rengti geografinės 
informacijos duomenų rinkinius, paruoštus pratimus ir projektų 
struktūras. Tai padeda daugeliui mokomųjų dalykų mokykloje, tokių kaip 
geografija, biologija, istorija, socialiniai mokslai, suomių kalba, fizinis 
lavinimas ir sveikatos ugdymas, taip pat skatina daugiadisciplininių 
veiklų plėtrą. 

	
	
Mokiniai gali peržiūrėti, analizuoti ir dalintis savo duomenimis 
bendradarbiaudami ar individualiai, naudodamiesi naršykle pagrįstomis 
žemėlapių programomis. „Android“ ir „iOS“ įrenginių mobiliosios 
programos yra skirtos asmeniniams duomenims išsaugoti kelionėse ar 
namuose. 

	
	
„PaikkaOppi“, būdama prieinama visiems vartotojams nemokamai, yra 
labai ekonomiška savivaldybėms. Ši paslauga padeda mokyti taikant 
naują pedagogiką: kompetencijas erdviniam pilietiškumui, 
daugiaraštingumo įgūdžius, loginį mąstymą ir problemų sprendimo 
įgūdžius. 

	
	
Ši paslauga naudojama visoje šalyje kaip projekto platforma keletui 
mokomųjų dalykų ir daugiadisciplininiams mokymosi moduliams nuo 
pradinių iki vidurinių mokyklų. Platinimas vyksta per koordinuojančių 
organizacijų tinklus ir jų partnerius, švietimo seminaruose, renginiuose 
ir mokytojų rengimo seminaruose. Projekto tinklalapyje49 surenkamos 
visos pedagoginės idėjos ir įtraukta keletas pedagoginių modelių, skirtų 
įvairiems švietimo lygiams, nuo pradinio iki vidurinio. Modeliai remia 
integruotos mokymo programos idėją, tuo tarpu daugiausia dėmesio 
skiriama į mokinius centruotam, probleminiam arba projektiniam 
mokymuisi. 
	

Tarpdalykinis požiūris; problemų sprendimas; projektinis mokymasis; 
bendrosios kompetencijos; skaitmeninė mokymosi aplinka; 
(internetinė) tinklaveika. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

49 http://www.paikkaoppi.fi/ 
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44. „Exelearning.net“, Ispanija 
	
	
Ispanijoje naudojama „eXeLearning“ yra atviro kodo autorinė programa, 
padedanti mokytojams ir mokslininkams skelbti interneto turinį. Tai 
atviro kodo priemonė52, kurią nuo 2010 m. naudoja mokytojai, pedagogai, 
visų amžiaus grupių mokiniai ir interneto kūrėjai. Šis įrankis yra pavyzdys 
kuriant švietimo turinį. Jo kūrime dalyvauja valstybinės ir privačios 
institucijos, taip pat savanoriai. 

	
	
Kad užtikrintų priemonės kokybę ir patogumą, CEDEC (Nacionalinis 
neformaliųjų sistemų mokymo programų rengimo centras) vykdo 
nuolatinę šios iniciatyvos stebėseną ir kasmetinę apžvalgą. Be to, įvairios 
regioninės   švietimo   administracijos   ir   Švietimo   ministerija   kuria 
„eXeLearning“ turinio bankus, užtikrinančius projekto tęstinumą ir jo 
augimą. 

	
	
„eXeLearning“  dėka  mokytojai  gali  kurti  išsamesnį,  motyvuojantį  ir 

	
	

52 http://exelearning.net/?lang=en 
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individualiai pritaikomą mokomąjį turinį, kuris gali būti pritaikytas prie 
jų mokinių skaitmeninės aplinkos. Kaip laisvas ir atviras įrankis, jis 
prieinamas kiekvienam švietimo bendruomenės nariui. Be to, įrankis 
leidžia kurti įvairius edukacinius turinius, kuriuos galima pritaikyti 
kiekvienos klasės ir mokymo centro poreikiams. Kadangi įmanoma įdėti 
įvairias medžiagas (rubrikas, dokumentus, daugialypės terpės failus ir 
kt.), „eXeLearning“ yra labai naudingas ir patogus įrankis pristatant 
naujas metodologijas (projektinį mokymąsi, apverstas klases, žaidimo 
elementus...). Mokytojai ir mokiniai nebėra tik vartotojai, jie tampa 
autoriais, nes jie gali kurti ir dalytis savo medžiaga. 

	

	
	
	
	

inovatyvios praktikos sklaida; tęstinis mokytojų profesinis 
tobulėjimas; lanksti mokymosi aplinka; mokymo scenarijai. 

	
	
	
45. „Scoilnet“ – vienintelis skaitmeninių išteklių prieigos 
taškas, Airija 

	
	
„Scoilnet“53 yra Airijos Švietimo ir profesinio rengimo departamento 
oficialus portalas, prieinamas visoms mokykloms. Pagrindinis „Scoilnet“ 
tikslas – suteikti mokykloms aukštos kokybės skaitmeninį turinį, siekiant 
pagerinti mokymą ir mokymąsi. 

	
	
Tinklavietę departamento vardu valdo Mokytojų profesinio rengimo 
tarnyba. „Scoilnet“ tikslas yra ugdyti skaitmeninį raštingumą ir 
pasitikėjimą technologijų naudojimu mokyme ir mokymesi, sutelkti 
esamus išteklius ir sudaryti palankesnes sąlygas autentiškai visuomenės 
patalkai (angl. crowdsourcing), kad švietimo bendruomenė galėtų 
propaguoti idėjas ir dalijimąsi ištekliais. Tai yra pagrindinis internetinio 
skaitmeninio turinio šaltinis. Jis skirtas ir naudojimuisi, ir saugojimui, 
jame yra virš 17 000 atvirų švietimo šaltinių, suderintų su pradinės ir 
vidurinės mokyklos mokymo programa, jis yra nemokamas visoms 
mokykloms. „Scoilnet“ portalas buvo patobulintas 2014 m., kad visi 
Airijoje registruoti mokytojai galėtų tinklalapyje dalintis savo turimais su 
mokymo programomis susijusiais ištekliais. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 
iki 2017 m. rugsėjo mėn. portale buvo užfiksuota daugiau kaip 1,6 

	
	
	

53 https://www.scoilnet.ie/ 
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milijono puslapių peržiūrų ir atidaryta daugiau nei 400 000 išteklių. 
	
	
Svetainėje esančių atvirų švietimo išteklių pavyzdžiai yra mokymo 
programomis pagrįsti dalykų vadovėliai, pastabos, nurodymai, pamokų 
planai, vaizdo ir garso įrašai, žaidimai ir kiti daugialypės terpės dalykai. 

	
	
„Scoilnet“ iniciatyva taip pat licencijuoja išorinį skaitmeninį turinį 
naudojimui mokyklose, ir dėl to suteikiama nemokama prieiga prie 
internetinių enciklopedijų, airių laikraščių archyvų ir žinynų. 

	
	
„Scoilnet“ bendradarbiaujant su profesinio tobulinimosi ir mokymo 
programų rėmimo paslaugomis ir kitomis organizacijomis buvo sukurta 
keletas nepriklausomų tinklaviečių, turinčių ypatingą reikšmę Airijos 
mokymo programai. Tai apima tokias svetaines kaip: 

	
	
• „Scoilnet maps“ – interaktyvus žemėlapių kūrimo įrankis su išsamiais 

„Ordnance Survey Ireland“ žemėlapiais, pasaulio žemėlapiais, GIS 
duomenų sluoksniais. Pradėta vykdyti 2008 metais, peržiūrėta 2013 
metais. 

• „Science Hooks“ – Nacionalinio Airijos universiteto Golvėjuje iniciatyva, 
kuri suteikia  gamtos  mokslų  mokytojams  rinkinį  vaizdo  įrašų, 
kuriuose randami nauji ir įdomūs chemijos, fizikos ir biologijos 
aspektai. 

•  „French.ie“   –   parama   įvairių   ciklų   prancūzų   kalbos   mokymo 
programoms. 

• „German.ie“ - bendradarbiavimo projektas, skirtas įvairių ciklų vokiečių 
kalbos mokymo programoms. 

• „CensusAtSchool“ – tarptautinis statistinio raštingumo skatinimo 
projektas, ši svetainė padeda rinkti ir platinti realius duomenis, 
kuriuos klasėje naudoja mokytojai ir mokiniai. Pradėtas 2009 metais. 

• „Airijos vėliava“ – pateikia Airijos trispalvės vėliavos evoliucijos istorijas 
ir chronologiją, jos pripažinimą Airijos valstybės vėliava. 

	
internetinis  portalas  (visos  sistemos  sritys);  mokymosi  ištekliai; 
dalijimasis ištekliais; tarpusavio mokymasis. 

	
	
	
46. „Scoilnet Threads“ – skaitmeniniu būdu sujungia 
vietines istorijas, Airija 
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„Threads“54   yra  iniciatyva,  suteikianti  mokykloms  internetinę  erdvę, 
kurioje saugomi jų mokinių žodiniai istorijos projektai ir dalijamasi jais. 
„Threads“ – tai mokinių skatinimas tapti aktyviais „žodiniais istorikais“ 
ir dalyvauti pasakojimų bei istorijų apie savo vietovę rinkime, rinkti gyvų 
žmonių liudijimus apie jų pačių patirtį ir prisiminimus. 

	
	
„Threads“ idėją paskatino „Schools Collection“ projektas, kurį praėjusio 
amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje pradėjo Airijos folkloro komisija, 
bendradarbiaudama su Švietimo departamentu ir Airijos nacionaline 
mokytojų organizacija. Pagal projektą beveik 50 000 mokinių rinko ir 
dokumentavo folklorą bei vietines tradicijas, 1937-1939 m. laikotarpiu 
mokiniai iš maždaug 5 000 pradinių mokyklų surinko apie 740 000 
puslapių medžiagos. 

	
	
2017 m. „Threads“ mokyklos ir mokiniai pateikia savo žodines istorijas 
įvairiais skaitmeniniais formatais: skaitmeniniu tekstu, skaitmeninėmis 
nuotraukomis, garso, vaizdo įrašais, animacijomis ir kai kurių ar visų šių 
formatų deriniais. „Threads“ suteikia internetinę erdvę vietinių istorinių 
žinių naujų gobelenų kūrimui. 

	
	
„Threads“ yra Scoilnet iniciatyva – oficialus Švietimo ir profesinio rengimo 
departamento mokyklų portalas. Jis skirtas ir pradinei, ir vidurinei 
mokyklai. 
	

dalijimasis ištekliais; mokymosi ištekliai; internetinis portalas; 
atradimu grindžiamas mokymasis. 

	
	
	
	

47. „Big Data“ padeda mokytis skaičiuoti mintinai, 
Prancūzija 

	
	
„Mathador“55 – tai skaitmeninė programa, kurioje daugiausia dėmesio 
skiriama skaičiavimo mintinai įgūdžių ugdymui. Ši programa sudaro 
didelio masto projekto pagrindą Prancūzijoje. Projekte dalyvauja 75 
mokyklos (pradinės ir pagrindinės mokyklos), kurios per mokslo metus 
žaisdamos „Mathador“ žaidimą atlieka 700 000 skaičiavimo mintinai 
eilučių56. 

	

	
	

54 https://www.scoilnet.ie/threads/ 
55 http://www.mathador.fr/index.php 
56 http://www.mathador.fr/territoirecalculant.html 
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Atliekant dviejų klasių grupių skaičiavimo mintinai testus mokslo metų 
pradžioje ir pabaigoje buvo įmanoma įvertinti žaidimo indėlį skaičiavimo 
mintinai mokymosi procese. To pasiekiama atliekant su „Mathador“ 
masiniais duomenimis susijusių klausimų (didelės apimties duomenų 
problemų) mokslinę analizę ir sąveikos tarp mokslinių tyrimų bei klasės 
praktikos skatinimu. 

	
	
Tyrime dalyvavo 1500 3-iojo ciklo (paskutinių dviejų pradinės mokyklos 
klasių ir pirmos pagrindinės mokyklos klasės) mokinių iš Dižono 
regioninės švietimo institucijos. Buvo tiriamos ir 20 kontrolinių klasių, 
kurios nežaidė „Mathador“. 

	
	
Ši iniciatyva vykdoma pagal „e-FRAN“ projektą (mokymai, tyrimai ir 
skaitmeninės animacijos erdvės) ir yra būsimų Prancūzijos švietimo 
ministerijos investicijų dalis. 

	
	
Iniciatyvą remia institucijos, mokytojų komandos, mokslinių tyrimų 
komandos ir laboratorijų mokslininkai, įskaitant „Canopé“57, Dižono 
vietinę švietimo instituciją, Duomenų gavybos ir pameistrystės metodikos 
(MSDMA) komandą, Nacionalinės meno ir amatų konservatorijos Cedric 
laboratoriją (Cnam)58 ir André Revuz didaktikos laboratorijos59 komandą 
(Paryžiaus Dideroto ir Cergy-Pontoise universitetai). 
	

žaidimu grindžiamas mokymasis; matematika; skaitmeniniai ištekliai; 
mokslinio tyrimo projektas. 

	
	
	
	

48. „KlasCement“, Belgija (Flandrija) 
	
	
"KlasCement" Belgijoje (Flandrijoje) siūlo profesionaliai valdomą 
skaitmeninį tinklą, skirtą vartotojams ir tiekėjams dalytis edukaciniais 
ištekliais. Tinklas siekia skatinti Flandrijos atvirų švietimo išteklių 
politiką ir tarptautinius OER tinklus. 

	
	
„KlasCement“60 švietimo portalas jau keletą metų yra švietimo „Web 2.0“ 
tinklo naudojimo Belgijoje priešakyje. Jis veikia kaip pati „Web 2.0“ 
programa, kurios turinys iš esmės yra sukurtas naudotojų, nes portalas 

	
	

57 http://www.cndp.fr/crdp-dijon/ 
58 http://www.cnam-bourgogne.fr/les-centres-de-bourgogne/dijon/centre-cnam-dijon-566192.kjsp 
59 http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/ 
60 https://www.klascement.net/ 
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yra mokytojams skirta turinio mainų platforma. 
	
	
„KlasCement“ pagal tarptautinius standartus pateikia patvirtintus 
pedagoginius išteklius (atvirus arba ne). Be to, vartotojai gali naudoti 
savo asmeninius profilius, kad bendrautų su kitais, keistųsi ir skatintų 
geresnį turimų išteklių panaudojimą. „KlasCement“ siekia tapti 
pedagogų, švietimo įstaigų ir organizacijų informacijos tinklu, kuris: 

	
	
•  ieško  ir  dalijasi  įkvėpimu  ir  ištekliais  kasdieninei  praktikai  ir 
profesionalumo didinimui; 

	
	
• sutelkia dėmesį į taisomąjį, adaptuojamąjį, interaktyvų, diferencijuotą, 
inovatyvų mokymą; 

	
	
• siekia tarpusavo ryšio ir stiprinimo. 

	
	
„KlasCement“ taip pat siūlo nemokamas paslaugas mokykloms ir 
mokytojams organizuodamas seminarus apie tinkamų švietimo išteklių 
kūrimą, dalijimąsi jais ir identifikavimą. 

	
	
	

internetinė  socialinė  platforma;  skaitmeniniai  ištekliai;  naudotojų 
tinklaveika. 

	
	
	
	

49. „3DIndire“ – 3D spausdintuvas klasėje, Italija 
	
	
„3DIndire“61  buvo sukurta Italijoje kaip aplinka, palengvinanti 3D 
modeliavimo ir spausdinimo programų konfigūravimą ir naudojimą, 
ypatingą dėmesį skiriant technologinėms nuostatoms ir reikalavimams 
mokyklos aplinkai. Tai apima dalijimąsi modeliais, bendrą kūrimą ir 
kūrėjų veiklos stebėjimą. Ši internetinė aplinka yra vieta, skirta savęs 
vertinimo, tarpusavio peržiūrų, refleksijos ir dalijimosi procesui paremti. 

	
	
Klasės veikla (vaikų darželio, pradinės ir vidurinės mokyklos lygmenyje) 
grindžiama pagrindinėmis kūrėjo požiūrio į žinias „veikti ir išmokti“ 
charakteristikomis; 

	
	
• kompiuterinių įsilaužėlių požiūris į žinias 

	
	

61 http://3d.indire.it/index.php?act=in3Dire 
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• „tinkering“ metodika, pagrįsta ciklu „Sugalvok-padaryk-patobulink“ 
(angl. Think-Make-Improve" – TMI) 

	
	
• bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis su tobula „atvira“ filosofija. 

	
	
Ši metodika pagrįsta siužetu. Pagrindinė istorija organizuojama kaip 
paieška, kurioje sprendžiamos skirtingos atviros problemos užduotys. 
Objektai, sukurti atliekant užduotis, yra pagrindiniai elementai, skirti 
tęsti istoriją. Visos mokiniams duodamo užduotys reikalauja į problemą 
ir į veiksmus orientuoto dalyvavimo proceso. Unikalus sprendimas nėra 
tikslas – siekiama galvoti apie įvairias galimybes ir rasti daugybę galimų 
sprendimų, kaip pasiekti tikslą. 

	
	
Užduotys suderintos su Italijos nacionaline mokymo programa, o 
mokytojai gali laisvai pasirinkti, kokiems įgūdžiams ir (arba) mokomajam 
dalykui skirti dėmesio. 

	
	
Platesni „3DIndire“ eksperimentų tyrimo tikslai yra šie: 

	
	
•  nustatyti   struktūrą,   kuri   palaikytų   eksperimentavimą   su   3D 

spausdinimu pagal TMI ciklą, siekiant nustatyti „gerą praktiką“, kuri 
gali būti naudojama kaip gairės kasdieninei edukacinei veiklai 

	
	
• sukurti atviro kodo filosofija pagrįstą programinę įrangą / techninę 
įrangą, kad būtų skatinama nepriklausoma, nebrangi alternatyva 
komerciniams produktams. 

	
	
Galiausiai   įvairiuose   akademiniuose   tyrimuose   buvo   nagrinėjama 
„Maker“ logikos naudojimo patirtis švietimo srityje, kur naujos 
technologijos yra laikomos ne tik esamos švietimo sistemos optimizavimo 
priemone, o „3DIndire“ projektas rodo, kaip šios technologijos tampa 
transformacijos jėga, kuri sugeba kurti radikaliai naujus žinojimo ir 
mokymosi būdus 

	
	
	

problemų sprendimas; aktyvus mokymasis; mokymasis 
bendradarbiaujant; kūrėjų požiūris; internetinė aplinka; mokslinio 
tyrimo projektas. 
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50. „Gutenberg 3D“, Ispanija 
	
	
Pagrindinis šio Ispanijos projekto tikslas – į švietimo aplinką įtraukti 
naujas 3D spausdinimo technologijas, kad ir mokytojai, ir mokiniai 
išmoktų jas naudoti ir ištirtų visas galimas funkcijas ne tik klasėje, bet 
ir platesnėje aplinkoje. Mokiniai kuria prototipus ir naudoja juos 
mokyklos ištekliams tobulinti. Pavyzdžiui, mokiniai gali atkartoti 3D 
spausdintuvus ir kurti robotus. 

	
	
Projektas taip pat skirtas pagerinti bendruomenės žmonių gyvenimo 
kokybę, pvz., spausdinant protezus, Brailio spausdintuvus ir 
humanoidinius robotus, padedančius vyresnio amžiaus žmonėms 
treniruotis. 

	
	

bendrosios kompetencijos; 3D spausdinimas; mokyklos ir 
bendruomenės santykiai. 

	
	
	
	

51. Atvirų švietimo išteklių plėtros bandomoji programa 
(„Edulabs“), Graikija 

	
	
Atvirų technologijų didelio masto plėtra ir diegimas yra ambicinga 
Graikijos švietimo ministerijos bandomoji programa, orientuota į 145 
atvirų technologijų laboratorijų („Edulabs“) sukūrimą ir tinklą visoje 
šalyje. 

	
	
Atvirų technologijų laboratorija yra sukurta ir veikia tik su atviromis 
aparatinės ir programinės įrangos technologijomis. Jos išskirtinumas 
pasireiškia dviejose pagrindinėse srityse: 

• technologinėje infrastruktūroje ir 
• mokyme, kaip ją naudoti. 

	
	
Be to, ją sudaro ekonominių darbo vietų (kompiuterių) tinklas, t. y., 
Raspberry PI, robotikos komplektas, trimačiai spausdintuvai ir 
skaitytuvai, interaktyvūs projektoriai, daugiafunkciai išoriniai įrenginiai 
ir įvairūs jutikliai. Siekiama, kad joje dirbantys žmonės, mokytojai ir 
mokiniai taptų platesne bendruomene, kurios pagrindinis rūpestis yra 
laisva prieiga prie žinių, naujų žinių sklaida ir geros praktikos 
naudojimas. 



81	
	

	

Tuo pačiu metu Švietimo ministerija organizavo techninę pagalbą, prieigą 
prie gausios techninės informacijos ir mokymo medžiagos per atvirų 
technologijų naudotojų bendruomenes, taip pat paramą ir mokymus bet 
kokiais klausimais, susijusiais su įrangos naudojimu. Tai skirta atvirų 
technologijų laboratorijų operatoriams ir mokytojams, kurie nori jomis 
naudotis. 

	
	
Pagrindiniai skaitmeninės atvirų standartų įrangos tikslai yra: (a) 
pagerinti pagrindinius pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių mokslo, 
technologijų įgūdžius ir skaitmeninę kompetenciją, (b) sukurti sąlygas 
mokymosi motyvacijai ir iniciatyvai, ir (c) palengvinti pagrindinių 
gyvenimo įgūdžių įgijimą, stiprinti savigarbą, pasitikėjimą savimi ir 
bendravimo įgūdžius per bendradarbiavimą grupėse. 
	

STEM; mokymasis bendradarbiaujant; naudotojų bendruomenė. 
	
	
	
	

52. „eSafety Label“, įvairios šalys 
	
	
Visose šalyse jauni žmonės turi vis galingesnius prieigos įrenginius ir 
jungiasi prie socialinių tinklų svetainių, kuria savo internetines 
bendruomenes, kuria ir dalinasi turiniu. Mokyklos ir tėvai negali taikyti 
visa apimančių apribojimų naudojimusi technologijomis, kad apsaugotų 
jaunimą. 

	
	
Siekdamas praktiškai išspręsti šį iššūkį, „European Schoolnet“ (EUN) 
sukūrė „eSafety Label“62 (eSL), Europos masto akreditavimo ir paramos 
mokykloms tarnybą. Tai didelis žingsnis pirmyn siekiant kurti ir išlaikyti 
aukštus elektroninio saugumo standartus. Jis apima: 

	
	
• Akreditavimą – mokyklos gali peržiūrėti savo elektroninio saugumo 
praktiką pagal tarptautiniu mastu suderintus standartus. Pateikusios 
savo praktikos įrodymus, jos gali būti akredituotos kaip sertifikuotos 
elektroninio saugomo mokyklos. Pasibaigus savęs vertinimo procesui, 
mokyklos gaus personalizuotą veiksmų planą, kuris leis joms toliau 
tobulinti elektroninio saugumo praktikos lygį. Jos taip pat gali palyginti 
savo mokyklos padėtį su kitomis mokyklomis savo šalyje ir užsienyje. 

	
	
	

62 www.esafetylabel.eu 
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• Išteklius – eSL portalas suteikia mokykloms vis daugiau išteklių: 
elektroninio saugumo patarimų, informacinių lapų, kontrolinių sąrašų ir 
šablonų. 
• Internetinę bendruomenę – vartotojai ir ekspertai keičiasi patarimais ir 
informacija apie elektroninio saugumo problemas, padeda vieni kitiems 
ir dalijasi veiksmingos praktikos pavyzdžiais. 

	
	
Nuo pat jos įkūrimo 2011 metais, daugiau kaip 4000 mokytojų ir 3400 
mokyklų visoje ES ir už jos ribų tapo „eSafety Label“ bendruomenės 
dalimi. Ypač per pastaruosius dvejus metus „eSafety Label“ sulaukė 
didelio pripažinimo, todėl vien 2016 m. atsirado daugiau kaip 1200 naujų 
prenumeratorių. Iki šios dienos 35 šalyse buvo įteiktos 1437 etiketės (16 
auksinių, 72 sidabrinės ir 1349 bronzinės). 

	
	
Per kelerius metus „eSafety Label“ bendruomenė tapo viena didžiausių 
„European Schoolnet“ mokytojų bendruomenių. Šiuo metu „eSafety 
Label“ portalas yra prieinamas 17 kalbų. Kalbant apie svetainės 
lankomumą, kas mėnesį vidutiniškai nustatoma apie3000 seansų. 
	

mokyklos  vertinimo  įrankis;  mokymosi  bendruomenė;  mokymosi 
ištekliai; mokytojų savęs vertinimas. 

	
	
	
	

53. Mokymosi išteklių mainai, įvairios šalys 
	
	
Atvirieji švietimo ištekliai (angl. Open Educational Resources - OER) yra 
skaitmeniniai mokymosi ištekliai, kuriuos nemokamai galima įsigyti 
internetu pagal atviras licencijas. Dauguma OER yra švietimo turinys, 
pvz., modeliavimas, animacijos, apklausos, vaizdo įrašai, pamokų planai 
ir edukaciniai žaidimai. Nors jie gali būti įtraukti į mokymosi valdymo 
sistemas, jie paprastai yra internetiniai objektai, kuriuos galima žiūrėti, 
atsisiųsti ar žaisti iš svetainės. 

	
	
Mokymosi išteklių mainai (angl. Learning Resource Exchange – LRE) yra 
internetinis OER katalogas skirtas K-12 mokytojams Europoje. LRE 
katalogą valdo, prižiūri ir kuruoja „European Schoolnet“ (EUN), kur jo 
kūrimą valdo LRE pakomitetis. 

	
	
Šio leidinio rengimo metu (2017 m. spalio mėn.) šiame kataloge nurodoma 
apie 350 000 OER iš daugiau nei 80 turinio teikėjų daugiau 



83	
	

nei 20 šalių. LRE yra atrinkti atsižvelgiant į jų naudojimo skirtingose 
šalyse ir švietimo kontekstuose potencialą. Pvz., Jie turi apimti 
tarpvalstybines temas, tokias kaip matematika ir (arba) būti prieinami 
keliomis kalbomis 

	
	
LRE katalogas prieinamas kaip paslauga. Švietimo ministerijos, kurios 
yra LRE pakomitečio dalis, naudoja šią paslaugą norėdamos padidinti 
mokymosi išteklių, kuriuos jos siūlo savo mokytojams per jų 
nacionalinius portalus, skaičių. 

	
	
LRE paslaugą taip pat galima pasiekti naudojant mini sąsają, kurią 
galima lengvai įterpti į bet kurį tinklalapį, leidžiant vartotojams ieškoti 
LRE kolekcijų, nesilankant atskirame portale. Ši sąsaja gali būti 
nustatyta (su EUN techninės komandos pagalba) filtruoti konkrečių 
kolekcijų, temų ar kalbų išteklius. 

	
	
LRE mini sąsajų pavyzdžius, įterptus į tinklalapius, galite pamatyti 
naudodami LRE katalogą, internetinį įrankį, kuriame pateikiamos įvairios 
LRE kolekcijos. LRE katalogas rasite čia. 
	

matematika; naudotojų bendruomenė; mokymosi ištekliai. 
	
	
	
	

54. „Photonics Explorer“, įvairios šalys 
	
	
„Photonics Explorer“63 yra mokymo priemonė, kurią galima įsigyti 10 
kalbų, ir kuri suteikia mokiniams daugiau informacijos jų sprendimams 
dėl karjeros mokslo ir inžinerijos srityse. Todėl ji prisideda prie pastangų 
didinti mokinių susidomėjimą STEM studijomis ir STEM karjera. 

	
	
„Photonics Explorer“, inicijuotas Vrije universiteto Briuselyje ir taikomas 
tiek Belgijoje, tiek Graikijoje, moko optikos, naudojant komplektą, kurį 
sudaro veidrodžiai, šviesos diodai, lazeriai, polarizatoriai, spalviniai filtrai 
ir plyšių diafragmos. Jis taip pat apima bendrųjų ir universalių 
komponentų komplektą klasei, skirtą praktiniams eksperimentams, 
daugialypės terpės rinkinį ir išsamią, vadovaujamu atradimu grindžiamą 
didaktinę sistemą su darbalapiais, pamokų schemomis ir pagrindine 
informacija mokytojams. 

	
	
	

63 http://www.eyest.eu/STEM-Programs/Photonics-Explorer 



64 http://www.biohist.at 
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Naudodamiesi šia įranga, studentai kviečiami atrasti, o ne atmintinai 
mokytis optikos dėsnių. Pavyzdžiui, eksperimentuodami mokiniai sužino 
lęšio židinio svarbą. Jie supranta, kad tam tikru momentu vaizdas yra 
apverčiamas. Jie konstruoja teleskopą, perkeldami lęšius vienas kito 
atžvilgiu, o jo ilgis apskaičiuojamas kaip lygus dviejų židinio nuotolių 
sumai. Jie žaidžia žaidimą, kad turi perduoti kodą per šviesolaidinę 
medžiagą, naudodami trijų spalvų šviesos diodus, imituodami interneto 
veikimą. 

	
	
Taip pat pabrėžiamas praktinis šių žinių panaudojimas šiuolaikinėms 
technologijoms, tokioms kaip internetas, ekranai, lempos, spektrometro 
konstrukcija, teleskopas ir kt. 

	
	
Kiekviename rinkinyje yra klasei skirtų bendrų ir universalių 
komponentų praktiniams eksperimentams, daugialypės terpės kolekcija 
ir išsami vadovaujamu atradimu grindžiama didaktinė sistema su 
darbalapiais, pamokų planais ir pagrindine informacija mokytojams. 

	
	
Planuojama išplatinti 250 „Photonics Explorer“ rinkinių su susijusiu 
mokytojų rengimu dešimtyje ES šalių. Per vienerius metus vienas 
rinkinys gali pasiekti vidutiniškai 50 mokinių. Kadangi rinkiniai buvo 
sukurti naudoti ne mažiau kaip 5 metus, 250 išplatintų rinkinių Europoje 
gali siekti 62 500 mokinių. 
	

STEM; tarpdalykinis požiūris; atradimu grindžiamas mokymasis. 
	
	
	
	

55. „Biohist Platform“, Austrija 
	
	
Mokomosios medžiagos  pateikimas naujais  ir  lanksčiais  būdais  gali 
įdomiai papildyti tradicinius žinių šaltinius. 

	
	
„Biohist“64 yra Austrijos mokytojų platforma, padedanti bendrauti su 
mokiniais, jų tėvais ir kitais mokytojais. Platformoje yra laisvai prieinamo 
įvairių dalykų turinio (t. y., fizikos, biologijos, istorijos). Taip pat 
papildomai pateikiami vaizdo įrašai, interaktyvus turinys ir vaizdai, 
mokiniai ir tėvai gali gauti papildomus mokinių veiklos vaizdo įrašus. 
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Papildomas pranašumas yra tas, kad mokiniai gali pasiekti platformą per 
savo prietaisus. Individuali klasės veikla prieinama patraukliai, o 
tarpdalykinis turinys palengvina mainus ir mokinių dalyvavimą. 

	
	
	

skaitmeniniai  ištekliai;  tarpdalykinis  požiūris;  mokyklos  ir  tėvų 
santykiai. 

	
	
	
	

56. Mokymosi nuotykis – „La Aventura de Aprender“, 
Ispanija 

	
	
Ispanijos švietimo ministerija (MECD) bendradarbiauja su nacionaline 
televizija (Radio Televisión Española) bendrai rengiant ugdomąjį 
audiovizualinį turinį, skirtą TV programai „La Aventura del saber“65, 
transliuojamai 2-uoju nacionalinės televizijos kanalu. 

	
	
2014 m., kai abu partneriai peržiūrėjo ir atnaujino savo 
bendradarbiavimą, jie sutiko įtraukti naują licenciją garso ir vaizdo 
medžiagai, kurią paruošė šou. Dėl to „La Aventura de Aprender“ gimė kaip 
savarankiška svetainė66, kurioje buvo pateikiamas garso ir vaizdo 
turinys, leidžiantis analizuoti mokymosi procesų praktiką, erdves ir 
dalyvius. Svetainėje taip pat yra skyrius su didaktiniais pasiūlymais, 
skatinančiais įgyvendinti bendrus projektus, jungiančius klasių veiklą su 
išoriniu pasauliu. 

	
	
Vykdydamas savo švietėjišką misiją, projektas leidžia mokiniams ir 
plačiajai visuomenei mėgautis geriausiais dalykais iš abiejų pasaulių – 
interneto ir televizijos, kurie ilgą laiką vystėsi savarankiškai. Internetas 
yra puikus priedas, padedantis vartotojų bendruomenei, besidominčiai 
medžiaga, sukurta pagal transliacijų tvarkaraščius. Mokymosi nauda, 
atsižvelgiant į mokymosi procesą, yra neabejotina. 

	
	
	

švietimo ir pramonės santykiai; virtuali mokymosi aplinka. 
	
	
	
	
	
	

65 http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/ 
66 http://laaventuradeaprender.educalab.es/ 
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62.  „Procomún“  –  atvirų  švietimo  išteklių  tinklas, 
Ispanija 

	
	
„Procomún“ yra internetinė paslauga, įsikūrusi Ispanijoje, kuri suteikia 
prieigą prie Švietimo ministerijos ir regioninių švietimo administracijų 
teikiamų atvirųjų skaitmeninių švietimo išteklių saugyklų. Čia vartotojai 
gali ieškoti ir rasti didaktinę medžiagą, standartizuotu būdu suskirstytą 
pagal metaduomenis (LOM-ES) pagal ugdymo turinį, nustatytą 
ikiuniversitetinio ugdymo lygmeniui (vaikų darželiams, pradiniam ir 
viduriniam mokslui) ir parengtą naudoti klasėje arba būti modifikuotam 
ir pritaikytam prie skirtingų kontekstų ir poreikių. Prieinami įvairūs 
atsisiuntimo formatai, skirti skatinti jų integraciją į mokymosi valdymo 
sistemos (angl. Learning Management System – LMS) platformas. 

	
	
„Procomún“67 turi semantines savybes, kurios leidžia prisijungti prie 
esamų švietimo bendruomenių „Linked Open Data“ debesyje. 2014 m. 
paleidus bandomąją versiją, paslauga sėkmingai naudojama nuo 2015 
metų68. 

	
	
Mokomoji medžiaga siūloma pagal atviro naudojimo licenciją, kuri leidžia 
laisvai pasiekti, modifikuoti ir perskirstyti kitiems be apribojimų ar beveik 
be apribojimų. „Procomún“ taip pat turi informacijos atsarginių kopijų 
sistemas, kurios leidžia atlikti facetinę paiešką, remiantis natūraliais ar 
kartotiniais motyvais. Ji taip pat leidžia vartotojams atlikti paiešką 
kontekste, nes švietimo turinio pasirinkimas pateikiamas su susijusia 
šaltinių informacija. 

	
	
„Procomún“ taip pat apima profesinį socialinį tinklą, kuriame nariai turi 
asmenines ir socialines erdves, kuriose jie gali kurti, vertinti ir skleisti 
edukacinę patirtį. Ji yra integruota „Procomún“, leidžiant glaudžiai susieti 
vartotojus ir švietimo šaltinius per socialinio žymėjimo ir balsavimo 
sistemą, pateikiant visas rekomendacijas dėl naudojimo ir tarpusavio 
mokymosi prieinamumo. Galiausiai tai skatina keitimąsi nuomonėmis ir 
pasiūlymais dėl mokymosi ir edukacinės praktikos. 

	
	
Trumpai  tariant, „Procomún“  naudojimas  leidžia  mokytojams  keistis 
metodais    ir    patirtimi,    skatindamas    bendradarbiavimą    visus 

	
	

67 https://procomun.educalab.es 
68 Paleistas ir prižiūrimas INTEF (Ispanijos nacionalinio edukacinių technologijų ir mokytojų rengimo 
instituto) 
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dominančiomis virtualiojo mokymosi temomis. Be to, tai yra priemonė, 
suteikianti prieigą, leidžianti modifikuoti ir platinti švietimo turinį. 
Naudojant standartines formas ir atviras licencijas, užtikrinamas 
mokymo ir mokymosi veiklos vystymasis tinkamoje teisinėje bazėje ir be 
apribojimų. 
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi bendruomenė; 
mokymosi ištekliai; dalijimasis ištekliais. 

	
	
	
	

63. „Expérithèque“, Prancūzija 
	
	
Prancūzijos nacionalinė biblioteka, Bibliothèque nationale des 
expérimentations pédagogiques – „Expérithèque“69  pateikia daugiau nei 
5000 inovacinių ir eksperimentinių projektų, įgyvendintų mokyklose, 
duomenų bazę, siūlo įvairius teminius informacijos, analizės, bandymų ir 
vertinimo įrankius. 

	
	
Ši nacionalinė duomenų bazė daugiausia dėmesio skiria inovacijoms ir 
siūlo nacionalinę platformą, kad projektai taptų žinomi visoje 
Prancūzijoje, ir nauji organizaciniai metodai bei naujos pedagoginės 
praktikos būtų geriau žinomi, didinant viešųjų investicijų vertę šiuose 
projektuose. 
	

internetinis portalas; inovatyvios praktikos sklaida. 
	
	
	
	
	

64. „Éduscol“ – portalas švietimo profesionalams, 
Prancūzija 

	
	
Prancūzijoje  sukurtas  galingas  atskiras  portalas,  skirtas  daugeliui 
švietimo specialistų. 

	
	
„Éduscol“70  – tai  duomenų bazė, apimanti visus Prancūzijos švietimo 
ministerijos išteklius ir leidinius, taip pat daug domenų, skirtų 
konkrečioms  temoms  ir  svetainėms.  Kartu  su  pagrindine  „Éduscol“ 
tinklaviete, kurioje pateikiama visa informacija apie ugdymą prancūzų 

	
	

69 http://eduscol.education.fr/cid57491/experitheque-bibliotheque-nationale-des-innovations.html 
70 http://eduscol.education.fr 
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mokyklose, yra keletas teminių svetainių, mokomųjų dalykų svetainių, 
mokytojų rengimo svetainių ir išteklių bankas. Portalas suskirstytas į 5 
kategorijų svetaines: pirminė svetainė, kurioje pateikiama informacija 
apie švietimą Prancūzijoje, 7 teminės svetainės, 19 svetainių, skirtų 
mokomiesiems dalykas mokyklose, 9 mokytojų rengimo išteklių svetainės 
ir 4 pedagoginių išteklių svetainės. 

	
	
Didžioji informacijos dalis pagrindinėje svetainėje apie švietimą 
Prancūzijoje pateikiama vokiečių, anglų ir ispanų kalbomis, taip pat 
originalia prancūzų kalba. Teminės svetainės susijusios su konkrečiais 
dalykais, pvz., technologijomis, atsakingu interneto naudojimu ir kt. 

	
	
Dalykinių svetainių tikslas yra pristatyti naujienas ir išteklius dalykams, 
kurių mokoma mokyklose: meno, istorijos ir geografijos, fizikos ir 
chemijos, žemės mokslų, filosofijos ir matematikos, iš viso 19 mokomųjų 
dalykų. Šios svetainės yra sukurtos ir pritaikytos specialiai mokytojams. 

	
	
Mokytojų rengimo svetainės siūlo ekspertinę išteklių priežiūrą, skirtą 
pirminiam ir tęstiniam mokytojų rengimui. Tai suteikia prieigą prie 
indeksuotų išteklių, įskaitant: 

	
	
• „édubase“ - pateikia skirtingus pedagoginius scenarijus internete 
mokytojų dalijimuisi ir naudojimui bendradarbiavimui, 

	
	
• „prep'exam“ siūlo mokiniams ir mokytojams galimybę susipažinti įvairių 
dalykų egzaminais, kurie anksčiau buvo atliekami studijose bakalauro 
laipsniui gauti, 

	
	
• „expérithèque“ siūlo inovatyvių pedagoginių eksperimentų duomenų 
bazę. 

	
	
„Dainos, kurios sukūrė istoriją“, suteikia mokiniams galimybę klausytis 
dainų, turinčių didelę istorinę ir kultūrinę reikšmę, taip pat dainą lydintį 
eksperto paaiškinimą apie dainos kontekstą. 

	
	
	

internetinis portalas (visos sistemos sritys). 
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66. „Progetiger“ programa, Estija 
	
	
Sisteminis požiūris į technologinio ugdymo įtraukimą į visą mokymo 
programą yra vainikuojamas „ProgeTiger“71 programa Estijos 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ir profesinio mokymo mokytojams, 
edukacinėms institucijoms ir mokiniams. 

	
	
Ši  programa  remia  technologijų  integravimą  į  skirtingus  dalykus. 

	
	

71 http://www.hitsa.ee/it-education/educational-programmes/progetiger 



72 http://www.hitsa.ee/en 
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Pavyzdžiui, mokytojai skatinami naudoti robotikos rinkinius ir jutiklius 
fizikos ir chemijos pamokose arba programavimo platformas matematikos 
ir muzikos pamokose, bei 3D spausdintuvus meno ir biologijos 
pamokose. Veikla gali būti įtraukta į pasirenkamuosius kursus 
(informatika, robotika, programavimas, 3D technologijos ir kt.) bei 
užklasinę veiklą (popamokinius klubus). Tikslas – remti mokinių gebėjimą 
spręsti problemas ir kritiškai mąstyti (loginis ir algoritminis mąstymas), 
kurti ir bendradarbiauti, galiausiai suprasti technologijas ir kaip jos 
veikia. 

	
	
Programą inicijuoja ir finansuoja Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų 
ministerija. Kai programa prasidėjo 2012 metais, technologijų švietimo 
srityje veikė tik kelios mokyklos ir darželiai. Šiandien pusė visų Estijos 
ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio mokymo įstaigų yra įtrauktos į 
tinklą, apimantį visą šalį. 

	
	
Padidinus technologijų prieinamumą ir patrauklumą įvairioms amžiaus 
grupėms, skatinamas vaikų ir jaunuolių susidomėjimas inžineriniais 
mokslais, taip pat jų algoritminio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžių 
ir programavimo įgūdžių ugdymas. 

	
	
Nuo 2014 metų „ProgeTiger“ sukūrė 31 išteklių su gairėmis ir pavyzdžiais, 
kaip integruoti technologijas mokymo ir mokymosi tikslais. Naudojimui 
klasėje sukurtas skaitmeninių išteklių įrankių komplektas, kuriame yra 
52 įrankiai mokytojams. Daugiau kaip 3000 mokytojų dalyvavo 
Informacinių technologijų fondo švietime (HITSA)72 nemokamuose 
mokymuose viename iš trijų galimų kvalifikacijos lygių – baziniame, 
tarpiniame ir pažengusiųjų. Per tą patį trejų metų laikotarpį HITSA 
parėmė daugiau nei 300 vaikų darželių ir mokyklų, įsigyjančių robotikos 
rinkinius ir papildomus jutiklius, mikrovaldiklius, minikompiuterius, 
„Kano“ ir 3D spausdintuvus. 

	
	
	

programavimas; problemų sprendimas; tarpdalykinis požiūris; 
tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas. 
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67. „Edukateka“, Lietuva 
	
	
Kompiuterijos mokslų, anglų kalbos ir kultūros mokymasis vienoje 
veikloje? „Edukatekos“73  institutas Lietuvoje leidžia tai įgyvendinti! Jo 
vizija – tapti organizacija, teikiančia vertingas, kompleksiškas ir aukštos 
kokybės švietimo paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas 
organizacijas, formalias ir (arba) neformalias grupes ir plėtojant vietos ir 
tarptautinių partnerių tinklą. 

	
	
Trys skirtingų dalykų mokytojai (IKT, anglų kalbos ir šokių) pradėjo nuo 
neformalios popamokinės veiklos, kuri išaugo į sėkmingą švietimo ir 
mokslo instituciją. Šiandien „Edukateka“ vykdo neformalias vaikų, 
jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas, įskaitant mokytojų rengimą, 
bendruomenės projektus ir tarptautinę partnerystę per „e-Twinning“, 
„Comenius“ ir „NordPlus“ projektus. 

	
	
Vaikai, jaunimas ir suaugusieji naudoja inovatyvias mokymosi erdves, 
siekdami kurti ir plėtoti savo projektus. Ši daugiadisciplininė veikla 
suteikia vaikams ir jaunimui galimybę sustiprinti savo kūrybingumą, 
bendravimo ir skaitmeninius įgūdžius, naudojant modernią įrangą, tokią 
kaip 3D spausdinimas, lazerinis pjaustymas, kodavimas, „Arduino“ 
programinė įranga, „micro-bit“, tinklalapiai ir programos, panoraminės 
nuotraukos virtualios realybės akiniams ir daug daugiau. 

	
	
Mokytojai ir pedagogai taip pat gauna naudos iš „Edukatekos“: jiems 
siūlomos įvairios kūrybinės dirbtuvės, mokslinės konferencijos ir 
seminarai, kuriuos organizuoja „Edukateka“ steigėjai. Be to, mokytojai 
gali naudotis pedagoginiais leidiniais, tyrimais ir mokymo medžiaga. 
Siekdama „ugdyti jaunimo ir vaikų saviraišką, tobulinti mokytojų 
kompetencijas, ugdyti kūrybinius įgūdžius, gebėjimus ir veiklos formas“, 
„Edukateka“  yra  įkvepiantis  daugiadisciplininio  ir  bendruomeninio 
požiūrio pavyzdys. 

	
	
	

tarpdalykinis požiūris; teikimas ne mokymosi valandomis. 
	
	
	
	
	
	
	
	

73 http://edukateka.lt/lt_LT/ 
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B. DINAMINIAI JUNGIAMIEJI ELEMENTAI 
	
	

a. Mokymosi erdvės ir laiko pertvarkymas 
	
	
Naujas požiūris į santykį tarp erdvės, laiko ir mokymosi yra svarbus 
mokymosi naujovėms. Standartinis iš praeities paveldėtas mokyklų ir klasių 
modelis buvo tiesiogiai suderintas su pedagoginiais ir didaktiniais 
metodais, susijusiais su šį laikotarpį apibūdinančiu perteikimo modeliu. To 
laikotarpio mokymosi „scenarijus“ buvo paprastas: KLAUSYTIS (žinių 
turinčio mokytojo), SUPRASTI (be pakeitimų) ir ĮSIMINTI (galbūt, pakartoti 
eilės tvarka). Pagrindinės ir perkeliamosios kompetencijos, kurias mokiniai 
turi įgyti mūsų žinių visuomenėje, reikalauja visiškai kitokio scenarijaus, 
kurį veikiau sudaro SUSIDOMĖJIMAS, BENDRADARBIAVIMAS, 
EKSPERIMENTAVIMAS, TAIKYMAS, PERTEIKIMAS ir KŪRIMAS. Čia 
mokytojo vaidmuo yra ne tik perteikti žinias, bet ir pasiūlyti individualizuotą 
vadovavimą, skirtą giliam mokymuisi ir kritiniam mąstymui. Toks scenarijus 
turi būti paremtas naujais mokyklos laiko ir erdvės organizavimo būdais. 

	
	
Visa mokykla turi tapti atvira, integruota ir lanksčia mokymosi erdve, kurioje 
sumaišytos įvairios zonos, prasmingai suplanuotos kaip vykdomos veiklos 
ir specifinių mokymosi procesų (tyrimo, bendradarbiavimo, 
eksperimentavimo, pristatymo ir kt.). funkcijos. Mokiniai ir mokytojai visą 
parą naudojasi naujoviškomis daugiafunkcinėmis ir modulinėmis zonomis, 
dirba grupėse ir individualiai. Konkrečios sritys taip pat skirtos platesnei 
socialinei sąveika, kuria siekiama ugdyti mokyklos bendruomenę ir 
sąveikauti su jos supančia aplinka. Tokiu būdu mokyklos gali būti mokymosi 
organizacijomis, kuriose studentai kuria ir palaiko savo tapatybę 
šiuolaikinėse visuomenėse kaip atvirumo pasauliui pagrindą. 

	
	
Visame pasaulyje vis dar ieškoma veiksmingiausios šių laikų mokinių 
mokymosi aplinkos. Toks erdvės formavimas, kad ji galėtų palaikyti 
šiuolaikinius formalaus ugdymo mokymosi poreikius, vis dar yra kūdikystės 
etape.  Prie  tokių  tyrimų  prisideda  vykdomi  bandomieji  projektai:  tai 
iliustruoja įvairios „Ateities klasės laboratorijų“ ir „Švietimo inovacijų studijų“ 
iniciatyvos. Jos taip pat pabrėžia papildomų priemonių, tokių kaip mokytojų 
gebėjimų stiprinimas, siekiant optimaliai panaudoti naują ir novatorišką 
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erdvės organizavimą, svarbą. Bandomieji ir mokslinių tyrimų projektai, taip 
pat architektūriniai projektai, skirti skatinti optimalų technologijų naudojimą 
ir „protingą mokyklą“, sukuria sistemas ir pagalbines priemones, tokias kaip 
„Archicl@sse“ ir „1+4 Learning Spaces“ naujos kartos mokyklų „Manifesto“ 
iniciatyvos, pradedančios tiesti kelią pradiniams veiksmams ir pokyčiams. 
Šiame tyrime nagrinėjami ir nauji pastatai, ir seni statiniai, kuriuos reikia 
atrenovuoti, atnaujinti, pagerinti ir kartais net iš naujo išrasti. 

	
	
Šiame skyriuje pateiktos iniciatyvos taip pat skirtos apsvarstyti ir išbandyti 
įdomias mobiliąsias funkcijas, pvz., „Klasė ant ratų“, kurių technologiniai 
rinkiniai gali lengvai transformuoti įprastą tradicinę klasę į novatorišką 
interaktyvią klasę (žr. nuo „Ateities klasės laboratorijų iki dabartinių klasių“). 

	
	
Laiko ir erdvės reorganizavimas yra ypač tinkamas, o kai kuriais atvejais 
netgi būtinas dalyvavimo ir bendradarbiavimo procesams, įtraukiantiems 
mokytojus, studentus ir tėvus, kaip parodė „De School“ iniciatyva. 

	
	

68. „European Schoolnet“ Ateities klasės laboratorijų 
projektas, įvairios šalys 

	
	
2012 m. sausio mėn. „European Schoolnet“ savo biure Briuselyje pradėjo 
vykdyti Ateities klasės laboratorijų projektą. Laboratorija yra fizinė erdvė, 
vienoje vietoje sujungianti mokymosi erdvės projektą, pagrindinių 
kompetencijų ugdymą ir technologijas. Ateities klasės laboratorija nėra 
klasės, kurią mokyklos turėtų įgyvendinti, prototipas, ja siekiama 
paskatinti ir pakviesti lankytojus persvarstyti savo mokymosi erdves, jų 
mokymo ir mokymosi būdus bei technologijų vaidmenį. 

	
	
Iš pradžių Ateities klasės laboratorijų projektas buvo sukurtas siekiant 
paremti iTEC („Naujoviškos technologijos patraukliai klasei“) projekto – 
didelio masto visos Europos bandomojo projekto, kuriame daugiausia 
dėmesio buvo skiriama IKT naudojimui ir integravimui mokyklose – 
rezultatų sklaidą. Projekte atsirado naujoviškų pedagoginių scenarijų, iš 
kurių kai kurie paskatino mokytojus pradėti mąstyti apie tai, kaip 
pritaikyti įprastus klasių planus, arba apie naujas metodikas, tokias kaip 
„apversta klasė“. Todėl Ateities klasės laboratorija iš pradžių buvo sukurta 
kaip būdas pristatyti įvairioms suinteresuotosioms šalims naujus  
mokymo  ir  mokymosi  metodus,  apimančius  naujovišką  IKT 
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naudojimą, ir pakviesti jas permąstyti savo dabartinę pedagoginę 
praktiką lanksčioje ir pertvarkomoje erdvėje. 

	
	
Net jei pertvarkomos mokymosi erdvės idėja nebuvo nauja, nebuvo 
įmanoma užtikrintai prognozuoti, kaip iniciatyva pradės veikti. Šiandien 
Ateities klasės laboratorijų projektas pasirodė esantis daugeliu atžvilgių 
sėkmingas. Ateities klasės laboratorijų projektas siūlo „maisto 
apmąstymams“ visiems: mokyklų vadovams, mokytojų rengėjams, 
mokytojams, politikos formuotojams, derinant ir vizualizuojant mokymosi 
erdvės dizainą (organizuojamą kaip „mokymosi zonos“), pedagogiką ir 
technologijų integravimą. Be apčiuopiamų ir matomų elementų 
demonstravimo, Ateities klasės laboratorijų projektas taip pat padeda 
atverti protus, nes jis sujungia įvairias suinteresuotąsias šalis, skatina 
keitimąsi patirtimi ir siekia įkvėpti įvairių lygių profesionalus. 

	
	
Be to, kai kuriuos lankytojus taip įkvėpė Ateities klasės laboratorijų 
projekto mokymosi zonų idėjos, kad jie pradėjo kurti savo mokymosi 
laboratorijas. Šiandien yra dešimtys tokių Ateities klasės laboratorijų 
projekto įkvėptų laboratorijų visoje Europoje ir už jos ribų, dėl Ateities 
klasės laboratorijų modelio lankstumo sukurtų skirtinguose kontekstuose 
ir įvairiais tikslais. Kai kurios iš Ateities klasės laboratorijų yra mokyklos 
laboratorijos, naudojamos tiesiogiai darbui su mokiniais, kai kurias iš jų 
sukūrė švietimo ministerijos arba mokytojų rengimo universitetai, o dar 
daugiau yra kuriamos nuolat. 

	
	
Nuo pat pradžių Ateities klasės laboratorijų projektas buvo savarankiškai 
finansuojama iniciatyva, remiama EUN narių švietimo ministerijų ir, labai 
svarbu, daugelio švietimo technologijų teikėjų, kurie norėjo tapti Ateities 
klasės laboratorijų plėtros dalimi. Šiandien Ateities klasės laboratorijų 
projektas aktyviai naudojamas rengiant mokytojų seminarus, taip pat 
renginius įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, 
pramonei, politikos kūrėjams ir mokslininkams. Iki šiol daugiau kaip 
3000 mokytojų dalyvavo konkrečiose Ateities klasės laboratorijų projekto 
vietose surengtuose seminaruose ir kursuose, ir pateikė labai teigiamų 
pastabų. 

	
	
	

Tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokytojų tinklaveika; 
mokymo scenarijai; mokymosi erdvės organizavimas. 
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69. Nuo Ateities klasės laboratorijų iki šiandieninių klasių, 
Portugalija 

	
	
Sala  do  futuro  e  Laboratório de  aprendizagem  e  multimédia1 yra 
mokymosi erdvė su trimis didelės raiškos vaizdo kameromis, vaizdo 
redagavimo programine įranga, robotais, „Lego Mindstorms“ programinės 
įrangos kūrimui, 3D spausdintuvu, liečiamuoju ekranu, planšetiniais 
kompiuteriais, mokinių atsako sistemomis ir įrenginiais, „Snoelzen“ 
elementais, papildytos realybės programine įranga, „stebuklingąja siena“, 
interaktyviuoju stalu. Visi baldai kambariuose yra ant ratukų arba 
kilnojami, todėl mokytojai ir mokiniai gali laisvai pertvarkyti erdvę pagal 
savo  poreikius.  Ateities  laboratorijoje  daugiausia  dėmesio  skiriama 
novatoriškų mokymo metodų taikymui mokyme ir mokymesi. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Agrupamento de Escolas de Alcanena 2017 
	
	
	
	
Ateities klasės laboratorijos atidarymas „Agrupamento de Escolas de 
Alcanena“ vidurinėje mokykloje Portugalijoje tapo posūkio tašku visiems: 
mokytojai ir mokiniai tapo labiau motyvuoti, o IKT integravimas į švietimą 
tapo akivaizdus. Profesinio rengimo mokiniai, turintys menką motyvaciją, 
ir specialiųjų poreikių mokiniai taip pat gavo naudos. Profesinio  rengimo  
mokiniai  buvo  apmokyti  tapti  Ateities  klasės 
laboratorijų projekto rezidentais. 

	
	
	
	
	

1 http://fcl.eun.org/sala-do-futuro-e-laboratorio-de-aprendizagem-e-multimedia 



2 http://educalab.es/intef 
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Tačiau vien Ateities klasės laboratorijų projektas negalėjo pakeisti nei 
mentaliteto, nei mokymo praktikos. Būtina perkelti Ateities klasės 
laboratorijose taikomus mokinių mokymosi ir mokytojų mokymo būdus į 
paprastas klases. 

	
	
Todėl buvo sukurta daugiau projektų, tokių kaip „klasė ant ratų“, kuriuos 
sudaro technologiniai rinkiniai, lengvai galintys bet kokią įprastą tradicinę 
klasę transformuoti į novatorišką ir interaktyvią klasę. Buvo 
sustiprintas mokytojų rengimo planas, o įvairių dalykų vadovai mokosi 
perteikti naujas metodikas, naudodami technologinę įrangą, kad galėtų 
skleisti šiuos naujus metodus tarp kitų mokytojų (apie 150). 

	
	
Mokytojai ugdo savo pedagoginius įgūdžius, kad galėtų pereiti nuo 
ekspozicinio mokymo prie aktyvių metodų, tokių kaip mokymasis pagal 
scenarijus; apversta klasė; BYOD (Bring Your Own Device – angl. atsinešk 
savo mobilųjį įrenginį). Mokiniai jaučiasi labiau motyvuoti, gerėja jų 
koncentracija, kai mokosi savo būdais ir pagal savo poreikius, o per vieną 
pamoką jie gali daryti įvairius dalykus ir būti skirtingose zonose. Tai 
susiję su savivaldumu, aktyviais vaidmenimis ir XXI amžiaus įgūdžių 
ugdymu. 

	
	
	

lanksti mokymosi aplinka; mokymosi erdvės organizavimas; 
technologijomis pagrįstas mokymas; technologijomis pagrįstas 
mokymasis; mokymo scenarijai; pagrindinės kompetencijos. 

	

	
	
	

70. Ateities klasė – „El Aula del Futuro“, Ispanija 
	
	
Ši Ispanijos iniciatyva yra susijusi su „European Schoolnet“ (EUN) Ateities 
klasės laboratorijos projektu ir skirta politikos kūrėjams, technologijų 
tiekėjams, mokytojams ir švietimo tyrėjams. „Aula del Futuro“ tikslas yra 
padėti vartotojams vizualizuoti, kaip dabartinės klasės gali būti 
pertvarkytos, siekiant skatinti mokymo ir mokymosi stilių pokyčius. 

	
	
Pradėta 2017 metais remiant ir vadovaujant INTEF (Ispanijos 
nacionaliniam technologinės veiklos ir mokytojų rengimo institutui2), ši 
nauja Švietimo ministerijos erdvė suteikia mokytojams ir pedagogams 
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galimybę naudotis technologijomis ir ištirti erdvės organizavimo 
koncepciją, be turinio įgijimo, daugiausia dėmesio skiriant mokinių 
įgūdžių ugdymui. Mokytojas tampa mentoriumi, o mokiniai tampa jų 
pačių mokymosi centru. Mokytojai skatinami naudoti aktyvias 
metodikas, kai mokiniai tampa žinių, išteklių, idėjų ir kt. tyrinėtojais ir 
kūrėjais. Įgyvendinami skirtingi pedagoginiai požiūriai: apversta klasė, 
veikla pagrįsta pedagogika ir kt., naudojamos skirtingos technologijos – 
„Smart School“, „Gear VR“, mobilieji prietaisai. Ugdomi mokinių įgūdžiai, 
kurie yra taikomi skirtinguose kontekstuose, ir leidžia jiems sėkmingai 
rasti kelią asmeniniame, socialiniame ir darbinės veiklos pasauliuose, 
kuriuose jie gyvena. 

	
	
„Aula del Futuro“ programoje naudojamos įvairios prieinamos 
technologijos ir ištekliai, kuriais skatinamas mokinių mokymasis 
lanksčioje ir aktyvioje aplinkoje. Mokiniai gali atlikti įvairias užduotis 
naudodamiesi technologijomis, kai jos organizuojamos ir naudojamos 
atvirai ir aktyviai. Be to, erdvė yra lanksti ir pritaikoma naujoms sparčiai 
besivystančioms technologijoms, kurios ateityje gali būti integruotos į 
skirtingas mokymosi zonas, kad bet kuriuo metu būtų galima patenkinti 
mokinių poreikius. 

	
	
„Aula del Futuro“ neapsiriboja tik klase: su ja yra susiję kitos paslaugos 
ir projektai, įskaitant: 

	
• Nuolatinio profesinio mokytojų tobulėjimo galimybės vietoje ir 

internete. 
	

•    Europos projektai, kuriems vadovauja INTEF. 
	
• Švietimo naujovių paslaugos Ispanijos švietimo ministerijoje ir 

autonominėse bendruomenėse. 
	

•    Eksperimentiniai projektai su technologijomis, kuriuose dalyvauja 
Ispanija („Samsung Smart School“ ir kt.). 

	
	
Šią iniciatyvą remia ambasadoriaus tinklas3, kuris veikia visose Ispanijos 
autonominėse bendruomenėse ir miestuose, ir kurį koordinuoja švietimo 
ministerija. Ambasadoriai yra skirtingų sričių mokytojai, norintys skleisti 
„Aula del Futuro“ modelį ir padėti tiems centrams ir mokytojams, kurie 
nori judėti į priekį naujoviško mokymosi kryptimi, kurio dėmesio centre 
yra mokinys. Todėl keletas savarankiškų bendruomenių (pvz., Kanarų 

	
	

3 http://fcl.educalab.es 
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salos, Aragonas, Madrido bendruomenė, Navaros bendruomenė, 
Valensijos bendruomenė) jau pradėjo arba dabar kuria savo „Aulas del 
Futuro“, įsikūrusias Mokytojų profesinio tobulėjimo centruose, kur 
mokyklos ir mokytojai gali pasisemti įkvėpimo. 
	

Novatoriškos praktikos sklaida; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; 
apverstas mokymasis; lanksti mokymosi aplinka; aktyvus mokymasis; 
mokymosi erdvės organizavimas; technologijomis paremtas mokymas; 
technologijomis paremtas mokymasis; mokymo scenarijai; pagrindinės 
kompetencijos; tinklaveika. 

	
	
	
71. „Archicl@sse“ projektas, Prancūzija 

	
	
Kokia mokyklos architektūra suteikia palankiausią aplinką mokinių 
sėkmei vis labiau susijusiame pasaulyje? Kokie yra skaitmeninimo 
padariniai mokyklos architektūrai? 

	
	
Prancūzijos nacionalinio švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
ministerijos inicijuoto „Archicl@sse“4 projekto tikslas – parengti gaires, 
kurios leistų suinteresuotosioms mokyklų šalims persvarstyti mokyklos 
architektūrą, atsižvelgiant į technologines naujoves, infrastruktūros 
galimybes ir naujas mokymo strategijas. 

	
	
Projekte nagrinėjami du klausimai: 

	
	
- Kalbant apie naujas mokyklas, kaip mes galime derinti aktyvią 
pedagogiką, integruodami skaitmenines technologijas į pažangios 
mokyklos architektūrą ir dizainą? 

	
	
- Kalbant apie senesnes mokyklas, kaip XXI amžiuje mokyti klasėse ir 
mokyklose, paveldėtose iš XIX amžiaus? 

	
	
Atsiranda daugybė renovuotų ar naujai pastatytų mokyklų pavyzdžių, 
kurie rodo, kad reikalinga institucinė sistema priimant sprendimus dėl 
erdvės projektavimo ir naudojimo, atitinkančio įvairius naudojimo 
poreikius   (mokytojų,   mokinių,   institucijų,   tėvų,   administracinių 
pareigūnų). Kai klasikinis  stačiakampis  formatas tampa netinkamas 

	
	
	

4 http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-du-numerique-sur-l-architecture-des-ecoles-et- 
des-etablissements.html 
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mobiliems baldams, prijungtiems įrenginiams ir bendram darbui, darosi 
labai svarbu persvarstyti mokyklos architektūrą. 

	
	
Šios rekomendacijos (prieinamos internete nuo 2018 m. pradžios) turėtų 
patenkinti šiuos poreikius, iškelti svarbius mokyklų kūrimo ar 
renovavimo klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti pareigūnai, ir pripažinti 
mokytojų ir jų mokinių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą svarbą. 
	

Aktyvus mokymasis; mokymosi erdvės organizavimas. 
	
	
	
	

72. „1+4 mokymosi erdvės“ naujajai mokyklų kartai, Italija 
	
	
Ši iniciatyva išsamiau apžvelgia naują požiūrį į mokymosi erdves. Ja 
siekiama nagrinėti ir skleisti naują kultūrą, skirtą kurti tokias švietimo 
erdves esamose ir būsimose Italijos mokyklose. 

	
	
INDIRE (Nacionalinis dokumentacijos, inovacijų ir edukacinių tyrimų 
instituto) sukurta „1+4 mokymosi erdvių“ iniciatyva deklaruoja 
novatoriškų mokymosi erdvių kūrimą. Jos brošiūra ir knyga nagrinėja 
mokymosi aplinkos evoliuciją nuo istorinės praeities iki ateities. 
Kultūriniu požiūriu, ši iniciatyva suteikia pagrindą ilgalaikei pertvarkai 
mokyklose, siekiant pakeisti esamų erdvių formą ir veiksmingą 
naudojimą, taip pat skatina architektų ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimo bei sklaidos iniciatyvas. Pažymėtina, kad iniciatyva 
skatina pereiti prie IKT grindžiamo „one-to-one“ tinklų technologijų 
naudojimo, siekiant tradicinę suolų sistema pagrįstą aplinką klasėse 
pakeisti klasterių konfigūracija ir atvira mokomąja erdve. 

	
	
Tai taip pat skatinamos įvairios asmeniniams poreikiams pritaikytos 
aktyviojo mokymosi rūšys. Efektyvus mokymasis reikalauja mokymosi 
tempo, mokymosi aplinkos ir mokymosi erdvės personalizavimo. Kai mes 
mokomės ir dirbame namuose, niekas valandomis nesėdi prie stalo ar ant 
kėdės: mes bandome bendradarbiauti, tyrinėti, ieškoti informacijos, 
visada siekdami geriausios ir patogiausios aplinkos. Taigi, kodėl 
mokykloje ir toliau turėtų išlikti klasės aplinka, kuri nebėra efektyvi? 
	

individualizuotas mokymasis;  aktyvus  mokymasis; mokymosi erdvės 
organizavimas. 
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73. Švietimo inovacijų studija (EIS), Austrija 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Švietimo inovacijų studija (EIS), 2017 m. 
	
	
Švietimo inovacijų studijos (EIS) laboratorija Austrijoje yra inovatyvi 
erdvė, kuri padeda ugdyti įvairių klasių mokinių, pradedant nuo 
pradinukų, 21-ojo amžiaus įgūdžius. Studijoje naudojamos įvairios 
švietimo programos ir koncepcijos, taip pat mobilieji baldai, leidžiantys 
mokiniams tyrinėti ir kurti robotų modelius, pvz., naudojant „Lego“ 
detales. Be to, šie mobilieji baldai suteikia mokiniams galimybę dalyvauti 
mokymosi procesuose įvairiais būdais ir skirtingose mokymosi srityse. 

	
	
„Robotics in Education“ naudojimas gali suteikti daug daugiau naudos 
nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Robotų konstravimas ir 
manipuliavimas leidžia mokiniams išmokti platų koncepcijų ir darbo 
metodų spektrą. 

	
	
Pradžioje mokiniai supažindinami su kodavimu. Kiekvienas grupės 
mokinys prisiima konkretų vaidmenį komandoje: pristatymo vedėjo, 
organizatoriaus, pasakotojo, konstruktoriaus ar programuotojo. Mokiniai 
gali dalyvauti daugybėje žaidybinių eksperimentų, susijusių su 
konkrečiomis užduotimis ar iššūkiais, kuriuose naudojami kodavimas ir 
robotai. Galiausiai, mokiniai turi galimybę pristatyti ir apmąstyti, ką jie 
sukūrė, leidžiant jiems ne tik gauti atsiliepimų, bet ir geriau suprasti savo 
sprendimus. 

	
	
EIS studijos elementus yra paprasta išmokti, tačiau jie palieka daug 
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erdvės tęstiniam tyrinėjimui ir atlygina už įdėtą darbą ir pirmą kartą 
dalyvaujantiems, ir tiems, kurie šiai veiklai skyrė daug valandų. 

	
	
Turinys ir naudojama metodika yra tarpdalykiniai, apima matematikos, 
fizikos, mechanikos, elektronikos, informatikos, inžinerijos koncepcijas, 
kalbų mokymąsi ir psichologiją. Šis metodas buvo sėkmingai pritaikytas 
keliose mokyklose visame pasaulyje, buvo naudojamas pradedant nuo 
pradinio ugdymo, tinkamai pritaikant pedagoginę metodiką kiekvienu 
lygmeniu. 

	
	
EIS laboratorija taip pat apima veiksmus, kuriais remiami pedagogai, kad 
būtų nustatytas ir apsvarstytas tendencijų poveikis jų vietos kontekste. 

	
	

robotų technika; tarpdalykinis požiūris; mokymasis bendradarbiaujant; 
projektinis mokymasis; pagrindinės kompetencijos; mokymosi erdvės 
organizavimas; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas. 

	
	
	
74. Mokymosi laboratorijų iniciatyva (FCL), Portugalija 

	
	
Įkurta 2014 m. Portugalijos generalinio švietimo direktorato (DGE)45 per 
Švietimo išteklių ir technologijų komandą („Equipa de Recrsos e 
Tecnologias Educativas“ - ERTE) kartu su „European Schoolnet“ (EUN), 
Mokymosi laboratorijų iniciatyva (LA) yra tiesiogiai susijusi su EUN 
projektu „Ateities klasės laboratorija“. Pagrindinis šio projekto tikslas – 
skleisti IKT integravimo į mokymo programas metodikas, atsižvelgiant į 
Portugalijos kontekstą. 

	
	
Šia iniciatyva siekiama mokytojams, mokykloms ir kitiems švietimo 
partneriams parodyti „European Schoolnet“ sukurtas gaires ir išteklius, 
skirtus remti novatoriškų mokymo ir mokymosi scenarijų kūrimą, 
bandymą ir įgyvendinimą. Siekiant visoje šalyje integruoti inovacinę 
praktiką, planuojama įtraukti mokytojų tinklą. 

	
	
Mokytojams siūlomos metodikos ir ištekliai buvo patikrinti įvairiais 
bandomaisiais projektais Europos švietimo sistemoje ir yra tiesiogiai 
susiję su naujoviškų technologijas naudojančių mokymosi scenarijų 
bandymu ir patvirtinimu. 

	
	
Mokymosi scenarijai kartu su gerosios praktikos pavyzdžiais, įkvėpti 
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pažangių pedagoginių strategijų, suteikia įkvėpimo kitų scenarijų, 
pasakojimų ir novatoriškos veiklos, įgyvendinamos portugalų mokytojų 
klasėse, koncepcijai. 

	
	
LA iniciatyvą globoja amerikiečių mokytojų – ambasadorių komanda, 
kuri, remiama ERTE, susibūrė per trejus metus. Mokytojai – 
ambasadoriai parengė keletą laisvų formuojamųjų veiklų, skirtų įvairių 
amžiaus grupių mokytojams. Veiklomis siekiama sukurti mokytojų 
tinklą, kuris skatintų novatoriškos praktikos įgyvendinimą nacionaliniu 
lygmeniu taikant IKT. 

	

	
mokymasis bendradarbiaujant; pagrindinės kompetencijos; mokytojų 
tinklaveika; į mokinius orientuota metodika; mokytojo vadovavimas; 
mokymo scenarijai; mokymosi erdvės organizavimas. 

	
	
	
75. „De School“, Nyderlandai 

	
	
„De School“5 Zandvoorte tikslas – sukurti vietą, kurioje mokiniai ir 
pedagogai galėtų dirbti kartu, atrasti savo talentus ir vystytis. Šioje 
unikalioje erdvėje kiekvienas mokinys yra gerbiamas ir vertinamas, jam 
skiriama tiek dėmesio, kiek reikia. „De School“ siekia skatinti aplinką be 
streso ir konkuravimo, kuri savo ruožtu skatina ir lengvina mokymąsi. 

	
	
Mokykla dirba 50 savaičių per metus nuo 8:00 iki 18:00. Per šias 50 
savaičių mokiniui tenka mažiausiai 900 mokslo valandų, dauguma 
pasirenka 1200 mokslo valandų. Tėvai turi galimybę pasirinkti vieną iš 
dviejų variantų: variantą su fiksuotomis mokymosi valandomis ir 
atostogomis, arba lankstesnį variantą, leidžiantį vaikams lankyti mokyklą 
lankstesniu grafiku, tuo pat metu visą laiką turint visišką prieigą prie 
mokymosi medžiagos. 80 proc. tėvų pasirinko antrąjį variantą. 

	
	
Mokymosi medžiaga suskirstyta į temas, kurias mokiniai įsisavina per 
maždaug 10 savaičių. Kiekviena tema prasideda susitikimu, kuriame 
mokinys, tėvai ir atsakingas mokytojas susitaria dėl mokinio 
individualaus mokymosi kelio ir tikslų. Panašus susitikimas įvyksta 
kiekvienos temos pabaigoje, suteikiant kiekvienam galimybę apmąstyti 
taikytą procesą ir veiksmus bei išmokti pamokas kitai temai. Per šį 

	

	
5 http://www.deschool.nl/ 
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procesą tėvams suteikiamas aktyvus vaidmuo mokykloje, jų dalyvavimas 
reikalingas tam tikrai veiklai, moksliniams tyrimams ir pamokoms su 
svečiais, kurios papildo kiekvieną temą. 

	
	
Be to, suteikiant daugiau laiko išmokti įvairiai mokymosi medžiagai, 
mokiniai gali mokytis savo tempu. Šis lankstumas ir visus metus 
besitęsiantis vadovavimas suteikia visiems mokiniams lygias galimybes 
išnaudoti savo potencialą ir ugdyti įgūdžius. 

	
	
	

aktyvus mokymasis; savivaldusis mokymasis; individualizuotas 
mokymasis; refleksinis mokymas; mokymosi laiko organizavimas; 
bendras vadovavimas; mokyklos ir tėvų santykiai. 
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b. Inovacinės pedagoginės galimybės ir 
holistiniai pokyčiai 

	
	
Remiantis OECD, technologija gali iš naujo apibrėžti tradicinius mokymosi 
būdus, užtikrinančius „mokymąsi ir tyrinėjimą mokinio iniciatyva, 
bendradarbiavimą, individualizavimą ir lankstumą“ (OECD, 2017 m.). 
Keletas šio skyriaus iniciatyvų tiria, kaip technologijos gali sustiprinti 
novatorišką mokymo ir mokymosi praktiką, o kitos sistemos yra 
sukaupusios daug metų patirties ir įtraukusios daugiau mokinių, mokytojų 
ir (arba) mokyklų. 

	
	
„Skaitmeninės mokyklos diena, 1:1 su „iPad““ ir „Mokykla Debesyje“ 
iniciatyvose novatoriškų išteklių naudojimas derinamas su aktyvių 
pedagoginių metodų įgyvendinimu ir mokytojų profesinio tobulėjimo bei 
bendradarbiavimo palaikymo veiksmais. Pirmojo iš šių projektų dalį sudaro 
mokymosi vietos reorganizavimas vietos lygmeniu, o dėmesys 
tarpdalykiniam požiūriui mokyklos lygmeniu yra svarbus antrojo projekto 
elementas. 

	
	
„Makers“ metodas susilaukia plataus pritaikymo mokyklose, kaip rodo 
„Maker@scuola“ iniciatyva, kurioje novatoriškų išteklių naudojimas 
jungiamas su pedagogika, per 3D vaizdų naudojimą padedant ugdyti 
savirefleksiją,  savivaldumą,  erdvinį  intelektą,  kritinį  mąstymą  ir  kt.. 
„Makerspace 2087“ iniciatyva daugiausia dėmesio skiria mokinių 
kūrybiškumo ugdymui, taikant tarpdalykinį požiūrį, naudojant technologijų 
ir dizaino įgūdžius. 

	
	
Idėjų  ir  produktų  kūrimas,  „Dalyvių  klasės“,  „Mokykla  Debesyje“  ir 
„Årtaskolan“ yra iniciatyvos, kurios iliustruoja kaip įvairūs (ankstesniuose 
skyriuose apibrėžti) novatoriškų elementų deriniai gali būti įgyvendinti 
mokyklos lygmeniu. 

	
	
„MathemaTIC“ iniciatyva iliustruoja naujoviškus metodus, naudojančius IKT 
matematikos srityje. Ši iniciatyva naudoja IKT bendradarbiavimo 
stiprinimui, o iniciatyva „Rašyk, kad išmoktum“ skirta ir matematikos, ir 
raštingumo klausimams. 

	
	
„Laterna Magica“, „Digitalis“ ir „De Nieuwste School“ įsikūrusios 
Nyderlanduose, kur švietimo sistema suteikia mokykloms daug 
autonomijos. Čia matome tris „visos mokyklos“ metodus, kuriuose per 
struktūrinius  pokyčius  nuosekliai  ir   aiškiai   įdiegiamos  daugiamatės 
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naujovės: mokymosi turinio, mokinių profilio, mokytojų vaidmens, 
pedagoginio požiūrio, tėvų įtraukimo, laiko ir erdvės organizavimo. 

	
	
„Mokinių balsas švietimo reformoje“ užbaigia šį skyrių naujausia, 
įkvepiančia ir į ateitį nukreipta iniciatyva, kuria siekiama dalyvauti mokymo 
programų kūrimo veikloje, naudojant vaiko teisių principą. 

	
	

76. „Skaitmeninės mokyklos diena, 1:1 su „iPad““, 
Norvegija 

	
	
Berumo savivaldybėje Norvegijoje taikoma įkvepianti vietos iniciatyva, 
rodanti, kaip technologijos gali pagerinti mokymosi rezultatus, stiprinti 
mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, kurti naują mokyklos kultūrą ir 
pertvarkyti tradicinius mokymosi metodus, tokius kaip mokymasis 
skaityti ir rašyti, laikantis nacionalinių mokymo programų ir vertinant 
pagal nacionalinius nuostatus. 

	
	
„Skaitmeninės mokyklos diena, 1:1 su „iPad“ iniciatyva6 2015 m. pradėta 
vykdyti kaip bandomoji iniciatyva penkiose mokyklose, dabar joje 
dalyvauja 15 mokyklų, o iki 2018 m. projektą planuojama išplėsti į visas 
regionines mokyklas, tai sėkmės istorija. 

	
	
Projekto metu kiekvienas mokinys gavo planšetinį kompiuterį, kuris tapo 
jo pagrindiniu mokymosi šaltiniu; tai turėjo visiškai pakeisti mokytojų 
naudojamus pedagoginius ir mokymo metodus. Be to, mokykla sukūrė 
skaitmeninį iglu, ypatingą erdvę, skirtą naujoviškam ir bendradarbiavimu 
pagrįstam skaitmeniniam darbui. Dėl to mokyklos sistemos tapo 
lanksčios ir dinamiškos, mokytojai dirba bendradarbiaudami ir dalinasi 
klasėmis. 

	
	
Pavyzdžiui, pirmosios klasės skaitymo ir rašymo sėkmės rodikliai labai 
pagerėjo, kai mokykloje buvo įdiegtos technologijos. Tai patvirtina 
nepriklausomi tyrinėtojai, o savivaldybės mokyklose dabar lankosi kitų 
mokyklų pedagoginiai darbuotojai, norintys sužinoti apie sparčią 
mokyklos kultūros technologinę transformaciją. 

	
	
Naudojant  technologijas  ir  suteikiant  galimybę  dalyvauti  profesinio 
tobulinimosi   užsiėmimuose,   mokytojai   labiau   motyvuojami,   įgyja 

	
	

6 http://www.jongskole.no/ 
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aukštesnį meistriškumą, gerėja mokinių mokymosi pasiekimai. Mokyklų 
vadovai praneša, kad projektas pagerino vadovavimą klasėms, pritaikė 
mokymo metodus 21-ajame amžiuje reikalingiems įgūdžiams ugdyti, 
suteikė daugiau mokymosi įvairovės ir apskritai pertvarkė klasės aplinką. 

	
	
	

pagrindinės kompetencijos; mokymas bendradarbiaujant; lanksti 
mokymosi aplinka; mokytojo vadovavimas; vadovavimas mokyklai; 
tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas. 

	
	
	
77. „Maker@Scuola“, Italija 

	
	
„Maker@Scuola“ projekto, kurį inicijavo INDIRE (Nacionalinis 
dokumentacijos, inovacijų ir edukacinių tyrimų institutas), tikslas – 
išnagrinėti „Kūrėjų“ metodikos savybes ugdyme ir jos įgyvendinamo 
mokyklose būdą. 

	
	
Pirmiausia buvo suvokta, kad klasėje pakartoti „Kūrėjų“ metodikos darbo 
būdai galėtų paskatinti mokinius mokytis aktyviau, sąmoningiau ir 
labiau įsitraukiant. 

	
	
Projekte dalyvauja beveik 100 mokyklų, daugiausia dėmesio skiriama 3D 
spausdintuvų naudojimui priešmokyklinio ugdymo ir pradinėse 
mokyklose. Mokytojai nurodo, kad 3D spausdintuvų naudojimas 
pagerino jų mokinių erdvinius, loginius ir lateralizacijos procesus. 

	
	
Nuo 2017 m. rugsėjo, ateinančius trejus metus bus atliekama: 

	
	
1. „Kūrėjų“ metodikos, kaip įsitraukimo į STEM po vaikų matematinio 

ir loginio mąstymo ugdymo skatinimo būdo, bandymas; 
	
	
2. „Kūrėjų“ technologijų, kurios yra labiau refleksinės nei interaktyvios, 

pozicionavimo ir to, kaip jos palaiko kritinius, savivaldumo ir 
integracinius procesus, tyrimas. 

	
	
3.  Tarpusavio  ryšio  tarp  3D spausdintuvų, „Kūrėjų“ pedagogikos ir 

STEM disciplinų tyrimas. 
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4.  Gilesnis  technologinių  nuostatų,  susijusių  su  3D  spausdintuvų 
naudojimu, nagrinėjimas. 

	
	
Pedagoginiu požiūriu, „Kūrėjo ugdymo“ sąvoka grindžiama „darymo“ 
pedagogika, kritiška pedagogika, apimančia konstruktyvumą ir 
transformacijos bei emancipacijos procesus. Psichologiniu požiūriu 
procesas „galvok, daryk ir tobulink“, kuris yra būdingas į kūrėją 
orientuotiems didaktiniams veiksmams, apima visas aukštesnes 
kognityvines funkcijas (planavimą, atmintį, problemų sprendimą, 
sprendimų priėmimą, protinį modeliavimą ir kt.) ir netgi socialines – 
pažintines funkcijas. 

	
	
	

STEM;  pagrindinės  kompetencijos;  aktyvus  mokymasis;  refleksinis 
mokymasis; kūrėjų metodika. 

	
	
	

78. „Makerspace 2087“ – mokinių rengimas ateičiai, 
Norvegija 

	
	
„Makerspace 2087“7 atvėrė duris 2017 m. Byskoleno pradinėje mokykloje 
–  vienoje  seniausių  mokyklų  Sandefjorde,  Norvegijoje,  kaip  fizinė 
mokymosi arena visiems mokiniams. Projekto pavadinimas susijęs su 
2087 metais, kai Byskoleno mokykla švęs savo 200 metų jubiliejų, 2017 
m. pirmokai bus 76 metų, o 2017 m. baigiamosios klasės mokiniai – 83 
metų amžiaus. Mokyklos misija – parengti mokinius ilgam gyvenimui, ir 
mokykla mano, kad septyniasdešimties metų perspektyvoje bus svarbu 
suprasti technologijas, kodavimą ir automatizavimą. 

	
	
Projekto, kurį įkvėpė tarptautinis kūrėjų judėjimas „Maker Movement“, 
tikslas yra sukurti areną, kurioje mokiniai galėtų tyrinėti, kurti ir 
eksperimentuoti. Reikšminiai žodžiai yra smalsumas ir kūrybiškumas. 
Naujovės, kūrybiškumas ir kūrybos džiaugsmas taps pagrindiniais 
daugelio mokinių ateities gyvenimo įgūdžiais. Bendrosios technologijų ir 
kodavimo žinios taip pat turi demokratinį aspektą: visi mokiniai netaps 
programuotojais, tačiau kodavimo supratimas leis jiems turėti 
kvalifikuotą   nuomonę   apie   tai,   kaip   turėtų   būti   naudojamos 
technologijos. 

	
	
7	http://portal.sandefjordskolen.no/?sandefjordskolen.txt 
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Visi Byskoleno mokiniai (6-12 metų amžiaus) yra įtraukti į „Makerspace 
2087“ projektą ir dalyvauja jame ne rečiau kaip kartą per savaitę. 
Daugiausia dėmesio per tarpdalykinę temą „Technologija ir dizainas“ 
skiriama gamtos mokslams, menams, amatams ir matematikai. 

	
	
Atskira projekto vieta užtikrina, kad „įtaisai“ neišnyks „tamsiuose 
kampuose“, kur jie gali būti pamiršti. Tai taip pat sukuria sinergiją, kai 
klasės mato viena kitos projektus ir skatina viena kitos susidomėjimą 
tyrimų metodais ir smalsumą. Mokymas didžiąją laiko dalį vyksta prie 
atvirų  durų,  kad  kiti  galėtų  matyti  ir  dalyvauti  tame,  kas  vyksta. 
„Makerspace 2087“ turi daug laisvos erdvės, leidžiančios mokiniams 
kurti ir naudoti robotus ant grindų, ir sugebėti dirbti įvairesnėse vietose 
nei tradiciniai mokykliniai suolai. Mokiniams ir mokytojams suteikiama 
prieiga prie programinės įrangos, 3D spausdintuvų, CNC, lazerinių 
pjovimo mašinų, siuvimo mašinų, robotų, kodavimo įrankių ir 
kompetentingų konsultantų. 

	
	
Siekiama, kad dauguma mokytojų būtų susipažinę su „Makerspace“ 
įrangos teikiamomis mokymo galimybėmis jų klasėse. Kad tai paremtų, 
„Makerspace 2087“ turi visą darbo dieną dirbantį pedagogą su gerais 
technologiniais ir pedagoginiais įgūdžiais, programavimo patirtimi, ypač 
besidomintį didaktika ir užtikrinantį akademinę pagalbą kitiems 
mokytojams. 

	
	

kūrėjų požiūris; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi 
erdvės organizavimas; aktyvus mokymasis; bendraamžių mokymasis 
(mokytojai) 

	
	
	
79. Idėja ir produktų kūrimas, projektavimas ir 
elektroninių ciklų projektas, Norvegija 

	
	
Tarpdalykinis darbas ir bendradarbiavimas su universitetais, vietinėmis 
įmonėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis daro mokymą ir mokymąsi 
efektyvesnį, palaiko mokinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, taip pat 
geriau juos parengia šiandieninei darbo rinkai. 

	
	
Šis projektas, inicijuotas Kubeno vidurinės mokyklos Osle, Norvegijoje, 
vadovybės,  yra  įdomus  nukrypimo  nuo  tradicinių  atskirų  disciplinų 
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mokymo metodų į novatorišką tarpdalykinę veiklą pavyzdys. Derindama 
technologijas ir mokslinių tyrimų teoriją, matematiką, programavimą, 
informacines technologijas ir fiziką, ši iniciatyva formuoja naują mokymo 
ir mokymosi praktiką. Siekiant, kad mokymas ir mokymasis taptų 
efektyvesni, ugdomi pagrindiniai mokinių įgūdžiai visose srityse ir jie 
geriau parengiami darbo pasauliui. 

	
	

Šiuo metu projekte, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama 
kūrybiškumui,  bendradarbiavimui 
ir produktyvumui, dalyvauja 12 
mokinių, bendradarbiaujančių su 
vadovaujančia mokykla ir Norvegijos 
darbo ir socialinės gerovės 
administracija (NAV). Mokytojas 
planuoja projekto darbą su 
kolegomis iš technologijų programos 
ir kitų profesinio mokymo 
programų, koordinuoja mokymo 
procesą ir veiklą. Vyksta 
tarpdalykinis mokinių 
bendradarbiavimas kuriant 

produktą, valdant savo mokymosi procesą, tuo pačiu metu derinant ir 
pritaikant skirtingų disciplinų žinias ir įgūdžius. Produktas privalo turėti 
vieną ar daugiau aiškiai apibrėžtų funkcijų, o pagrindinis vaidmuo tenka 
elektroniniams ciklams (pvz., plastikinių maišelių dalytuvas, transporto 
priemonė, kuri važiuodama matuoja temperatūrą, interaktyvus 
veidrodis). Mokininiai dirba kartu grupėse, kur kiekvienas mokinys turi 
aiškų vaidmenį ir atsakomybę. Galiausiai, mokiniai pristatys savo 
projektus technologijų dienoje savo mokykloje, o sėkmingiausias 
produktas bus pristatytas Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto 
nacionaliniame konkurse. 

	
	

STEM; tarpdalykinis požiūris; mokymasis bendradarbiaujant; 
projektinis mokymasis; kūrybiškas mąstymas; kūrėjų metodika; 
mokytojų bendradarbiavimas; vadovavimas mokyklai; mokyklos ir 
bendruomenės santykiai. 
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80. „Didysis cheminis pabėgimas“, Izraelis 
	
	
Populiarus laisvalaikio praleidimo būdas tampa šviečiamuoju, su labai 
sėkmingu “cheminio pabėgimo kambariu”8." Šie populiarūs „pabėgimo 
kambariai“ yra pramogų forma, kai kambaryje užrakinta iki šešių žmonių 
grupė turi per valandą išspręsti galvosūkių seriją, kad atidarytų spyną ir 
pabėgtų. Norėdami išeiti iš cheminio pabėgimo kambario, mokiniai turi 
„nulaužti“ kodus, surasti įkalčius ir atlikti chemijos bandymus. 

	
	
Vien Izraelyje per pastaruosius dvejus metus atsirado apie 300 pabėgimo 
kambarių. Nacionalinis chemijos mokytojų centras, organizacija, kuriai 
vadovauja Veizmano mokslų instituto gamtos mokslų mokymo skyriaus 
chemijos grupė, bendradarbiaudama su Pedagogikos sekretoriato gamtos 
mokslų skyriumi, yra naujo tipo pabėgimo kambario rėmėjas, kuris visą 
laiką įdomią pabėgimo kambario patirtį su chemijos mokymusi. Šia 
iniciatyva siekiama didinti gimnazijų mokinių motyvaciją mokytis 
chemijos ir suteikia jiems praktinės patirties sprendžiant chemijos 
problemas stimuliuojančiu ir įdomiu būdu. Be to, institutas vadovauja ir 
rengia mokytojus, kurie savo ruožtu bendradarbiauja kuriant galvosūkius 
ir iššūkius pabėgimo kambariams, užtikrindami, kad jie atitiktų 
nacionalines mokymo programas. 

	
	
Kiekvieną savaitę pabėgimo kambarys įsikuria vis kitoje mokykloje. Kaip 
ir standartiniai pabėgimo kambariai, cheminio pabėgimo kambariai 
reikalauja mokinių bendradarbiavimo ir bendravimo, kūrybiško mąstymo 
ir cheminių problemų sprendimo ad hoc. Skatindamas aktyvius ir 
prasmingus mokymosi metodus chemijoje, pabėgimo kambarys parodo 
pavyzdį, kaip mokyklose gali vykti skirtingos veiklos rūšys. Pabėgimo 
kambarys vyksta mokyklos laboratorijoje, naudojant įrangą, kurią teikia 
Veizmano mokslų instituto, ir mokyklos teikiamas reikalingas chemines 
medžiagas. Tokiu būdu kambariuose yra ir „sausų“ galvosūkių, kurie 
išsprendžiami  mąstant  ir  taikant  vien  tik anksčiau  įgytas  žinias,  ir 
„drėgnų“   galvosūkių,   kuriuos   reikia   išspręsti   aktyviai   atliekant 
bandymus. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

8 https://wis-wander.weizmann.ac.il/science-education/great-chemical-escape 
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Daugiau nei 300 mokinių ir 200 chemijos mokytojų jau sugebėjo pabėgti 
iš kambario, o mokytojai jau dirba ant antrojo leidimo cheminių avarinių 
patalpų 

	
	
	

STEM; aktyvus mokymasis; mokymasis bendradarbiaujant; žaidimu 
grindžiamas mokymasis; probleminis mokymasis; tyrimu grindžiamas 
mokymasis; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokyklos ir 
ekspertų santykiai; mokyklos ir mokytojų rengimo įstaigų santykiai. 

	
	
	
	
	
	

81. „Dalyvių klasės“, Turkija 
	
	
Dalyvių klasių projektą inicijavo Silifke TOKİ vidurinė mokykla Mersine, 
Turkija. 

	
	
Šios mokyklos nusprendė panaudoti „Apverstos klasės“ metodiką, kad 
padėtų makiniams pasirengti, padidintų lankomumo lygį ir motyvaciją 
bei pagerintų jų akademinius pasiekimus. 

	
	
Mokiniai gali kurti savo skaitmeninius produktus naudodami žiniatinklio 
2.0 įrankius. Kiekvienas mokinys ir kiekviena klasė turi savo Sieną, 
sukurtą naudojant „Padlet“ lentą, leidžiančią dalytis vaizdais, 
dokumentais ir vaizdo įrašais, kuriais dalijami ir mokymosi metu, ir po 
mokyklos darbo valandų. Pavyzdžiui, mokinys, kuris dėl nenumatytų 
aplinkybių negalėjo atvykti į mokyklą, gali pasidalinti su savo draugais 
skaitomu straipsniu iš laikraščio, kurį jis patalpina „Padlet“ lentoje. 

	
	
Apverstos klasės modelyje informacijos perdavimas mokiniui gali būti 
pasiekiamas naudojant papildomą medžiagą, tokią kaip kurso vaizdo 
įrašai, straipsniai, Excel failai, PDF, piešiniai ir skaidrės, kuriuos rengia 
mokytojai. Tai padeda įgyti mokiniui reikalingų žinių, tuo pačiu metu 
visapusiškai įtraukiant mokytojus ir klasiokus. 

	
	
	

pagrindinės kompetencijos, apverstas mokymasis. 
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82. „MathemaTIC“, Liuksemburgas 
	
	
Matematikos šaltinis, kuris prisitaiko prie mokinių poreikių ir padeda 
įveikti kalbos barjerus? „MathemaTIC“ daro tai ir dar daugiau. 
Atsižvelgdama į didėjančią Liuksemburgo mokyklos mokinių įvairovę, 
Nacionalinio švietimo, vaikų ir jaunimo ministerija (MENJE) 2015 m. 
rugsėjo mėn. pristatė „MathemaTIC“9. „MathemaTIC“ yra projektas, 
kuriame 1700 dešimties - vienuolių metų amžiaus 40 mokyklų mokosi 
matematikos vokiečių, prancūzų, portugalų ar anglų kalbomis, 
naudodami prisitaikančią skaitmeninę aplinką. „MathematicTIC“ naudoja 
technologijas, pritaikančias mokymąsi prie individualių mokinių poreikių, 
naudojantis nepriklausomu nuo kalbos sprendimu. Tai naudinga 
mokiniams, silpniau mokantiems kalbą, kuria vyksta mokymo procesas, 
ir kurių pasiekimai nukentėtų dėl negalėjimo visiškai suvokti tikslaus 
matematinio konteksto. 

	
	
Su „MathemaTIC“ mokiniai ir mokytojai visą parą, septynias dienas per 
savaitę turi prieigą prie matematikos išteklių per bet kurį prietaisą, 
įskaitant stacionarius, nešiojamuosius, planšetinius kompiuterius ir 
išmaniuosius telefonus tiek mokykloje, tiek namuose. Interaktyvūs, 
vizualiniai, garso ir vaizdo šaltiniai yra suskirstyti į nacionalinių mokymo 
programų mokymosi modulius. Pratimai apima realaus pasaulio 
scenarijų modeliavimą, susiejant abstrakčias matematikos sąvokas su 
praktinėmis  taikomosiomis  technologijomis,  taip  demistifikuojant 
dalyką. Mokytojai paprastai naudoja „MathemaTIC“ pamokose su visa 
klase kartu su vadovėliais, kaip grupinės diskusijos dalį, arba kaip 
išteklius, kuriuos mokiniai naudoja dirbdami vieni, peržiūrėdami ar 
baigdami savo namų darbus. Mokinių veikla ir pažanga laikui bėgant yra 
stebimi per grafikus ir lenteles, kurie leidžia mokytojui ir mokiniams 
realiu laiku vizualizuoti jų individualius mokymosi kelius. Tiems, kurie 
atsilieka, siūloma papildoma pagalba, o greičiau besimokantys mokiniai 
gauna  sudėtingesnes  užduotis,  kurios  padeda  jiems  judėti  pirmyn. 
„MathemaTIC“ veikia kaip intelektualus dėstytojas ir mokymosi metu 
suteikia greitą grįžtamąją informaciją. 

	
	
„MathemaTIC“ buvo kruopščiai pritaikyta, kad atitiktų konkrečius 
mokinių   poreikius.   Tai   pasiekta   glaudžiai   bendradarbiaujant   su 
Liuksemburgo,  Kanados  ir  Prancūzijos  pedagogikos,  technologijų  ir 

	
	

9 http://www.mathematic.lu/ 
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mokslinių tyrimų ekspertais. Todėl nenuostabu, kad praėjus dvejiems 
metams po bandomojo paleidimo, „MathemaTIC“ dabar siūloma nuo 3 iki 
8 klasės (nuo 8-9 iki 14-15 metų amžiaus) mokiniams Liuksemburge. 

	
	
	

matematika; skaitmeninė mokymosi aplinka; tyrimu pagrįstas 
mokymasis; individualizuotas mokymasis; reguliuojamas mokymasis; į 
mokinius orientuota metodika; mokyklos ir ekspertų santykiai. 

	
	
	
83. Mokykla Debesyje, Lietuva 

	
	
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija Lietuvoje tapo įkvėpimu daugeliui 
mokyklų, sudarant ambicingas visos mokyklos IKT inovacijų ir mokytojų 
profesinio mokymo programas. 

	
	
Šios vidurinės mokyklos 4 metų tikslas – per novatoriškus projektus ir 
platų IKT priemonių naudojimą klasėje pasiekti, kad mokiniai taptų tais, 
kurie mokosi visą gyvenimą, ir išsiugdytų XXI amžiaus įgūdžius, tuo pačiu 
metu sukuriant savo mokiniams sveiką ir saugią mokymosi aplinką. 

	
	
Pamokų planai ir jų perteikimas planuojami naudojant technologijas, 
pradedant nuo kompiuterių laboratorijų, daugialypės terpės projektorių, 
interaktyvių lentų, kompiuterizuotos bibliotekos, kalbos bibliotekos ir 
daugybės kitų skaitmeninių priemonių. 

	
	
Mokyklos inovacinė pusė neapsiriboja tik technologine įranga ir apima 
bendradarbiavimo bei inovacijų kultūrą. Kruopštus mokymosi erdvės 
dizainas skatina mokinių bendradarbiavimą ir kūrybinį mąstymą, taip pat 
yra specialių projektų, skirtų socialinei paramai mokiniams, kilusiems iš 
nepalankios aplinkos. 

	
	
Tarp novatoriškų mokyklos projektų yra: 
• Mokymosi aplinkos, kurioje mokinių savivaldos organai inicijuoja, 

planuoja ir įgyvendina įvairias veiklas bei renginius ir dalijasi savo 
vizijomis dėl mokymosi ir pramogų erdvių mokykloje, kūrimas. 

• Mokytojų  profesinio  mokymosi  bendruomenė,  pedagogams  skirtų 
mėnesinių seminarų, kuriuos veda nacionaliniai specialistai, seka, 
kuriuose analizuojamos XXI amžiaus kompetencijos ir IKT įgūdžiai. 
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Kiekvieno seminaro metu analizuojama viena kompetencija: 
mokymasis mokytis, bendravimas, socialinė, asmeninė, kūrybiškumo 
ir iniciatyvumo bei pažinimo kompetencijos. 

	
	
Be šio bendradarbiavimo ir  tarpusavio mokymosi, mokyklos mokytojai 
taiko bendradarbiavimo metodus planuodami, įgyvendindami ir 
peržiūrėdami vieni kitų darbą; mokytojai vadovaujasi individualiais 
profesinio tobulėjimo planais, įskaitant stebėjimą ir diskusijas po 
apsilankymo vienas kito pamokose. 

	
	
	

pagrindinės kompetencijos; mokymasis bendradarbiaujant; mokymas 
bendradarbiaujant; mokymosi erdvės organizavimas; tęstinis mokytojų 
profesinis tobulėjimas; mokymosi bendruomenė. 

	
	
	
84. „Årstaskolan“ – kelias į skaitmeninę ekosistemą, 
Švedija 

	
	
„Årstaskolan“10 – 1946 metais pastatyta valstybinė mokykla Stokholme – 
leidžia 930 pradinės ir vidurinės mokyklos (1-9 klasių, 6-15 metų 
amžiaus) mokiniams ne tik naudoti novatoriškus mokymosi metodus, bet 
ir tapti autoriais, žurnalistais ir romanistais! 

	
	
Nuo 1999 metų naudodama skaitmeninius išteklius ir platformas, 
mokykla taiko tiriamąjį metodą, kviesdami mokytojus ir mokinius 
mokymosi procese išbandyti, siūlyti ir naudoti IKT priemones ir 
platformas, siekiant šių tikslų: 

	
	

•   Kurti arenas mokytojams naujų metodų ir idėjų bandymui. 
	
	

• Kurti arenas mokiniams viešam savo darbų platinimui ir 
dalinimuisi. 

	
	

•   Vykdyti  autentišką  darbą  –  ne  tik  mokyklos  užduotis  –  su 
autentiška auditorija. 

	
	
Mokiniams suteikiama galimybė tapti tikraisiais autoriais, pranešėjais ir 
programuotojais,  nes  mokykla  mano,  kad  visų  darbas  turi  būti 

	
	

10 http://arstaskolan.stockholm.se/ 
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vertinamas ir visiems turi būti suteikiama galimybė išreikšti save. 
	
	
2007 metais atidaryta pirmoji mokyklos vaizdo svetainė, pradedant nuo 
mokytojų nufilmuotų mokslinių bandymų ir kitų mokymosi situacijų. 
2008-2012 metais pradėtas teikti pirmasis interneto paslaugų rinkinys, 
kuris sudarytų pagrindą būsimai „Årstaskolan“ skaitmeninei ekosistemai. 

	
	
Pradedant 2008 metais nuo „Kunskapshubben“ – panašios į „You-Tube“ 
filmų svetainės į kurią mokytojai ir mokiniai galėtų įkelti filmus, 2010 
metais ėmė veikti mokyklos tinklaraščių tinklas, kuriame kiekviena klasė 
turi savo tinklaraščius. 2012 metais mokiniai gavo savo įrenginius, o 
klasėje buvo sėkmingai naudojama „Bibblis“ platforma. Tai elektroninė 
biblioteka, kurioje mokiniai kuria ir skelbia savo knygas ir romanus, 
tapdami jaunaisiais autoriais! Mokinių skaitmeninės medijos – knygos, 
podkastai, radijas, filmai, programinė įranga, dienoraščiai ar poezija – 
randa savo vietą mokyklos skaitmeninėje ekosistemoje. 

	
	
Siekiant suteikti mokiniams galimybę būti „tikrais“ autoriais, visos 
svetainės ir paslaugos turi savo firminius vardus, domenų vardus ir aiškią 
tapatybę. Tai atitinka aktyviojo mokymosi ir mokymosi situacijoje metodą, 
kai mokiniams duodamos autentiškos ilgalaikės užduotys, kuriant 
produktą, kuris bus viešai skelbiamas, pvz., knyga ar filmas. 

	
	
Nuo 2013 metų buvo sukurti ir pradėti vykdyti daugiau pedagoginių 
projektų, taip pat buvo sukurta daugiau svetainių ir paslaugų. Keletą 
paminėsime: „Tänktanken“ (podkastas, 2013 m.), „FETT13“ (vidaus IKT 
renginys, transliuojamas tiesiogiai, 2013 m.), „talasomTED“ (retorikos 
projektas,  kurį  dabar  Švedijoje  vykdo  šimtai  mokyklų,  2013  m.), 
„Tänktanken Talkshow“ (tiesiogiai transliuojamas personalo pokalbių 
šou, kuriame dalyvauja svečiai iš visos Švedijos, 2014 m.), „HOPP14“ 
(vidaus  renginys,  2014  m.),  „Värmeradio“  (podkastas,  2014  m.), 
„Livsviktig Poesi“ (poezijos programa, 2015 m.), „Looper“ (mokytojų 
įrankis, 2015 m.), „Kodknäck“ (mokytojų medžiaga matematinio mąstymo 
ugdymui, 2016 m.), „Supportsajten“ (pagalba internetu, 2016 m.), 
„Kursportalen“ („Mooc“ su programavimo kursais, 2017 m.) ir dar 
daugiau. Pirmiau paminėtus projektus remia „Vinnova“ – Švedijos 
inovacijų agentūra ir „Skolverket“ – Švedijos nacionalinė švietimo 
agentūra. 
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Kadangi visi mokyklos projektai ir platformos yra vieši ir nemokami, jie 
stengiasi išlaikyti visišką skaidrumą. Dėl jų sėkmės daugelis šių projektų 
dabar yra naudojami visoje Švedijoje ir Šiaurės šalyse. Be to, kadangi 
projektas naudoja atviro kodo programinę įrangą, kitos mokyklos gali 
dubliuoti platformą ir veiklą, ir toliau skleisti žinias ir dalintis ištekliais. 

	
	
	

internetinis portalas; skaitmeninė tapatybė; mokymasis situacijoje; 
aktyvus mokymasis; skaitmeninė mokymosi aplinka; dalijimasis 
ištekliais; į mokinius orientuota metodika. 

	
	
	
85. Mokymosi rašant metodas, Švedija 

	
	
Mokymosi rašant metodu siekiama pagerinti raštingumą ir matematikos 
mokėjimą, bei užtaisyti pasiekimų spragas, pasitelkiant IKT sustiprintą 
bendradarbiavimą. Mokymosi rašant metodas leidžia 1-os klasės 
mokiniams naudotis keliomis IKT priemonėmis rašyti tekstus, vėliau juos 
aptarti ir tobulinti kartu su bendraklasiais ir mokytojais, naudojant 
skaitmeninį realaus laiko formuojamąjį grįžtamąjį ryšį ir vertinimą. 
Pagrindinis matematikos ir raštingumo mokymosi aspektas yra rašytinis 
bendravimas, leidžiantis mokiniams bendrauti su bendraamžiais ir 
mokytojais. 

	
	
Mokymosi rašant metodas remiasi sociokultūrinės teorijos metodais, 
įskaitant nuolatinę socialinę sąveiką ir rašytinį realaus laiko formuojamąjį 
grįžtamąjį ryšį tarp bendraamžių, naudojant bendrus elektroninius 
bendradarbiavimo forumus, taip suteikiant socialinę reikšmę ir skatinant 
berniukus ir mergaites labiau mokytis literatūros ir matematikos. 
Lyginant su mokiniais, kuriems nebuvo taikomas mokymosi rašant 
metodas11, tie, kuriems šis metodas buvo taikomas, pasiekė daug 
geresnių rezultatų: aukštesni vidutiniai įvertinimai raštingumo ir 
matematikos srityse, sumažėjęs skirtumas tarp lyčių ir gerokai pagerėję 
silpniau besimokančiųjų rezultatai. 

	
	
Mokymosi rašant metodas yra pagrįstas Švedijos nacionalinės mokymo 
programos (Lgr 11) tikslais ir naudoja aktyvų rašymą, leidybą, grįžtamąjį 
tarpusavio  ryšį  su  bendraamžiais  ir  formuojamąjį  vertinimą  kaip 

	
	
	

11 Šis palyginimas buvo atliktas tyrime “Spragų užtaisymas - raštingumo ir matematikos mokėjimo gerinimas, 
naudojant IKT sustiprintą bendradarbiavimą”, atliktame Annika Agélii Genlott ir Åke Grönlund. 
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pagrindinį skiriamąjį komponentą. Pagalbiniai komponentai apima 
įkvėpimą ir supratimą, teksto žanrus ir rašymo strategijas. 

	
	
Kaip veikia šis metodas?12 

	
	
1. Pirma,   mokytojas   planuoja   pamokas,   kaip   pamokų   tikslą 

pasirinkdamas gebėjimus, pagrindinį turinį ir žinių reikalavimus 
pagal mokymo programą (Lgr 11). Svarbu, kad mokytojas padėtų 
mokiniams suvokti, ko jie siekia. Darbo tikslai turi būti aiškiai 
apibrėžti ir dokumentuoti, pvz., užrašant ant klasės sienos. 

	
	
2. Antra, mokytojas įkvepia mokinius, pristatydamas temą. Tuo pačiu 

metu mokytojas turi pateikti mokiniams žanro pavyzdžių, kad 
mokiniams būtų suteiktas pradinis supratimas. 

	
	
3. Prieš mokiniams pradedant rašyti, svarbu suteikti jiems žinių apie 

tai, kaip turi būti rašomas konkretus teksto žanras. Pavyzdžiui, kokie 
žodžiai tinkami naudoti šiame kontekste, kas skaitys tokį tekstą ir 
pan. 

	
	
4. Atlikę šį įvadą, mokiniai pradeda rašyti, gaudami mokytojo lingvistinę 

pagalbą ir savo bendraamžių bei mokytojo atsiliepimus. 
	
	
5. Priklausomai nuo temos ir užduoties tipo, tekstai gali būti skelbiami 

tiesiogiai klasės   tinklalapyje   arba   rašomi   dokumente,   kuris 
naudojamas bendrai su mokytojais ir bendraamžiais, dviem būdais 
užtikrinant komunikavimo ir grįžtamojo ryšio galimybę rašymo etape. 
Bet kuriuo atveju, po tekstų paskelbimo, yra privalomi įvairūs gavėjų 
atsiliepimai. Taip siekiama užtikrinti, kad mokiniai žinotų, jog rašo 
tikriems skaitytojams, ir kad jie gaus raštiškus atsiliepimus tiesiogiai 
po savo tekstų paskelbimo. 

	
	
6. Galiausiai,  mokytojas   ir   mokiniai  atlieka   darbo   formuojamąjį 

vertinimą. 
	
	
Siekiant užtikrinti, kad metodas nuosekliai taikomas visose mokyklose, 
mokytojai iš visos šalies mokomi naudoti metodą, vadovaujant Švedijos 
vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijai. Dabartiniam visos šalies 

	
	
	

12 https://www.oru.se/english/research/research-projects/rp/?rdb=p1695 
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mokymo kursui buvo sukurta kai kuri skaitmeninė medžiaga, įskaitant 
daug vaizdo įrašų ir tinklalapį su socialiniais forumais, skirtais sąveikai, 
darant mokymą per atstumą ir asinchroniniu režimu kiek įmanoma 
panašesnį į mokymą vietoje. 

	
	
	

formuojamasis vertinimas; bendraamžių vertinimas; į mokinius 
orientuota metodika; mokymasis bendradarbiaujant; mokyklos ir 
ekspertų santykiai; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas. 

	
	
	
86. „Laterna Magica“13, Nyderlandai 

	
	
„Laterna Magica“14 buvo įkurta 2007 metais Amsterdame. Mokyklos 
misija – padėti vaikams atrasti jų atitinkamus talentus ir sutelkti dėmesį į 
tokių talentų ugdymą. Vaikai skatinami mąstyti savarankiškai, 
kūrybingai ir kritiškai, dirbti ne tik savarankiškai, bet ir komandose, ir 
prisiimti atsakomybę už aplink juos esantį pasaulį. Daugiausia dėmesio 
skiriama kiekvieno vaiko gebėjimams, o ne tam, ko jam (jai) trūksta. 

	
	
Buvo pristatytas kitoks mokyklos tvarkaraštis, padedantis gerinti 
mokymąsi. Vaikai gali būti mokykloje nuo 7:30 iki 18:30. Taip pat 
peržiūrėtas tradicinis klasių suskirstymas pagal amžiaus grupes. Vaikai 
skirstomi į 0-3, 3-8 ir 8-12 metų amžiaus grupes. Kiekviena amžiaus 
grupė suskirstyta į mažesnius vienetus, kurių kiekviename yra maždaug 
100 mokinių, jiems vadovauja 8-10 pedagogų komanda. Vaikai visą 
savaitę nesėdi klasėje, bet susiburia į skirtingas grupes ir klubus, 
turinčius konkretų tikslą, pvz., rūpinimąsi sodu arba gyvūnų šėrimą. 

	
	
Dienos pradžioje kiekvienas vaikas, padedamas pedagogo, nusprendžia, 
kokias užduotis jis atliks per dieną. Šis pasirinkimas grindžiamas 
kiekvieno vaiko interesais ir gebėjimais, o kiekvienos dienos pabaigoje 
mokiniai fotografuoja savo darbą arba aprašo rezultatus, kuriuos jie gali 
pridėti prie savo portfelio. Tokiu būdu pedagogas ir tėvai gali stebėti, ką 
vaikas daro, nustatyti galimas problemas ir pan. Kas tris mėnesius 
pedagogas kartu su vaiku ir tėvais peržiūri portfelį ir sprendžia dėl vaiko 

	
	
	

13 Šie trys pavyzdžiai – „Laterna Magica“, „Digitalis“ ir „The Newest School“ – yra trys iš aštuonių mokyklų, 
pristatytų įkvėpimo suteikiančioje knygoje „Mokylos, iš kurių galima pasimokyti“, (išleistoje tik olandų kalba), 
kurioje pateikiama įžvalga apie tai, kaip šios mokyklos buvo pertvarkytos, siekiant suteikti mokiniams 
individualizuoto mokymosi patirties Nyderlandų švietimo sistemos ribose. 
14 http://www.obslaternamagica.nl/corp/?site=37 
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kito mokymosi vieneto, atsižvelgiant į mokymosi tikslus ir gebėjimus. 
	
	
Mokykla sujungė koncepciją, pagrįstą natūraliu mokymusi ir socialiniu 
konstruktyvumu, su kognityvizmo ir biheviorizmo elementais. Tai buvo 
visiškai nauja mokymosi kryptis. Per pirmuosius tokio mokymosi taikymo 
metus ir nuolat augant priėmimo prašymų skaičiui, mokyklai teko 
keturis kartus kraustytis į didesnius pastatus. Galiausiai, 2011 metais 
mokykla persikėlė į savo pastatą, kur, be kitų objektų, yra virtuvė skirta 
tik vaikams, vidaus ir lauko teatras, gyvūnų, sodas ir mini erdvės, kurios 
gali būti naudojamos kaip mini mokyklos. 

	
	
	

Į mokinius orientuota metodika; individualizuotas mokymasis; 
savivaldusis mokymasis; aktyvus mokymasis; mišraus amžiaus grupių 
mokymasis; (mokytojai kaip) mentoriai; mokymosi laikas; mokymosi 
erdvės organizavimas; mokyklos ir tėvų santykiai. 

	
	
	
87. „Digitalis“, Nyderlandai 

	
	
Nauja mokykla, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas skaitmenizavimui, 
atsirado iš mokyklų susijungimo planų Almerėje, Nyderlanduose. 

	
	
2010 metais Almerės valstybinio švietimo skyrius nusprendė sujungti 
keturias esamas mokyklas, kad būtų sukurta viena mokykla visai 
apylinkei, turinti visus galimus įrenginius. Tačiau tėvų apklausa parodė, 
kad reikalingos dvi mokyklos: viena – ypatingą dėmesį skirianti menams 
ir kultūrai, o kita – skaitmeninės pakraipos. Taigi, susijungė keturios 
mokyklos, sudarydamos dvi, iš kurių viena yra „Digitalis“15. 

	
	
„Digitalis“ buvo aprūpintas nauja kompiuterine įranga, o mokyklos 
darbas buvo kiek įmanoma labiau skaitmenizuotas, didžiajai daliai 
komunikacijos vykstant elektroniniu paštu. Mokykla įsikūrusi 
įvairialypėje erdvėje, kurioje yra mišrios šeimos ir šeimos su vienu iš tėvų, 
vaikai iš socialiai pažeidžiamų šeimų kartu su vaikais iš turtingų šeimų, 
todėl individualizuotas ugdymas yra labai prasmingas. 

	
	
	
	
	
	
	

15 http://digitalis.asg-almere.nl/ 
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Vaikai dirba „genčių“ grupėse, kurių kiekvienai vadovauja jos pedagogas, 
ir dalyvauja „ateljė“ vedamuose seminaruose. Šie seminarai 
specializuojasi skirtingose srityse, o mokiniai su tėvais gali laisvai 
pasirinkti, kur dalyvauti. „Genčių grupes“ ir seminarus gali lankyti 
įvairaus amžiaus vaikai. Visi mokiniai turi savo „iPad“ su ugdymo 
programomis, kurias jie gali naudoti „genčių“ grupėse ir seminaruose. 
Programa kiekvienam vaikui pateikia pratimų, kurie atitinka skirtingą 
mokymosi lygį. 

	
	
	

Į mokinius orientuota metodika; mišrių amžiaus grupių mokymasis 
(t. y., „genčių grupės“ ir seminarai); mokinių ir tėvų santykiai; mokyklos 
ir bendruomenės santykiai. 

	
	
	
88. „De Nieuwste School“, Nyderlandai 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„De Nieuwste School“ 
	
	
	
	
Naujoji mokykla atvėrė duris Tilburge, Nyderlanduose, įkvėpta John 
Dewey ugdymo mąstymo ir pagrįsta įsitikinimu, kad vaikai pasiekia 
geresnių rezultatų, jei jie aktyviai dalyvauja mokymosi procese. 
Pagrindinė šios mokyklos filosofija - pasinaudojant natūraliu mokinių 
smalsumu, padėti jiems tapti mokymosi proceso savininkais ir nustatyti 
būdus, kaip padėti jiems mokytis. 

	
	
„De Nieuwste School“16 atvėrė duris 2005 metais, turėdama 75 mokinius 

	
	

16 http://www.denieuwsteschool.nl/ 
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pirmojoje vidurinės mokyklos klasėje. Mokykla yra padalinta į mokymosi 
metus su grupės mentoriais (pagrindinis lygmuo), asmeniniais mentoriais 
(antstatas) ir mentoriais, kurie vadovauja mokinių mokymosi procesui ir 
jų socialinei bei emocinei raidai. 

	
	
Kadangi mentoriai dirba su mokiniais nuo jų pirmųjų mokymosi dienų, 
jie gerai susipažįsta su jais ir žino kiekvieno vaiko sugebėjimus, talentus 
ir poreikius. 

	
	
Mokiniai dirba su šešias savaites trunkančiomis temomis. Kiekvienas 
mokinys yra raginamas susipažinti su atitinkama tema vienu iš trijų 
galimų aspektų: humanitarinių mokslų, meno ar mokslo. Tada mokiniai 
tiria savo temas pasirinktu aspektu, tačiau jie taip pat dirba su savo 
bendraamžiais ir mokosi vieni iš kitų. Priklausomai nuo jų tiriamų temų, 
mokiniai mokosi tokių dalykų, kaip anglų, ispanų, vokiečių kalbos, 
matematika ir olandų kalba, kurie yra būtini vykdant tyrimus. 

	
	
Tyrimas remiasi metodika, atspindinčia filosofo ir švietėjo Johno Dewey 
pedagoginę teoriją, grindžiamą klausimu, kurį mokiniai sprendžia 
formuluodami tiriamas hipotezes. 

	
	
	

Aktyvus mokymasis; tyrimu pagrįstas mokymasis; individualizuotas 
mokymasis; (savivaldusis mokymasis; (mokytojai kaip) mentoriai; 
mokymosi laikas. 

	
	
	
89. Mokinių balsas švietimo reformoje, Airija 

	
	
Vykdydama dalį Airijos nacionalinės vaikų ir jaunimo politikos 
programos, Nacionalinė mokymo ir vertinimo taryba (NCCA), dirba su 
jaunimu, siekdama sukurti galimybę jauniems žmonėms išsakyti savo 
nuomonę kasdienėje klasės veikloje, naudojant aktyvią pedagogiką ir 
formuojant vertinimo praktiką, įskaitant dalijimąsi ir diskutavimą apie 
mokymosi tikslus ir sėkmės kriterijus, apklausas, formuojamąjį 
grįžtamąjį ryšį, tarpusavio supratimą ir savęs vertinimą bei refleksiją. 

	
	
Procesui įtakos turėjo Lundy modelis, skirtas vaikų dalyvavimui, kuriame 
pirmenybė teikiama „balsui, erdvei, auditorijai ir įtakai“ (Lundy 
2007, Lundy ir Welty 2013). NCCA darbuotojai susitiko su mokinių 
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grupėmis, kad padėtų jiems pasitikėti savimi ir bendrai kurti kalbą, 
reikalingą prasmingam dalyvavimui pokalbiuose ir diskusijose apie 
mokymo programų rengimą. Ši bendra kūryba reiškia demokratinę ir 
kolektyvinę atsakomybę už švietimo reformą. Šis darbas sukėlė mokinių 
reakciją ir sulaukė jų indėlio į mokymo programos dokumentus ir visų 
dalykų specifikacijas. Mokyklos skatinamos pasiūlyti jauniems žmonėms 
autentiško dalyvavimo galimybes priimant sprendimus dėl gerovės jų 
mokykloje. Seminaruose sąmoningai neapsiribojama konsultavimusi su 
tipiškomis mokinių grupėmis, mokykla skatinama pasiekti visus 
mokinius, ypač tuos, kurių balsai negirdimi, arba tuos, kurie yra 
mokyklos paribyje. 

	
	
NCCA yra „Jaunimo ciklo mokytojams“ (Jaunimo ciklo – antrojo lygio 
išsilavinimo pirmųjų trejų metų – profesinio rengimo palaikymo 
komandos) partneriai trejų metų „Erasmus+“ projekte „Studentų balsas 
– tiltas į mokymąsi“. Konkretūs projekto tikslai yra: 

	
	

• ugdyti mokytojų pasiryžimą ir sugebėjimą dirbti 
bendradarbiaujant su mokiniais, remiant jų mokymąsi; 

	
	

• remti mokinius, kad jie taptų aktyvesni, atsakingesni ir labiau 
įsitraukę, ir galiausiai išsiugdytų savivaldumo gebėjimus; 

	
	

• kurti mokinių ir mokytojų partnerystės modelius, kurie grindžiami 
demokratiniu dalyvavimu   ir   pagarba,   kad   mokiniai   galėtų 
išnaudoti visas savo galimybes ir kaip besimokantieji, ir kaip 
demokratiški piliečiai. 

	
	
NCCA ir „Jaunimo ciklas mokytojams“ glaudžiai bendradarbiauja su 
devyniomis mokyklomis, sekančiomis po pradinių, kurios padeda 
glaudžiai bendradarbiauti mokytojams mokyklų viduje ir tarp jų. 
Mokytojų pasiryžimas įsiklausyti į mokinių balsą buvo labai 
padrąsinantis, nepaisant sunkumų, kuriuos mokytojai gali patirti 
keičiantis mokytojų vaidmeniui ir persiskirstant „galiai“ klasėje. Jauni 
žmonės turi teisę pasisakyti klausimais, kurie turi jiems įtakos, ir gauti 
atsakymą į savo atsiliepimus ar pareikštą susirūpinimą. 

	
	

mokyklos  ir  ekspertų  santykiai;  į  mokinius  orientuota  metodika; 
aktyvus mokymasis; formuojantis vertinimas. 
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3  INICIATYVOS, REMIANČIOS 
VADOVAVIMĄ MOKYMUISI IR 
MOKYKLAS, KAIP FORMUOJANČIAS 
ORGANIZACIJAS 

	
	

Vadovavimas mokymuisi reikalingas, kad pedagogai galėtų 
dirbti  sudėtingoje ir greitai  besikeičiančioje aplinkoje, tuo pat metu 
toliau gerindami mokinių pasiekimus didelių  pokyčių kontekste. 
Lyderiai veikia švietimo sistemos, regioniniu, vietos ir mokyklų lygiu 
kaip pokyčių varomoji jėga, suprasdami reikalingus pokyčius, 
skatindami kultūrinius pokyčius, įkūnydami moralinį tikslą, 
puoselėdami teigiamus santykius, kurdami ir dalindamiesi žiniomis, 
didindami praktinę patirtį ir užtikrindami viso požiūrio nuoseklumą. 

	

OECD   (2017   m.)   nagrinėja  vadovavimą  mokymuisi,  kurį 
vykdo asmenys, turintys  oficialią  atsakomybę už vadovavimą 
įvairiuose sistemos lygmenyse, per vizijas ir strategijas, intensyviai 
orientuotas į mokymąsi. Tikimasi, kad toks vadovavimas bus 
pagrįstas praktinio darbo ir mokslinių tyrimų  metu sukaupta 
informacija apie mokymąsi ir įgyvendintų pokyčių poveikį. 

	

Mokyklos lygmenyje vadovavimas yra aplinkos pokyčių 
analizė, siūlant  tolesnę  kryptį ir atitinkamą strategiją, turint tinkamų 
priemonių  planuoti  ateitį   ir   užtikrinti,  kad   visi   mokiniai  būtų 
pasirengę gyvenimui visuomenėje, kuriai jie priklausys. Grupių  ir 
asmenų lyderystė kai kuriais  atvejais gali būti  nepriklausoma nuo 
pareigybių,  užimamų  oficialioje  valdžios  hierarchijoje  (priešingai 
nei  vadovavimas  mokyklai, kuris  yra  tiesiogiai  susijęs   su 
hierarchija).  Atsižvelgiant  į  kontekstą,  lyderystė  mokykloje  gali 
remtis formaliai paskirtais vaidmenimis ir (arba) neformaliu jų 
dalinimusi su didesne mokytojų grupe. Tai atitiktų  pasidalintos arba 
paskirstytos lyderystės sampratą (lyderystė paskirstyta keletui 
lyderių,  turinčių  vienas  kitą papildančios įtakos  ir kompetencijos) ir 
mokytojų lyderystę (bendroji atsakomybė, tarpusavio 
bendradarbiavimas, grupinis darbas  ir kt. netgi  visoje  mokykloje). 
Bet  kuris  mokytojas iš tiesų  gali  būti  lyderiu  keletu  būdų  (išteklių 
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teikėjas, mentorius, mokymo programos ekspertas, mokymosi 
pagalbininkas, pokyčių varomoji jėga, duomenų analitikas, 
skaitmeninės paramos teikėjas ir kt.). Lyderystė mokykloje kartais 
suteikia  galimybę  mokytojams  ir  administracijos  darbuotojams 
kartu  dirbti,  siekiant nustatyti mokyklos poreikius, taip pat suteik ia 
mokiniams galimybę dalyvauti savo klasės  ir mokyklos valdyme. 

	

Į šį skyrių  buvo įtrauktos šešios  iniciatyvos (prie kurių galima 
pridėti ir „Innokas" iniciatyvą, pristatytą kitame skyriuje „Partnerystė 
mokymuisi“). Toks ribotas  iniciatyvų skaičius nebūtinai reiškia,  kad 
trūksta  iniciatyvų, konkrečiai remiančių vadovavimą mokymuisi. 
(Šiuo pirmuoju Atviros  knygos  iniciatyvų rinkiniu  nesiekiama 
reprezentatyvumo.)  Vis   dėlto,   tai   gali   rodyti   galimą   konkrečių 
paramos priemonių / programų trūkumą šioje  konkrečioje srityje, 
tad šis klausimas tikrai reikalauja tolesnio tyrimo,  po kurio gali būti 
vykdomi atitinkami politiniai veiksmai. 

	

Šis skyrius  pradedamas „Avanguardie Educative“ iniciatyva 
(kuri galėtų  būti įtraukta  ir į kitą skyrių  „Partnerystė mokymuisi“). Ji 
iliustruoja holistinį  ir sisteminį požiūrį į vadovavimą mokymuisi, 
pabrėžiant iniciatyvą „iš apačios į viršų“,  su tvaria centrinio lygio 
parama.  Ši  iniciatyva  yra  dalis  mokslinio  tyrimo   projekto,  kurio 
tikslas  geriau  suprasti „iš apačios į viršų“  metodų  sėkmingo 
integravimo į novatorišką praktiką sąlygas. „Ubiko“  ir „School“ 
lyderystė skaitmeniniame amžiuje yra dar dvi įdomios iniciatyvos, 
įgyvendinamos ne vienos  mokyklos lygiu. 

	

„Dalyvavimo,  skaitmeninio  ir  kūrybinio  seminaro“, 
„Bendradarbiavimo, kūrybos ir žinių kūrimo“  ir „Daugiadisciplininės 
visuomenės  sveikatos“  iniciatyvos  iliustruoja  vadovavimo 
mokymuisi mokykloje patirtį. Šiose iniciatyvose akivaizdus yra 
mokytojų ar mokyklų bendradarbiavimas, gebėjimų ugdymas per 
ugdomąjį vadovavimą, per profesines bendruomenes, mokymo 
programas  ar  bendradarbiavimą  su  mokslinių  tyrimų 
organizacijomis. 

	

Ne   visos   iš  pateiktų  iniciatyvų  aiškiai   remiasi   įrodymais 
pagrįstu požiūriu; tos iniciatyvos, kurios  tai daro („Avanguardie 
Educative“, „Ubiko“) pačios  yra mokslinių tyrimų  projektai. 

	

Nors  partnerystės  plėtra  nėra  jų  pagrindinis  tikslas, 
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„Daugiadisciplininės visuomenės sveikatos“ ir „Ubiko“  iniciatyvos 
plėtoja    santykius  su   išorės    partneriais,  daugiausia   mokytojų 
rengimo institucijomis. 

	
	
	
	

90. „Avanguardie Educative“, Italija 
	
	

„Avanguardie Educative“1 yra novatoriškų mokyklų judėjimas, kurį 
tiria INDIRE (Nacionalinis dokumentacijos, inovacijų ir edukacinių tyrimų 
institutas); šio judėjimo tikslas – ištirti, kaip mokymo ir organizaciniai 
pokyčiai gali būti įgyvendinami mokykloje, o vėliau integruoti kitose 
mokyklose „iš apačios į viršų“. IKT plačiai naudojasi 
„Avanguardie Educative“ kaip inovacijų katalizatoriumi. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INDIRE „Avanguardie Educative“ projektas 
	
	
	
	

Pagrindinės judėjimo idėjos yra aprašytos Manifeste, kurį INDIRE 
sukūrė padedamas 22-iejų vedančiųjų mokyklos mokytojų, šio judėjimo 
propaguotojų. Manifestas inovatyvioms mokykloms, kuriamoms septynių 
ramsčių pagrindu, suteikia naujos mokyklos modelio viziją, geriau 
atitinkančią nuolat besikeičiančios ir daug reikalaujančios žinių 
visuomenės iššūkius. 

	

Pagrindines šio judėjimo idėjas apibūdina septyni jo ramsčiai: 
	

• ugdymo  perteikimo  modelio  (kai  mokytojas  kalba,  o  mokiniai 
	
	

1 http://avanguardieeducative.indire.it/ 
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klausosi) transformavimas, 
	

• IKT potencialo panaudojimas propaguoti naujus mokymo, 
mokymosi ir vertinimo būdus, 

	

• mokymosi aplinkos permąstymas, 
	

• mokyklos laiko pertvarkymas, 
	

• mokyklos kultūros suderinimas su žinių visuomenės iššūkiais, 
	

• investavimas į tinklaveiką ir ryšių palaikymą (t. y., mokyklos – 
bendruomenės ir mokyklos – darbo santykius) 

	
• naujovių darymas perkeliamomis ir tvariomis. 

	
Šie septyni ramsčiai sustiprina novatorišką praktiką, kai patys 

mokiniai tampa savo mokymosi proceso pagrindiniais veikėjais, 
skatinančiais kūrybiškumą ir kritinį mąstymą (pvz., „Debatų“ praktikoje, 
diskusijoje, kur dvi mokinių grupės užima poziciją, gindamos ar 
prieštaraudamos tam tikrai nuostatai; „skaitmeninio ugdymo turinio“ 
kūrime, kai mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja kurdami 
skaitmeninius išteklius, „ICT Lab“ praktikoje, kuri apima ir skaitmeninių, 
ir fizinių artefaktų kūrimą, kodavimą ir fizinį skaičiavimą). Mokymosi 
praktika, kurią remia Judėjimas, skatina mokyklos valdymo ir mokyklos 
architektūros pokyčius. Pavyzdžiui, praktikos „Dalykų klasės laboratorija“ 
ir „Lanksčios erdvės“ skatina klasių išplanavimo pritaikymą pagal temas 
ir modulinės mokymosi aplinkos naudojimą. Organizaciniu lygmeniu 
„Blokais išdėstyto tvarkaraščio“ praktika rodo, kad reikalingas 
efektyvesnis bendradarbiavimas tarp pačios mokyklos ir jos 
sociokultūrinės aplinkos; tai reiškia mokslo metų pertvarkymą, kad visos 
tam tikro dalyko numatytos valandos sutelkiamos tik viename 
laikotarpyje (semestre), viename bloke. Šis pasikeitęs laiko valdymas 
leidžia mokytojams pereiti nuo paskaita pagrįsto pamokos modelio prie 
bendradarbiavimo ir seminarų, kuriems paprastai reikia ilgesnio laiko. 
„Apversta klasė“ yra dar vienas klasės laiko pertvarkymo pavyzdys: 
mokiniai klasėje ugdosi kritinį ir refleksinį mąstymą, remdamiesi tuo, ką 
išmoko namuose. 

	

„Avanguardie Educative“, siekianti pertvarkyti mokyklos sistemą 
„iš apačios į viršų“ ir kontekstualizuoto požiūrio pagrindu, pagrindžia 
pokyčių procesą mokyklų inovacinės patirties analize. Šis metodas 
remiasi dalyvavimu ir bendradarbiavimu, kai visi dalyviai turi galimybę 
prisidėti prie pokyčių ir inovacijų bei mokyklų tinklų aktyvinimo. Ši 
strategija yra nuosekli visuose projekto etapuose: inovacinės praktikos 
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atrankos etape, kuriant paramos naujokams sistemą ir ugdomojo 
vadovavimo modelį bei praktikos bendruomenę, skirtą bendrai konstruoti 
visą transformacijos procesą. INDIRE mokslininkai ir mokytojai dirba su 
dvejopa teorijos ir praktikos logika, stengiasi įgyvendinti mišriojo 
ugdomojo vadovavimo procesą, apimantį patirtį, refleksinį stebėjimą, 
teoriją ir eksperimentavimą. Taip daroma siekiant išvengti 
nesusipratimų, pagal kuriuos „pirmiausia sužinote, o tada veikiate“, 
pabrėžiant kognityvinę veiksmo vertę. 

	

Prasidėjęs 2014 m. nuo 22 mokyklų steigėjų, „Avanguardie 
Educative“ judėjimas vystosi labai sėkmingai, jame dalyvauja 604 
mokyklos, ir jis yra atviras naujai narystei mokyklų, norinčių išbandyti 
ar pritaikyti vieną ar daugiau inovacinių praktikų arba pasiūlyti naujas 
praktikas. Mokyklos, kurios nusprendžia taikyti vieną ar daugiau 
inovacinių praktikų, dalyvauja mišraus mokymosi kursuose, o 22 
mokyklos steigėjos ir INDIRE teikia ugdomojo vadovavimo pagalbą. 

	
	

pagrindinės kompetencijos; aktyvus mokymasis; mokymosi erdvės 
organizavimas; mokymosi laikas; tęstinis mokytojų profesinis 
tobulėjimas; ugdomasis vadovavimas tarp mokyklų; profesinė 
bendruomenė; vadovavimas mokyklai; inovacijų integravimas; 
mokslinių tyrimų projektas. 
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91. UBIKO – pažinimo, įkvėpimo ir įgūdžių link, Suomija 
	
	
UBIKO yra Suomijos nacionalinės švietimo tarybos finansuojamas 
projektas, pagrįstas moksliniais tyrimais, kurio tikslas - atnaujinti 
mokyklą ir suprasti, kokia mokykla skatina įkvėptus ir sumanius 
mokinius. Pavadinimas UBIKO reiškia visur naudojama technologija 
pagrįstą mokymąsi. UBIKO susideda iš 110 4 ir 5 klasių (10-11 metų) 
mokinių, dirbančių su savo mokytojais Oulu universiteto mokytojų 
rengimo mokykloje (OUTTS). 

	
	
UBIKO nori, kad mokiniai suvoktų savo gebėjimus, kad jie galėtų 
nustatyti asmeninius savo mokymosi tikslus ir, jei reikia, juos keisti. Jie 
turėtų gebėti mokymesi panaudoti veiksmingas strategijas (analizę, 
praktiką, konspektavimą) ir stebėti bei vertinti savo tikslų siekimą. 
Siekdami paremti savo mokymąsi, mokiniai turėtų žinoti, kaip ir kada 
keisti ir reguliuoti savo aplinką. 

	
	
Savivaldusis mokymasis buvo ir projekto tyrimo objektas, ir teorinis 
pagrindas susijusioms veikloms ir plėtros darbams. 

	
	
Tikslai buvo pasiekti sukuriant mokymo programą, vertinant mokymąsi 
ir savivaldųjį mokymąsi, taip pat mokytojų komandinį darbą. UBIKO 
projektas grindžiamas mokyklos vienetu, susidedančiu iš penkių klasių ir 
bendru mokyklos vienetu, kuris sujungia klases. Tyrime daugiausia 
dėmesio buvo skirta visiems trečiosios ir ketvirtosios klasės mokiniams, 
lankantiems mokyklą, bei jų mokytojams. Iš viso projekte dalyvavo 111 
mokinių, šeši mokytojai ir vienas projektų vadovas. 

	
	
Pagrindinės patalpų savybės, susijusios su projektu, yra lankstumas, 
universalumas ir komfortas. Patalpos suteikia puikias fizines priemones 
savivaldžiojo mokymosi plėtrai. Įgyvendinti struktūriniai pokyčiai ir įsigyti 
nauji baldai. Fizinių mokymosi aplinkos pokyčių reikšmė, taip pat pats 
projektavimo procesas buvo išsamių tyrimų objektas. 

	
	

savivaldusis mokymasis; mokymas bendradarbiaujant; mokymosi 
erdvės organizavimas; mokyklų lyderystė; mokyklos ir mokytojų 
rengimo įstaigų santykiai; mokslinio tyrimo projektas. 



135	
	

92. Mokyklų lyderystė skaitmeniniame amžiuje, Estija 
	
	
Visuomet pripažįstamas pagrindinis mokyklos lyderio vaidmuo 
formuojant ir įkvepiant pokyčius šiuolaikinėse ir būsimose mokyklose, o 
Estijoje trys specialios mokymo ir plėtros programos padeda mokyklų 
lyderiams, pasiūlydamos jiems skaitmeninę darbotvarkę. 

	
	
Pirmosios dvi mokymo programos sudedamosios dalys: 

	
	
„Studijų proceso valdymas skaitmeniniame amžiuje“ ir „Skaitmeninės 
infrastruktūros kūrimas švietimo įstaigoje“, po kurių seka atskira trečioji 
dalis: „Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas švietimo įstaigoje“. 

	
	
„Studijų  proceso  valdymas  skaitmeniniame  amžiuje“  nagrinėja,  kaip 
studijų   procesai   vystosi   dėl   naujų   technologinių   priemonių,   o 
„Skaitmeninės infrastruktūros kūrimas švietimo įstaigoje“ padeda 
kiekvienai institucijai išanalizuoti savo skaitmeninės infrastruktūros 
būklę ir planuoti jos raidos poreikius ir veiklą, reikalingą jos tikslams 
pasiekti. Veiksmų planas mokyklos darbuotojų skaitmeninei 
kompetencijai tobulinti yra vienas iš planuojamų trečiojo komponento 
„Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas švietimo įstaigoje“ rezultatų. 

	
	
Mokymo metu dalyvaujančios institucijos kviečiamos užbaigti praktinį 
projektą, atspindintį konkrečius institucijos poreikius, tikslus ir lygį. 
Idealiu atveju, reikšminga dalis mokyklos darbuotojų ir mokinių aktyviai 
įsitrauks į projektą ir padės kurti vadinamąją skaitmeninę institucijos 
komandą. 

	
	
Mokymas užbaigiamas baigiamuoju seminaru, kuriame dalyvauja visos 
to semestro komandos. Komandos pateikia savo plėtros projektus ir jų 
įgyvendinimą savo institucijose, dalijasi patirtimi ir gauna galutinius 
atsiliepimus iš instruktorių. 

	
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas (mokyklos lyderiams); 
mokyklos darbuotojų mokymasis bendradarbiaujant; mokyklos 
lyderystė. 
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93. Integruojamosios skaitmeninės ir kūrybinės dirbtuvės 
(Fablab-Atelier numérique participatif & créatif), Belgija 
(Valonija-Briuselis) 

	
	
Karališkoji mokykla Nivelles yra įdomus pavyzdys vienos iš 500 mokyklų, 
dalyvaujančių skaitmeninimo programoje2 Belgijos Valonijos ir Briuselio 
federacijos mokyklose. 

	
	
Mokykloje, pradėjusioje skaitmeninimo procesą, vykdomą priėmus 
bendrą sprendimą prie „apvaliojo stalo“, reguliariai vyksta diskusijos ir 
susitikimai tarp tėvų atstovų, mokytojų, mokyklų lyderių ir mokyklų 
sąjungų. Diskusijose ir susitikimuose buvo aptariamas skaitmeninimo 
programos įgyvendinimas ir jo įtaka mokymosi procesui bei mokymosi 
aplinkai. Mokyklos vadovybė (vedantieji mokytojai ir direktorius) pristatė 
šios vadovaujančios grupės planą, ir jo buvo laikomasi visame 
įgyvendinimo procese. Be to, siekiant supaprastinti perėjimą, mokytojams 
buvo organizuojami mokomieji veiksmai. Mokymo tikslas buvo ugdyti 
mokytojų skaitmeninius įgūdžius, skatinti jų klasių valdymo įgūdžius, 
skatinti bendradarbiavimą, dalijimąsi ištekliais ir tarpdalykinį pamokų 
planavimą. Visa tai atitiko skaitmeninimo planą, dėl kurio susitarta prie 
„apvaliojo stalo“. 

	
	
Projekto rezultate vyksta mokyklos mokytojų tarpdalykinis 
bendradarbiavimas, jie mokosi naudotis įvairiais IKT įrankiais 
(planšetiniais kompiuteriais, kompiuteriu ir kt.) naudingiausiu savo 
mokiniams būdu, tuo pat metu skatinant ir remiant pačių mokinių 
skaitmeninius įgūdžius. 

	
	
	

mokyklos  ir  bendruomenės  santykiai;  tęstinis  mokytojų  profesinis 
tobulėjimas; mokinių ir tėvų santykiai; skaitmeninės kompetencijos. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2 http://www.ecolenumerique.be/qa/appel-a-projets-ecole-numerique-2017/ 



3 http://osloedtech.no/en/2016/04/interviewheidi/ 
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94. Bendradarbiavimas, kūrybiškumas, žinių kūrimas, 
Norvegija 

	
	
Nauja mokykla, nauja vizija: kai Norvegijoje 2015 metais buvo atidaryta 
naujoji Teglverket mokykla, naujieji mokytojai nusprendė laikytis savo 
vizijos: „Atverti duris į pasaulį ir ateitį“3. Jie pripažino, kad mes gyvename 
sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, ir kad pasirengimas ateičiai reikalauja 
vadovauti mokiniams ir mokyti juos ugdyti XXI a. įgūdžius, dirbti 
visapusiškai bei inovatyviai naudojant skaitmenines kompetencijas. 

	
	
Mokykla pristatė naujus ir inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, 
naudodama IKT priemones kartu su įvairiomis netradicinėmis veiklomis 
su vaikais pamokų metu ir po jų. Skaitmeninės priemonės, pvz., iPad ir 
internetiniai mokymosi ištekliai, yra įtraukti į pamokų rengimą ir 
pristatymą. Tokiu būdu mokytojai naudojasi neribotomis technologijų 
teikiamomis galimybėmis, siekdami pagerinti mokymosi procesus, 
pavyzdžiui, formuojamąjį vertinimą, tarpdalykinę veiklą ir remiamą 
socialinę sąveiką. Be to, mokytojai ir mokiniai kuria savo skaitmenines 
kompetencijas naudodami kodų klubus ir kūrybines erdves. 
Naudodamiesi įvairiomis technologijomis, pritaikytomis prie mokymosi 
medžiagos ir turinio, mokiniai ne tik išplečia savo technologinius 
horizontus, bet taip pat vengia priklausyti nuo vienos konkrečios 
technologijos, kad galėtų kurti savo skaitmeninius įgūdžius. 

	
	
Siekiant užtikrinti mokinių, mokytojų ir tėvų visišką įsitraukimą ir 
dalyvavimą, yra sukurtas „lūkesčių“ dokumentas. Jame pateikiamas 
aprašymas, kaip turėtų būti organizuojamos klasės ir kaip visi dalyviai, 
mokiniai ir mokytojai, turėtų organizuoti mokymąsi ir mokymą. Pasidaliję 
lūkesčiais, mokiniai ugdosi atsakomybės jausmą ir žino, ko iš jų tikimasi. 
Tas pat galioja ir mokytojams. 

	
	
Mokytojai reguliariai bendradarbiauja per savaitinius darbuotojų 
susitikimus: visos pamokos planuojamos bendrai ir yra suderintos, kad 
mokytojai ir mokiniai aiškiai suprastų programą. Mokykla, siekdama 
suteikti mokiniams daugiau galimybių mokytis ir tobulinti savo įgūdžius, 
sukūrė popamokinės veiklos programą, siūlančią programavimo, 
elektronikos ir mikrovaldiklių pamokas, vedamas kvalifikuotų inžinierių. 
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tarpdalykinis požiūris; mokymas bendradarbiaujant; formuojamasis 
vertinimas; popamokinė veikla; mokyklos lyderystė. 

	
	
	
95. Daugiadisciplininė visuomenės sveikata, Norvegija 

	
	
„Daugiadisciplininės“ visuomenės sveikatos" projektas yra visos mokyklos 
iniciatyvos dalis ir pamokantis pavyzdys, kaip nukrypti nuo tradicinio 
mokymo atskirose disciplinose, siekiant novatoriškos praktikos ir 
tarpdalykinės veiklos. Projektas apima fizinį lavinimą, geografiją, 
socialinius mokslus ir gamtos mokslus. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„Nordahl Grieg Videregående Skole“, 2017 m. 
	
	
	
	
	
Šią iniciatyvą vykdo mokyklos lyderiai Nordahl Grieg vidurinėje mokykloje 
Bergene4, Norvegijoje. Tai pavyzdys mokyklos kaip mokymosi 
organizacijos, kuri atvira partnerystei su mokytojų rengimo 
institucijomis. 

	
	
Mokytojai, bendradarbiaudami su mokyklos lyderiais, planuoja ir vykdo 
visą mokymo programą apimančią novatorišką pedagoginę 
bendradarbiavimo praktiką, pagrįstą technologijomis. Mokykla turi vidinį 
tinklą, taip  pat  palaiko  partnerystę  su  mokytojų rengimo  fakultetu. 

	
	

4 https://www.youtube.com/watch?v=o1CYXH7Doo8 
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Mokinių mokymasis yra pagrindinis dalykas, didžiausias dėmesys 
skiriamas jų motyvacijai, aktyviam įsitraukimui ir pasirengimui dalyvauti 
visuomenėje. 

	
	
Mokslo metų pradžioje mokytojai parengia bendrą mokymo planą 
projektui. Tada mokiniai supažindinami su kompetencijos tikslais ir 
tarpdalykinio projekto tikslu. Jie pasirenka savo tyrimo klausimus su 
temų sąrašu, įskaitant maisto priedus, kosmetiką, dirbtinius hormonus 
ir mikro plastiką, maisto pramonę, savivaldybės planus (visuomenės 
sveikata, mokymosi galimybės savivaldybėje), valgymo sutrikimus, maisto 
sveikumo žymenis, gyvensenos ligas, narkotikus ir dopingą bei vietos 
planus miesto miško zonai (politinius procesus). Formalūs vertinimo 
kriterijai apima pranešimus ir grupinį darbą. Pranešimai turėtų apimti 
mokslinių tyrimų klausimus, lauko darbų rezultatus, apmąstymus apie 
jų galimybes daryti įtaką politiniams bendruomenės sprendimams, apie 
tvaraus vystymosi, gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės santykius. 

	
	
Mokiniai vadovauja savo pačių mokymosi procesui ir mokosi derinti ir 
taikyti tuo pačiu metu skirtingų dalykų ir tarpdalykines žinias, įgūdžius 
ir gebėjimus, kad būtų išspręstos realios gyvenimo problemos. 

	
	
	

tarpdalykinis požiūris; pagrindinės kompetencijos; mokymasis 
situacijoje; mokymasis bendradarbiaujant; mokyklos lyderystė; 
mokyklos ir pedagogų rengimo įstaigų santykiai. 
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4   ATSIVĖRIMO MOKYMOSI 
PARTNERYSTĖMS INICIATYVOS 

	
	
OECD  (2017  m.) apibrėžia mokymosi partnerystes kaip galimybes 
gebėjimų ugdymui, suteikiant prieigą  prie didesnių patirties ir žinių 
išteklių,    kartu    išvengiant   izoliacijos;   šios    partnerystės   remia 
„horizontalųjį ryšį  tarp  žinių  sričių  ir dalykų  bendruomenei ir visam 
pasauliui“. Partneriai gali būti identifikuojami skirtingose grupėse 
(šeimose, vietos bendruomenėse, kultūros įstaigose, tokiose  kaip 
muziejai ir bibliotekos, versle ir kt.). OECD  pabrėžia, kad šių 
partnerysčių pagrindinis sėkmės veiksnys yra strategiškai pasirinkti 
jų nariai, siekiant sustiprinti jas inicijuojančios švietimo įstaigos 
mokymosi ir mokymosi lyderystės viziją. 

	
	
Iniciatyvos, jungiančios mokytojus ir mokyklas, turi ypatingą 
strateginę vertę inovatyvios švietimo praktikos ir kultūros kūrimui, 
dalijimuisi ir sklaidai. „eTwinning“ ir „Scientix“ iniciatyvos iliustruoja 
tokios partnerystės įgyvendinimo metodus tarpvalstybiniu mastu, 
pirmiausia tarp  mokymo programos dalykų,  o paskiau tarp  STEM 
temų. „Goodness me, Goodness you“ parodo  tai šalies lygmeniu, 
įvedant  į mokymo programą istorijų  pasakojimą, ir „iKlasse“ 
pedagoginiu technologijų naudojimu mokymo praktikoje. 

	
	
Kitos šiame  skyriuje pateiktos iniciatyvos rodo įvairius  ryšius: 

	
	
•  mokinių ir mokytojų su mokslininkais, menininkais ir universitetais 

tarpvalstybiniu mastu  („Opera“) 
	
	
•  mokyklų     su      universitetais,     pedagoginėmis     kolegijomis 

(Demonstracinės mokyklos) 
	
	
•  mokyklų su ekspertais (Švietimo technologų tinklas) 

	
	
• mokyklų   su   politikos   formuotojais   (C.R.A.F.T.   ir   DM 

skaitmeniniuose įgūdžiuose). Kitos iniciatyvos yra skirtos 
bendradarbiavimui tarp  skirtingų mokyklų mokytojų, mokyklų ir 
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pramonės (MORE), taip pat tarptautiniu mastu („STEM Alliance“). 
Keletas  iniciatyvų yra skirtos horizontaliam ryšiui tarp daugelio 
dalyvių  visoje  švietimo sistemoje („Opeka / Oppika  / Ropeka“, 
„eEducation“ tinklas,  „Innokas“ tinklas). 

	
	
Nors visos pateiktos iniciatyvos akivaizdžiai daug dėmesio skiria 
mokymuisi, jų specifiniai tikslai  skiriasi:  nuo patrauklių ir įvairesnių 
mokymosi  išteklių   rezervo   („Eduthèque“,  FIS)  išplėtimo  iki 
tarpdalykinio konteksto ir požiūrio, padedančio plėtoti aktyvų 
mokymąsi („Opera“) ir pagaliau mokinių, mokytojų ir mokyklų 
skaitmeninės kompetencijos stebėjimo visose  mokyklose („Opeka / 
Oppika  / Ropeka“), kaip įrodymais pagrįsto mokymo ir politikos 
formavimo būdo. 

	
	
Partnerystės, kuriomis siekiama dalintis  ir (arba) bendrai  kurti 
mokymo ir mokymosi praktiką (Demonstracinių mokyklų projektas, 
C.R.A.F.T. ir DM skaitmeniniuose įgūdžiuose, „Iklase“, MORE)  ir 
(arba)  plėtojant kompetencijas ir jų vertinimą (naudojant ženklus, 
kaip   „eEducation“  tinkle)   Mokymosi  bendruomenių  ar  mokytojų 
tinklų savybės. 

	
	
Dėl  savo  veiklos  srities  ir įvairovės, dėmesio „Inovacijų mokyklos“ 
modelio  kūrimui,  „Innokas“  tinklo   iniciatyva  (kuri   taip  pat  buvo 
pristatyta Mokymosi lyderystės skyriuje) yra mokslinių tyrimų 
projektas, kurį reikėtų  atidžiai  stebėti:  iš tiesų, jis gali paskatinti 
tinklaveikos būdus,  kurie taps inovatyvios praktikos integravimo 
instrumentais. 

	
	
Tokios  iniciatyvos, kaip „Inovacijų dienos“, „Kompiuteris mokyklų 
konferencijose ir STEM“  bei  atvira  mokslinių tyrimų  konferencija, 
yra naudingas būdas skatinti  tinklaveiką ir sklaidą  visoje švietimo 
sistemoje. 
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96. „e-Twinning“, Europos Komisija, įvairios šalys 
	
	
„eTwinning“ – Europos mokyklų bendruomenė – tai mokykloms skirta 
programa, finansuojama Europos Komisijos per Švietimo, garso ir vaizdo 
bei   kultūros   vykdomąją   agentūrą,   pagal   „Erasmus+“   programą. 
„eTwinning“ yra sudėtinga skaitmeninė platforma, turinti ir viešų, ir 
privačių sričių, ji yra prieinama 28 kalbomis. „eTwinning“ turi gyvybingą 
bendruomenę, per savo 12 metų egzistavimą įtraukusią daugiau kaip 
500 000 mokytojų, dirbančių 182 000 mokyklų, šiuo metu 38 šalyse. Per 
tuo metus buvo vykdoma daugiau nei 61 000 projektų, kuriuose dalyvavo 
daugiau nei 2 000 000 mokinių iš viso žemyno. 

	
	
Iš pradžių gimusi kaip partnerystės plėtros platforma, „eTwinning“ per 
pastaruosius metus palaipsniui virto bendruomene, pirmiausia 
įtraukusia profesinio tobulėjimo galimybes, o vėliau ir socialinės bei 
mokymosi tinklaveikos funkcijas, kurios pasiekė kulminaciją 2015 
metais, paleidus „eTwinning Live“. 

	
	
Yra du aspektai, kurie stiprina bendruomenę ir tinklaveiką: 

	
	
• Saugios daugiakalbės platformos, leidžiančios naudotojams bendrauti 

tarpusavyje (per vidines žinutes, forumus, vaizdo konferencijų 
funkcijas, asmeninius  sklaidos  kanalus  ir  skelbimus),  taip  pat 
konkrečiose bendruomenės dalyse, vadinamose „eTwinning“ grupėse 
(konkrečiose virtualaus bendradarbiavimo srityse), buvimas. Aktyviai 
veikia šimtai  grupių,  kuriose  dalyvauja  tūkstančiai  „eTwinning“ 
dalyvių. 

	
	
• Stiprus „eTwinning“ dalyvių bendruomenės jausmas, dalijimasis vizija 

apie tai, koks švietimas yra ar turėtų būti: atviras, tarpvalstybinis, 
bendradarbiaujantis,  inovacinis,  demokratinis.  „eTwinning“ 
naudotojai dalijasi praktika ir nori augti kaip glaudžiai susijęs tinklas, 
o ne atskirų subjektų grupė. 

	
	
„eTwinning“   yra   atviras   visiems   mokytojams   Europoje   ir   siekia 
„normalizuoti“ inovacijas, skatindamas  mažiau  tradicinę  pedagogiką: 
„eTwinning“ projektuose ir profesinio tobulėjimo veikloje taikomi visi 
metodai, susiję su IKT naudojimu, nuo projektais pagrįsto mokymosi iki 
CLIC, nuo apverstų klasių iki mokymosi bendradarbiaujant ir daugelio 
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kitų, kurie sudaro pačios programos pagrindą. 
	
	
„eTwinning“ mokytojus remia kiekvienoje šalyje esanti Nacionalinė 
paramos tarnyba, kuri skatina, drąsina ir skleidžia naujus metodus ir 
požiūrius. 

	
	
Inovacijos pripažįstamos ir apdovanojamos nacionalinėmis ir Europos 
kokybės etiketėmis, nacionalinėmis ir Europos premijomis bei apskritai 
dalijantis praktika ir pavyzdžiais Europos ir nacionaliniuose portaluose. 

	
	
„eTwinning“ taip pat dalyvauja daugelio šalių švietimo politikoje, kur yra 
nacionalinių reformų, profesinio tobulėjimo galimybių, mokyklų 
skaitmeninimo planų ir kitų sričių dalis, siekiant įtraukti „eTwinning“ į 
nacionalines švietimo sistemas. 

	
	
	

tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi ištekliai; švietimo 
daugialypių partnerių santykiai; novatoriškos praktikos sklaida; 
mokymosi bendruomenė; pasaulinė partnerystė 

	
	
	
97. „Scientix“, įvairios šalys 

	
	
„Scientix“1 iš pradžių gimė Europos Komisijos iniciatyva ir nuo pat pradžių 
jį koordinavo „European Schoolnet“. „Scientix“ remia bendradarbiavimą 
tarp visos Europos mokyklų STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos) mokytojų, švietimo tyrėjai, politikos formuotojų ir kitų 
STEM švietimo specialistų. 

	
	
Pirmame etape (2009-2012 m.) Projektas sukūrė internetinį portalą, 
kuriame buvo renkami ir pateikiami Europos STEM švietimo projektai ir 
jų rezultatai, taip pat organizuojami keli mokytojų seminarai. Pagrindinis 
tinklaveikos renginys buvo „Scientix“" konferencija, vykusi 2011 m. 
gegužės mėn. Briuselyje. 

	
	
Antrojo „Scientix“ projekto etapo (2013-2015 m.) tikslas buvo išplėsti šią 
bendruomenę nacionaliniu lygmeniu. „Scientix“ per nacionalinių 
kontaktinių centrų tinklą (NCP) prisijungė prie nacionalinių mokytojų 
bendruomenių ir prisidėjo prie nacionalinių strategijų, skirtų plačiam 

	
	

1 http://www.scientix.eu/ 



2 http://globalscienceopera.com/ 
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naudojimui, plėtojimo, taikant atradimo ir kitus inovacinius mokslo ir 
matematikos mokymo metodus. 

	
	
Ši veikla tęsiama „Scientix“ trečiajame (2016-2019 m.) etape, kuris 
finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizon 2020“. „Scientix“ vykdo įvairią veiklą: internetinius 
seminarus, MOOC, mokslo projektų seminarus „Future Classroom Lab“, 
„Scientix“ seminarus kituose Europos renginiuose, „Scientix“ stebėjimo 
dokumentus. Iniciatyvą remia 19 švietimo ministerijų ir 9 organizacijos, 
veikiančios kaip nacionaliniai kontaktiniai centrai, taip pat daugiau kaip 
300 „Scientix“ ambasadorių (STEM mokytojų), padedančių tobulinti 
mokslų mokymą per mokytojų rengimą, praktikų platinimą ir keitimąsi 
jomis. 
	

STEM; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi ištekliai; 
santykiai tarp daugelio švietimo partnerių; inovacinės praktikos sklaida; 
mokymosi bendruomenė; pasaulinė partnerystė. 

	
	
	
98. „Global Science Opera“ realiuoju laiku, Graikija 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3-ioji pagrindinė Aghios Nikolaos mokykla, Kreta, 2017 m. 
	
	
„Global Science Opera“ (GSO)2  yra pirmoji operos iniciatyva istorijoje, 
kurioje operos numatomos, kuriamos ir atliekamos pasaulinės 
bendruomenės. Šis unikalus projektas, įkvėptas  Tarptautinių šviesos 
metų 2015, sujungia mokinius, mokytojus, mokslininkus ir menininkus, 
kad būtų sukurta mokslinė opera, transliuojama ir atliekama visame 
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pasaulyje. Be to, visame savo darbe GSO sukūrė mokslininkų, meno 
institucijų, mokyklų, universitetų ir projektų tinklą visuose 
apgyvendintuose žemynuose. 

	
	
Nuo 2015 m. GSO sukūrė dvi sėkmingas pasaulines mokslo operas 
„SkyLight“3   (2015  m.) ir  „Ghost Particles“4  (2016  m.). Abi  jos buvo 
parašyti ir atliktos visame pasaulyje ir transliuojamos internetu. 2017 m. 
„Global Science Opera“ atliks „Moon Village“5 operą. Tai metų trukmės 
kūrybinis užsiėmimas, kurį dalijasi mokyklos, universitetai ir meno 
įstaigos. 

	
	
„Global  Science  Opera“,  kurią  realiuoju  laiku  (GSOrt)  koordinuoja 
„EllinoGermaniki Agogi“ (pradinio ir vidurinio ugdymo mokykla) 
Graikijoje, siekia sukurti interaktyvius „Opera“ praktikos nustatymus, 
įgalinančius pasaulinę bendruomenę per kūrybinį ir demokratinį tyrimo 
procesą tirti, kaip tarpusavyje susipina mokslai, menai ir technologijos. 
Iniciatyva leidžia kaimo ir atokių vietovių mokykloms bendradarbiauti 
visais vystymosi aspektais (rengiant garso įrašus, scenos spektaklius, 
muzikos įrašus, dialogus ir kt.). 

	
	
Nuotoliniai mokiniai dalyvauja taip pat planuojant, rengiant ir atliekant 
įrašomus ir tiesiogiai transliuojamus internetinius meno renginius. 
Mokiniai dalyvauja sudarant komandas, kurios analizuoja mokslines 
sąvokas, kad būtų tiksliai išaiškinamos vaidinimo veiksmais. Komandos 
taip pat bendradarbiaudamos keičiasi idėjomis, kaip dramatizuoti gilias 
mokslines sąvokas, derinant judesį, paprastas medžiagas, kostiumus, 
garsą ir muziką, kaip tikslios atlikimo praktikos elementus. Jie naudoja 
vaidinimą scenoje kaip interaktyvų elementą, į kurį įtraukiami visi 
mokiniai, ieškant atsakymų įvairiose mokslo srityse arba fiziniuose 
reiškiniuose, nuo mikrokosmoso iki makroskosmoso. Jie supranta, kad 
Mokslas yra sudėtinga klausimų formulavimo ir atsakymų paieškos 
priemonė per kūno ir proto motyvaciją realiame gyvenime, pavyzdžiui, 
„sonifkavimo“  idėja,  patiriant  iššūkį  mokslinę  koncepciją  paaiškinti 
garsu. 

	
	

tarpdalykinis požiūris; STEM; aktyvus mokymasis; mokymosi 
bendruomenė; pasaulinė partnerystė; aktyvus mokymasis. 

	
	
	

3 http://globalscienceopera.com/productions/skylight/ 
4 http://globalscienceopera.com/productions/ghost-particles/ 
5 http://globalscienceopera.com/productions/moon-village-2017/ 
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99. Demonstracinių mokyklų projektas, Danija 
	
	
Bendradarbiaujant Danijoje trims universitetams, septynioms 
universitetų kolegijoms, 28 pradinėms ir vidurinėms mokykloms ir 
daugiau nei 500 mokytojų, kurie tyrinėjo, kaip technologijos klasėje ir už 
jos ribų gali palengvinti mokinių dalyvavimą ir mokymąsi, buvo padaryta 
svarbių išvadų: 

	
	
•  IT naudojimas gali perskirstyti laiką klasėje 

	
	
•  IT naudojimas gali palengvinti ir paspartinti inovacinį mokymą 

	
	
• mokiniai, naudojantys IT, kad atliktų pagrindines ir problemų 

sprendimo užduotis, įgijo daugiau XXI amžiaus įgūdžių nei mokiniai, 
kurie IT naudoja mažiau. 

	
	
Šios išvados ir daugelis kitų rodo, kaip svarbu skatinti IKT naudojimą 
klasėse ir jų naudą inovatyvaus mokymo skatinimui. 

	
	
Šis Danijos projektas6, kurio dėmesys sutelktas į mokinių mokymosi 
procesą, siekia suteikti mokytojams įrankių ir įkvepiančių pavyzdžių, 
kurie padėtų jiems naudoti IT klasėje. Projektas dalyviams suteikė 
pirmąją inovacinių mokymo metodų, laiko valdymo ir XXI a. įgūdžių 
panaudojimo patirtį. 

	
	
Projekto metu dalyviai sužinojo, kaip į pamokas įtraukti kompiuterinį 
mokymą ir mokymąsi; kaip skirti laiką IT grindžiamai veiklai, planuoti 
savo pamokas bendradarbiaujant su kitais mokytojais, vadovaujantis 
skaitmeniniu būdu remiamais mokymosi tikslais, ir dalyvauti 
daugialypiuose mokymo metoduose, skatinančiuose inovatyvią praktiką. 
Ilgiau truko mokytojų ir mokinių vaidmenų pokyčių poveikio ir naudos 
tyrimas įgyvendinant mokymąsi bendradarbiaujant ir kompiuteriu 
grindžiamus mokymo metodus. 
	

pagrindinės kompetencijos; mokymasis bendradarbiaujant; kintantis 
vaidmuo (mokytojai / mokiniai); partnerystė visuose švietimo 
lygmenyse. 

	
	
	
	
	

6 http://www.emu.dk 



7 www.gmgy.ie 
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100. „Goodness Me, Goodness You“, Airija 
	
	
Neseniai nustatytas Bendruomenės nacionalinės mokyklos (CNS) modelis 
Airijoje siūlo daugialypį išsilavinimą, kurio tikslas – į vaiką centruotas 
požiūris ir integralumas. Šiuo metu yra 12 CNS mokyklų, kurios dėsto 
novatorišką įvairiais tikėjimais ir vertybėmis grįstą mokymo programą, 
pavadintą „Goodness Me, Goodness You!“ (GMGY). Požiūriai, kuriais 
remiamasi mokymo programoje, skatina kultūrą, kuri gerbia skirtumus, 
patvirtindama visų žmonių teisę į savo tikėjimą viešajame gyvenime. 

	
	
Ši inovatyvi mokymo programa turi keturias kryptis: 

	
	
1. „Istorija“ siūlo vaikams galimybę tirti menus, taip vaikams suteikiant 
erdvės lavinti savo vaizduotę ir kūrybiškumą. 

	
	
2. „Mes esame Bendruomenės nacionalinė mokykla“ vadovaujasi vertybių 
ugdymo požiūriu ir siūlo vaikams galimybę nagrinėti lygybės, savo 
tapatybės, pilietiškumo ir žmogaus teisių sąvokas. 

	
	
3. „Apmąstymų laiko“ kryptis grindžiama „Filosofijos vaikams“ požiūriu ir 
siekiama ugdyti vaikų mąstymo ir diskutavimo gebėjimus, skatinti juos 
suprasti savo ir kitų mintis. 

	
	
4. „Tikėjimai ir religijos“ siekia ugdyti vaikų supratimą apie religiją ir 
tikėjimą, skatinti tarpusavio dialogą ir pasidalijimą asmenine patirtimi (ir 
religine, ir pasaulietine). Šioje srityje tėvai gali ugdyti savo vaiko 
įsitikinimus,  o  mokykla  juos  palaiko  šiame  procese,  vadinamame 
„tikėjimo puoselėjimu“. 

	
	
GMGY7 yra mokymo programa, kuris vystosi, kai keičiasi ir vystosi 
mokykla. Mokymo programos plėtra vyksta per autentišką 
bendradarbiavimą. Nacionaliniu lygmeniu toks bendradarbiavimas 
vyksta tarp nacionalinių agentūrų, įskaitant Nacionalinę mokymo 
programų ir vertinimo tarybą, Švietimo ir įgūdžių departamentą ir Airijos 
švietimo mokymo tarybas. Vietos lygiu bendradarbiavimas vyksta tarp 
mokyklų, apie dalyvavimą informuojama mokyklų tinklo grupė, kurią 
sudaro mokytojų atstovai iš kiekvienos CNS. Mokyklų tinklo grupės 



8 http://www.iklase.lt/ 
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vaidmuo užtikrina, kad mokymo programos būtų tobulinamos 
atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, o ypač į mokyklas 
lankančių vaikų poreikius. 

	
	
	

aktyvus mokymasis; santykiai tarp mokyklų / mokytojų; tinklaveika, 
mokyklos ir bendruomenės santykiai. 

	
	
	
	

101.  „iKlasė“  –  išmanieji  prietaisai  išmaniosioms 
pamokoms, Lietuva 

	
	
Lietuvoje vieno mokytojo iniciatyva – „iKlasė“8, skirta pasidalinti žiniomis 
su keletu kolegų ir paskatinti juos naudoti išmaniuosius prietaisus savo 
pamokose, išaugo į didelę mokytojų bendruomenę „Facebook“ ir 
specialiame tinklalapyje, kuriame pateikiami ištekliai, kaip tobulinti 
ugdymą, naudojant techninius įrenginius. 

	
	
„iKlasė“ dabar skaičiuoja šimtus entuziastingų mokytojų visoje Lietuvoje. 
Jie keičiasi gerąja patirtimi, organizuoja renginius ir skatina inovatyvių 
prietaisų naudojimą klasėje. Nariai per savo socialinės žiniasklaidos 
grupę ir tinklalapį turi galimybę mokytis vienas iš kito internete ir 
dalyvauti įvairiuose renginiuose bei mokymosi sesijose. 

	
	
Naudojantis įvairiomis galimybėmis dalytis geriausia praktika, ištekliais, 
idėjomis ir įžvalgomis, nenuostabu, kad platforma sukūrė vedančiąją 
mokytojų ir verslo atstovų komandą, kuri dirba kartu, kad paskatintų 
mokytojus ir padėtų jiems kurti inovatyvias idėjas. gerinti švietimo 
kokybę naudojant išmaniuosius techninius įrenginius. 

	
	
Kadangi mokytojai ir suinteresuotosios šalys labai atsidavusios projektui, 
nuo 2017 m. kas mėnesį vyksta susitikimai įvairiose mokyklose, kur 
mokytojai „iš pirmų rankų“ sužino, kaip įtraukti į pamokas išmaniųjų 
prietaisų naudojimą. Mokiniai taip pat įsitraukė į projektą, mokė savo 
bendraamžius, vedė seminarus ir netgi mokydavo mokytojus naudoti 
išmaniuosius prietaisus. 

	
	
Šiuo metu vyksta nuolatiniai vizitai į kitas šalis, suteikiant mokytojams 
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galimybę mokytis šioje srityje iš kitų mokytojų. Kaip būdą padaryti taip, 
kad visos šios iniciatyvos, straipsniai, gerosios praktikos ir seminarai 
būtų prieinami platesnei auditorijai, dabar „iKlasė“ galite rasti mokomąją 
programėlę, kuri vadinasi „Įsidėmėtinos rašybos lietuvių kalbos žodžiai“, 
lengvai atsisiunčiamą ir pasiekiamą naudojant išmanųjį telefoną. 

	
	
	

mokymasis bendradarbiaujant; mokymo / mokymosi ištekliai; 
mokytojų profesinė bendruomenė (internete); švietimo ir pramonės 
santykiai. 

	
	
	

102. „C.R.A.F.T ir DM skaitmeniniams įgūdžiams“, Danija 
	
	

Kaip jūs galite įkvėpti žemesniųjų 
vidurinių mokyklų mokinius, 
mokytojų, mokyklų lyderius ir vietos 
politikos formuotojus vienu 
projektu? Bendras veiksnys, kurį 
nustatė        Danijos        iniciatyva 
„C.R.A.F.T. ir DM skaitmeniniais 
įgūdžiams“9 yra skaitmeninio 
sąmoningumo skatinimas, XXI 
amžiaus įgūdžių naudojimas ir 
skaitmeninės informacijos aplinkos 
naudojimas problemų sprendimui. 

	
	
	
	

C.R.A.F.T i r D M s k a i t m e n i n i ų į gūd ži ų  
projekte 2017 m. 

Per visus metus mokiniai, 
dėstytojai ir vietos politikos 
formuotojai   susibūrė,   norėdami 
išspręsti realias problemas 

naudojant technologijas, išplėsti jų proto rinkinius ir sužinoti apie 
didaktiką, pedagogiką ir kaip panaudoti įvairias įgytas XXI amžiaus 
žinias. Pripažįstant prisitaikymo prie greitai besikeičiančios technologinės 
realybės svarbą, šio projekto tikslas – suteikti mokiniams tinkamas 
technologines priemones skirtingoms auditorijoms. 

	
	
Per visą procesą dalyviai – įvairaus amžiaus ir išsilavinimo - ne tik įgijo 

	

	
9 http://www.emu.dk/modul/craft-dm-i-digitale-skills 
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pasitikėjimo naudoti technologijas, bet ir dalintis žiniomis, kurti bendrą 
kalbą ir įkvėpti vienas kitą metiniame Mokymosi festivalyje, kur jie 
pristato įvairius projektus, rengtus visus metus. 

	
	
Dėl savo sėkmės, „C.R.A.F.T. ir DM skaitmeniniams įgūdžiams“ projektas, 
kurį organizuoja Danijos nacionalinė IT ir mokymosi agentūra, nuolat 
vystosi ir įtraukia vis daugiau suinteresuotųjų šalių iš viešojo ir privataus 
sektorių. Be to, projektas per artimiausius metus siekia išsiplėsti už šalies 
ribų ir įtraukti Šiaurės ir kitas Europos šalis. 

	
	
	

problemų  sprendimas;  pagrindinės  kompetencijos;  kelių  partnerių 
tinklaveika. 

	
	
	
	
	
103. „STEM Alliance“, įvairios šalys 

	
	
„STEM Alliance“ vienija pramonės įmones, švietimo ministerijas ir 
švietimo sistemos dalyvius, skatindamos jaunų Europiečių mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos mokymą bei karjerą, ir sprendžia, 
kaip užpildyti būsimas gebėjimų spragas Europos Sąjungoje. 

	
	
Projekto atsiradimą paskatino didelis kvalifikuotų STEM darbuotojų 
trūkumas, dėl kurio kyla grėsmė Europos ekonomikos sėkmei. Tai turi 
įtakos visiems pramonės sektoriams ir lėtina inovacijų tempą, o tai savo 
ruožtu daro neigiamą poveikį užimtumui ir darbo našumui susijusiose 
pramonės šakose. Dėl to STEM specialistų trūkumas visais lygiais 
silpnina Europos gebėjimą konkuruoti visame pasaulyje. 

	
	
Atsižvelgdami į tai, pramonė ir švietimo ministerijos sutiko dirbti kartu, 
kad pagerintų STEM švietimo padėtį Europoje. Koordinuojant Europos 
„Schoolnt“ ir „CSR Europe“ ir remiant pagrindinėms pramonės šakoms 
bei privatiems partneriams, „STEM Alliance“ skatina STEM darbo vietas 
visuose pramonės sektoriuose ir prisideda prie STEM kvalifikuotos darbo 
jėgos ugdymo. „STEM Alliance“ vienija jėgas siekiant pagerinti ir skatinti 
esamas STEM iniciatyvas pramonei (nacionaliniu, Europos ir pasauliniu 
lygmenimis) ir prisideda prie STEM mokymo inovacijų visuose švietimo 
lygmenyse. 
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Gerų iniciatyvų tobulinimas ir skatinimas pasiekiamas trimis 
pagrindiniais veiksmais: skatinant profesionalus grįžti į mokyklą10, 
plečiant Mokytojų atradimų talpinimą11 ir kuriant žinias, organizuojant 
mokymus ir išteklius12 įvairiomis veiklomis, įskaitant kampanijų, 
pavyzdžiui, „STEM atradimų savaitė“13 ir „STEM ahead“ konkurso14 

organizavimą. 
	
	
	

STEM; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; mokymosi ištekliai; 
švietimo ir pramonės santykiai; skaitmeninės kompetencijos; 
dalijimasis ištekliais. 

	
	
	
	
	

104. MORE – Mobilieji švietimo ištekliai: mokykimės 
kartu, Portugalija 

	
	
MORE tikslas yra skleisti žinias per nacionalinius mokytojų tinklus, kurie 
specializuojasi konkrečiuose STEM dalykuose. 

	
	
Šis projektas buvo sukurtas Portugalijoje naudojant „Scientix“15, tai 
projektas, kuris skatina ir palaiko bendradarbiavimą tarp STEM 
mokytojų, švietimo tyrėjų, politikos kūrėjų ir kitų STEM švietimo 
specialistų visoje Europoje. Pagal „Scientix“, MORE projektas siekia 
sukurti sinergiją su kitomis šalimis, kurių kiekviena specializuojasi 
techninėje žinių srityje. Keturios šalys turi įvairią pedagoginę 
kompetenciją: Portugalija turinti ilgametę patirtį programavimo srityje, 
Prancūzija – elektronikoje, Italija – robotikoje, o Slovėnija turi pradinių 
mokyklų dalyvavimo patirties Europos projektuose ir noro išbandyti kitų 
šalių bei jų mokinių sukurtus sprendimus. 

	
	
Keturios mokyklos atsineša skirtingas bendradarbiavimo perspektyvas, 
siekdamos mokytis naujų mokymo metodų, spręsti naujus technologijų 
įvedimo būdus (robotus, mobilųjį programavimą, mikrovaldiklius) savo 
klasėse,  mokydamos  kitų  dalykų,  tokių  kaip  matematika,  mokslai, 
aplinkosaugos problemos ir socialinės problemos. 

	
	

10 http://www.stemalliance.eu/pgbs 
11 http://www.stemalliance.eu/teacher_placement 
12 http://www.stemalliance.eu/resources 
13 http://www.stemalliance.eu/stem-week-2017 
14 http://www.stemalliance.eu/stem-ahead-competition 
15 http://www.scientix.eu/about 
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Mokytojai tapo labiau vadovais, o ne žinių centrais, o mokiniai savo 
mokymosi procese užima vairuotojo vietą. 

	
	
Taip pat pasikeitė mokinių vizija, susijusi su šiomis technologijomis, 
leidžiant jiems panaudoti naujai įgytas žinias spręsti kasdienes gyvenimo 
problemas ir pritaikyti jas mokyklos projektuose. 

	
	
	

tarpdalykinis požiūris; STEM; problemų sprendimas; aktyvus 
mokymasis; savivaldusis mokymasis; mokytojų tinklaveika; pasaulinė 
partnerystė. 

	
	
	
105. „Opeka, Oppika ir Ropeka“ - informacijos apie IKT 
naudojimą mokyklose rinkimas, Suomija 

	
	
Susipažinus su IKT naudojimu savo mokyklose ir jį įvertinus, mokyklų 
vadovams reikia patikimų priemonių, kurios nuosekliai analizuotų 
naudojimą mokyklose ir regionuose. Septyni Suomijos miestai (Espo, 
Helsinkis, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tamperė, Turku ir Vantaa) ir 
Tamperės universitetas drauge sukūrė padėties stebėsenos priemones. 
Iniciatyvą finansuoja Suomijos nacionalinė švietimo agentūra. 

	
	
Nors anksčiau dauguma Suomijos miestų atliko savo tyrimus šiuo 
klausimu, mokyklų lyderiai visoje šalyje dabar turi tris nemokamus 
internetinius įrankius, kurie padeda įvertinti ir analizuoti informacijos ir 
komunikacijos technologijų naudojimą mokyklose: 

	
	
• „Opeka“16, skirta rinkti informaciją iš mokytojų 

	
	
• „Oppika“17, skirta rinkti informaciją iš mokinių (keturios skirtingų 
amžiaus mokinių apklausos su pagrindinės nacionalinės mokymo 
programos IKT tikslais pagrįstais klausimais) ir 

	
	
• „Ropeka“18, skirta rinkti informaciją iš direktorių. 

	
	
	
	
	

16 http://opeka.fi/en 
17 http://oppika.fi/ 
18 http://ropeka.fi/en 
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Be svarbių duomenų rinkimo apie esamą padėtį, įrankiai suteikia greitą 
atsakymą respondentui. Šie duomenys padeda mokytojams ir vadovams 
įvertinti mokinių ir studentų pasiekimus IKT srityje, direktoriams ir 
administraciniams koordinatoriams įvertinti mokytojo IKT naudojimo 
klasėje lygį ir poreikius kelti kvalifikaciją, o vietos švietimo skyrių 
vadovams priimti sprendimus, susijusius su visais aukščiau išvardytais 
dalykais. Šios priemonės taip pat leidžia atlikti įvairius IKT naudojimo 
švietime tyrimus, tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu. 

	
	
Atsakymai į klausimus apie IKT naudojimą klasėje, suteikia galimybę 
mokytojams ir mokiniams iš tikrųjų sustoti ir pagalvoti apie nagrinėjamą 
dalyką, apie savo įgūdžius bei praktiką. Mokytojai gauna naujų įžvalgų 
apie mokinių žinias ir įpročius, kuriuos jie gali panaudoti pamokose. 
Direktoriai peržiūri savo mokyklos įgūdžius ir praktiką ir gali su savo 
darbuotojais aptarti tolesnius pokyčius. Tuo pat metu, vietos ir 
nacionalinė administracija gali naudoti duomenis strateginiam 
planavimui ir tikslų stebėsenai. 
	

sistemos stebėjimas (internetu); skaitmeninių kompetencijų 
formuojamasis vertinimas (mokiniai ir mokytojai; mokyklos); įrodymais 
pagrįsta politika; visos švietimo sistemos tinklaveika. 

	
	
	
106. „Innokas“ tinklas, Suomija 

	
	
„Innokas“ pareiškimas yra toks: „Innokas tinklas vadovauja ir skatina 
mokinius, mokytojus, mokyklų administratorius ir kitus 
suinteresuotuosius asmens būti kūrybingais ir novatoriškais naudojantis 
turima technologija. Mes skatiname vaikus ir suaugusius žmones kartu 
ieškoti naujų būdų, kaip naudotis technologijomis kasdieniame mokyklos 
gyvenime. (...) Dalyvaudami „Innokas“ renginiuose ir mokymuose jūs 
galite mokytis veikdami – ieškodami naujų būdų pasinaudoti 
kūrybiškumu, inovacijomis ir technologijomis savo mokykloje.“ 

	
	
Šis Suomijos „Innokas“ tinklas19  skirtas skatinti švietimo reformą XXI 
amžiaus kompetencijoms mokytis. Pagrindinis klausimas, kurį sprendžia 
tinklas,  kaip  mes  galime  praktiškai  mokyti  ir  remti  XXI  amžiaus 
kompetencijų mokymąsi. 

	
	

19 http://www.innokas.fi/en 
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„Innokas“ siekia atsakyti į šį klausimą taikydamas inovatyvaus ugdymo 
metodą per inovatyvios mokyklos modelį. Tai yra pedagoginis metodas, 
sukurtas praktinėje tinklo veikloje, atliekant susijusius tyrimus. Jis 
derina tarpdalykines Suomijos amatų, meno, mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (STEAM) tradicijas ir kitų mokomųjų dalykų, 
įskaitant skaitmeninio kūrimo, kodavimo ir robotikos metodus, praktinį 
mokymą ir technologijų mokymą. Inovatyvus ugdymas yra glaudžiai 
susijęs su „kūrėjų kultūra“ - mokymosi darant požiūriu socialinėje 
aplinkoje. 

	
	
Mokiniai vadovaujasi ir skatinami naudoti kūrybinius planavimo 
procesus, mąstymo įgūdžius, dalyvauti komandiniame darbe ir 
projektuose, kurie pereina per tradicines sienas tarp mokyklos dalykų. 
Mokiniai nustato technologines inovacijas, kurios naudojamos 
šiuolaikinėje visuomenėje, pokyčius, kuriuos šios inovacijos atnešė ir vis 
dar atneša į visuomenę, ir galimybes panaudoti technologines inovacijas 
ateityje. Tada jie įsivaizduoja, projektuoja ir įgyvendina savo inovacijas. 
Pagrindinis modelio principas yra visapusiškas ir universalus 
skaitmeninių technologijų naudojimas mokymuisi ir mokymui bei 
kasdieniam mokyklos darbo procesui. 

	
	
Tinklas vykdo intensyvią darbo programą, įskaitant profesinius mokymo 
kursus mokytojams, nacionalinius kodavimo ir robotikos renginius, 
nacionalinio lygio inovacijų švietimo renginius, kuriuose plačiai dalyvauja 
mokiniai, mokytojai, tėvai ir administracijos bei pramonės atstovai, 
suinteresuoti XXI amžiaus kompetencijų mokymu. Praktiniai tyrimai taip 
pat vykdomi mokantis XXI amžiaus kompetencijų, inovacijų ir kuriant 
inovatyvios mokyklos modelį. 
	

pagrindinės kompetencijos; tęstinis mokytojų profesinis tobulėjimas; 
mokyklos lyderystė; visos švietimo sistemos tinklaveika; mokyklos ir 
pramonės santykiai; inovacijų integravimas; mokslinių tyrimų 
projektas. 

	
	

107. „Edutheque“ portalas, Prancūzija 
	
	
Švietimo ministerija Prancūzijoje užmezgė partnerystės ryšius su daugiau 
nei 30 pagrindinių institucijų (pvz., ARTE, „Centre Pompidou“, CNES / 
Nacionaliniu kosmoso tyrimų  centru, CNRS / Nacionaliniu 
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mokslinių tyrimų centru, INA (Nacionaliniu garso ir vaizdo institutu, 
Luvro muziejumi ir kt.) siekdama sukurti ir nuolat palaikyti Prancūzijos 
nacionalinį portalą „Edueèque“20, kuris siūlo nemokamą prieigą prie 
daugybės skaitmeninių švietimo išteklių, atrinktų iš pagrindinių kultūros 
ir mokslo institucijų viešajame sektoriuje. Juo pedagoginiais tikslais gali 
naudotis visi pradinės ir vidurinės mokyklos mokytojai. 

	
	
Europos  kultūros  paveldo  metų  proga  (2018  m.)  „Europeana“  siūlo 
„Éduthèque“ į prancūzų kalbą išverstus išteklius iš savo kolekcijų, 
galerijų ir parodų, priklausančių Europos kultūros institucijoms. Tai 
vaizdai, tekstai, garsai ir vaizdo įrašai, daugiausia atsisiunčiami ir 
suteikiami naudoti nemokamai. 

	
	
„Éduthèque“ portalas yra vienintelis portalas, kuriame sutelkta tiek daug 
partnerių, siūlančių tiek daug išteklių ir nemokamą prieigą bei 
pakartotinio naudojimo teises visiems mokytojams. 

	
	
Turimus daugialypės terpės išteklius galima atsisiųsti ir panaudoti bet 
kuriame mokytojų projekte. Ištekliai yra kelių tipų: vaizdai, vaizdo įrašai, 
garso failai, animacijos, paslaugos, tekstai, modeliai ir 3D animacijos, 
taip pat partnerių organizacijų sukurtos mokymo priemonės. Mokytojai 
gali naudoti šiuos išteklius savo edukaciniuose projektuose ir taip 
pasinaudoti turtingo skaitmeninio turinio ištekliais. 

	
	
	

skaitmeniniai ištekliai; internetinis portalas; švietimas - santykiai tarp 
daugelio partnerių. 

	
	
	
108. FÍS, Airija 

	
	
FÍS yra labai sėkmingas filmų projektas Airijos pradinėms mokykloms, 
kuriame filmas nagrinėjamas kaip išraiškos priemonė, susijusi su 
menais, ir supažindina vaikus su filmų kūrimo proceso aspektais. FÍS21 

yra airių žodis „regėjimas“ ir „Film in schools“ akronimas. 
	
	
Iš pradžių trečiojo lygio kolegijos Dizaino ir technologijų instituto, Dún 
Laoghaire,  sukurtas  kaip  bandomasis  projektas  28  mokykloms, FÍS 

	
	

20 http://www.edutheque.fr/ 
21 http://www.fisfilmproject.ie/ 
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dabar naudojamas visose šalies mokyklose, remiant Švietimo ir įgūdžių 
departamentui ir Profesinio rengimo tarnybai mokytojams („Technologijos 
švietime“) – nacionalinei mokytojų paramos tarnybai. 

	
	
Kasmet rengiamas programos kulminacija - FÍS kino festivalis su 
apdovanojimų ceremonija, kuriame dalyvauja maždaug 900 pradinių 
klasių mokinių. Norėdami patekti į festivalį, pradinės mokyklos visoje 
šalyje privalo sukurti penkių minučių filmą pasirinktu tema. Filmą turi 
kurti vaikai ir jų mokytojai, jame vertinami vaizduotės ir kūrybiškumo 
elementai, istorijos originalumas, dizaino tobulumas, kostiumų dizainas, 
filmų režisavimas ir prodiusavimas, taip pat garsas, vaidyba ir 
kinematografija. Tie filmai, kurie naudoja specialius metodus, tokius kaip 
animacija ar specialieji efektai, apdovanojami papildomais taškais. 

	
	
Apdovanojimai teikiami įvairiose kategorijose, įskaitant komediją, 
redagavimą, animaciją, istoriją, adaptaciją, specialiuosius efektus, 
aplinką, dokumentiką, režisavimą, scenarijų, jaunesniąsias klases, vietos 
interesus, vaidybą, ryšį su mokymo programa, siužetą, taip pat specialių 
kategorijų apdovanojimai. FÍS metodika suteikia mokytojams ir vaikams 
galimybę nagrinėti kiną ir skaitmeninės žiniasklaidos priemones pradinių 
mokyklų mokymo programose. FÍS padeda plėtoti aktyvųjį mokymąsi, 
kūrybinį mąstymą, kalbą, vaizduotę, mokymąsi bendradarbiaujant ir 
problemų sprendimo įgūdžius, taip pat suteikia vaikams praktinės 
patirties naudojant technologijas kaip filmavimo proceso dalį. 

	
	
	

mokymasis bendradarbiaujant; kūrybiškas mąstymas; tarpdalykinis 
požiūris; kūrėjų metodika; švietimas - santykiai tarp daugelio partnerių; 
aktyvus mokymasis; mokyklos ir ekspertų santykiai. 

	
	
	
109. „e-Education“ tinklas, Austrija 

	
	
Austrijos  nacionalinė  švietimo  ministerija  sukūrė  naują  tinklą  - 
„eEducation“22, kuriame numatytas visos švietimo sistemos mainų ir 
koordinavimo procesas, aprėpiantis visus mokyklinio švietimo lygmenis. 

	
	
Per pastaruosius dešimt metų Austrijos federalinė švietimo ministerija 

	
	

22 http://www.eeducation.at 
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įgijo patirties įvairiose mokyklų e. mokymosi sistemose. Iš pradžių šis 
metodas buvo pagrįstas konkrečiais kiekvieno mokyklos lygmens tinklais 
(pradinės mokyklos, pagrindinės ir vidurinės mokyklos), tačiau laikui 
bėgant padidėjo poreikis veiksmingai koordinuoti ir bendrai naudotis 
tinklais. Sukurtas naujas „eEducation“ tinklas, jungiantis visus esamus 
e. mokymosi tinklus ir palengvinantis nacionalinių skaitmeninės terpės 
strategijų diegimą. 

	
	
Šioje iniciatyvoje daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninės terpės 
naudojimui mokyklose, taip pat palengvinant skirtingų mokyklų tipų ir 
lygių keitimąsi informacija ir idėjomis. Visose trijose kategorijose – 
digi.komp4 (pradinės mokyklos), digi.komp8 (pagrindinės mokyklos) ir 
digi.komp12 (gimnazijos), mokytojai savo klasėje dirba su skaitmenine 
terpe, taip stiprindami savo skaitmenines kompetencijas ir tobulindami 
savo mokinių IKT įgūdžius. 

	
	
Tiek mokiniai, tiek mokytojai gali įvertinti savo skaitmeninius įgūdžius, 
skaitmeninio vertinimo (digi.check) metu. Vadinamosios „ekspertų 
mokyklos“, kurios sukaupė daug žinių apie skaitmeninės terpės 
naudojimą, veikia sistemoje ir gali išlaikyti šį statusą, vykdydamos veiklą 
ženklais grindžiamoje sistemoje. Mokyklos narės gali siekti ekspertų 
mokyklos statuso. Kokybės užtikrinimo sistema veikia per valstybinius 
koordinatorius. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje šis procesas 
nustatomas iš naujo, todėl įgyvendinamas tęstinis dokumentacijos ir 
veiklos leidimų išdavimo procesas. Tikra sėkmės istorija, kad per 
pirmuosius tris veiklos mėnesius mokyklų skaičius sistemoje išaugo 
daugiau nei dvigubai. 

	
	
	

tinklaveika tarp visų švietimo lygių; mokytojų skaitmeninių 
kompetencijų formuojamasis vertinimas; ženkleliai. 

	
	
	
	
	

110. Švietimo technologų tinklas, Estija 
	
	
Naujų technologijų naudojimui reikia naujų mokymo metodų, o 
mokytojams būtinos tinkamos paramos priemonės. 

	
	
Mokytojams,  kurie  dažnai  susiduria  su  sunkumais,  įgyvendindami 
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įvairias naujas technologines priemones, Estijoje įdiegtas naujas paramos 
mechanizmas, kurio metu „Švietimo technologai“ bendradarbiauja, kad 
padėtų mokytojams nustatyti programas, aplinką ir metodus, siekiant 
palengvinti jų IKT naudojimą. 

	
	
„Švietimo technologai“ analizuoja, projektuoja, įgyvendina ir vertina 
procesus ir priemones mokymuisi tobulinti. Jie padeda mokytojams ir 
visai mokyklai būti novatoriškais ir kūrybingais. Tinklas apima „švietimo 
technologus“ iš skirtingų mokymo įstaigų lygių (ikimokyklinių įstaigų, 
pagrindinių mokyklų, vidurinių mokyklų, profesinio mokymo, aukštojo 
mokslo įstaigų). Jie turi savo interneto svetainę23, „Facebook“ grupę, 
elektroninio pašto adresų sąrašą ir „Skype“ grupę, kuria jie naudojasi 
bendraudami vienas su kitu ir keičiasi informacija apie priemones ir 
metodus, kuriuos jie gali pasiūlyti ir įdiegti mokyklose. 

	
	
	

mokyklos ir ekspertų santykiai; tinklaveika. 
	
	
	
	
	
111. Pradinio ir vidurinio ugdymo tinklai, Prancūzija 

	
	
Prancūzijoje yra specializuotų tinklų, remiančių mokyklas keliose 
skaitmeninės plėtros ir operacijų srityse24: 

	
	
Vidurinis mokslas 

	
	
•  Skaitmeninių  korespondentų  tinklas  vietos  švietimo  institucijose 
(„Interlocuteur Academique pour le Numérique“, IAN) 

	
	
• Nacionaliniu lygmeniu skaitmeninėms technologijoms vadovauja 
nacionalinių skaitmeninių technologijų direktorato (SNE) mokomųjų 
dalykų animatorių tinklas. Vietos švietimo institucijose skaitmeninėms 
technologijoms vadovauja skaitmeninių korespondentų tinklas, kurie 
pataria vyresniesiems vadovams, taip pat vidurinio ugdymo animatorių 
tinklas. Skaitmeninis korespondentas vietos švietimo institucijose 
priklauso nacionaliniam tinklui. DNE remiasi 32 mokytojais (dalykų 
ekspertais), kurie yra sukūrę daugiau nei 450 mokytojų tinklą, vidurinės 

	
	

23 http://www.haridustehnoloogid.ee 
24 http://eduscol.education.fr/cid57283/reseaux-et-interlocuteurs-du-second-degre.html 
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mokyklos ugdymo korespondentais (13 vietos švietimo institucijų tinklų, 
17 mokomųjų dalykų). Ekspertai glaudžiai su bendradarbiauja su 
Generaline inspekcija. Kiekvienoje vietos švietimo institucijoje 
skaitmeniniai korespondentai padeda plėtoti nacionalinę skaitmeninio 
švietimo strategiją savo vietos švietimo institucijos ribose. Vietos valdžios 
institucijos yra atsakingos už skaitmeninių švietimo išteklių sklaidą 
(„Edutheque“, portalai, mokyklos išteklių bankai, ...), pedagoginį turinį 
(ÉDU’base) ir projektus, kuriuos nacionaliniu lygmeniu parengė DNE. Jie 
organizuoja dalijimąsi gerąja patirtimi nacionaliniu lygmeniu per 
ÉDU’base ir propaguoja projektus, įgyvendinamus jų vietos valdžios 
institucijose, kad galėtų rasti savo nišą įvairiose nacionalinėse turinio 
kolekcijose (éduscol, Lettres Edu_Num, social network @Edu_Num). 

	
	
Pradinis mokslas 

	
	
• Kiekviename Prancūzijos departamente (vietos valdžios sektoriuje) yra 
vienas mokyklos inspektorius, atsakingas už pradinio ugdymo 
skaitmeninius klausimus (IEN), iš viso apie 100 visoje šalyje. Jie 
susitinka du kartus per metus. Jie yra atsakingi už skaitmeninio ugdymo 
įgyvendinimą ir sklaidą savo departamente bei skaitmeninės politikos 
kūrimą pagal vietos poreikius. Jie dirba kaip pagrindinių mokyklų 
inspektorių tarpininkai savo skyriuje. Jie tinkle skelbia visą naudingą 
tyrimų informaciją ir gerąją praktiką. 

	
	
	

mokyklos ir ekspertų santykiai; profesinė bendruomenė 
	
	
	
	
	
112. Inovacijų dienos – „Journées de l'innovation“, 
Prancūzija 

	
	
Prancūzijoje Inovacijų dienos25 - tai galimybė prizais apdovanoti atrinktus 
inovacinius pedagoginius projektus, pateiktus įvertinti. 

	
	
Jau  keletą  metų  Nacionalinė  švietimo  ministerija  prizais  skatina  ir 
stiprina švietimo sistemos išradingumą ir kūrybiškumą. Patyrę 
specialistai ir aukšto lygio mokslininkai kviečiami pasidalinti savo vizija 

	
	
	

25 http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html 



26 http://www.kopernik.org.pl/en/ 
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ir patirtimi, kad būtų pasiekta kuo didesnė auditorija. 
	
	
7-asis Inovacijų dienos leidimas įvyko 2017 m. kovo mėnesį: buvo įteikti 
aštuoni inovacijų apdovanojimai, įskaitant premiją inovacinėms 
mokykloms ir institucijoms bei specialų prizą už inovacijas. 
	

inovacinės praktikos sklaida; mokyklos ir ekspertų santykiai; profesinė 
bendruomenė. 

	
	
	
113. Koperniko mokslo centro projektai ir 
bendradarbiavimas, Lenkija 

	
	
Lenkijos mokymo programų pokyčiai ir švietimo reformos akcentuoja 
jaunimo ir suaugusiųjų rengimą skaitmeniniam pasauliui, nuo 
kompiuterinių mokslų klasių įtraukimo į mokymo programas iki 
konkrečių projektų ir iniciatyvų, kurių tikslas - paskatinti jaunimą plėtoti 
savo skaitmeninius įgūdžius. Iki šiol dėmesys buvo skiriamas mokinių 
sugebėjimams naudoti kompiuterines programas, skaitmeninius išteklius 
ir tinklo ryšius, įtraukiant visus mokinius į IKT mokymąsi. 

	
	
Šioje srityje vyksta įdomus bendradarbiavimas – nuolatinė partnerystė su 
Koperniko mokslo centru26, robotikos laboratorija Varšuvoje. 
Finansuojamas Varšuvos miesto, Mokslo ir aukštojo mokslo ministerijos 
bei Nacionalinio švietimo ministerijos, centras skatina ir populiarina 
mokslinį bendravimą. Lankytojai gali susipažinti su gamtos dėsniais, 
atlikdami savo bandymus interaktyviose parodose. 

	
	
Originalus plotas centre jungia galerijų seriją: „Pasaulis kelyje“, „Žmogus 
ir aplinka“, „Civilizacijos šaknys“, „Šviesos zona“ ir „Bzzz!“ Nuo to laiko 
mokytojams, mokiniams ir visuomenei buvo atidaryta daugiau parodų ir 
galerijų: „Jaunimo galerija“, planetariumas „Koperniko dangus“, „Tyrėjų 
parkas“ ir chemijos, biologijos, robotikos ir fizikos laboratorijos. Centre 
siūlomi mokytojų, mokinių, suaugusiųjų ir šeimų seminarai, galimybė 
dalyvauti tokiuose mokslo projektuose kaip „Fablab“, mokslo parodose, 
susitikimuose su mokslininkų atstovais ir švietimo konferencijose. 

	
	
Centras taip pat vykdo mokslinius projektus bendradarbiaudamas su 
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Mokslo ir aukštojo mokslo ministerija, pavyzdžiui, mokslo autobuso 
projektą - „EducoBus“27 („Nauko-Bus“). Šis projektas apima 
apsilankymus maždaug 100 miestų ir kaimų (kuriuose gyvena mažiau 
kaip 130 000 gyventojų), kur mokiniai retai turi galimybių įgyti praktinio 
mokslo patirties. Kiekvienas „EducoBus“ vizitas trunka dvi dienas, per 
kurį mokyklose įsteigiamos mokslinių tyrimų stotys, o mokiniai dirba su 
ekspertais iki šešių valandų per dieną. 
	

novatoriškos praktikos sklaida; popamokinė veikla; aktyvus 
mokymasis; mokyklos ir ekspertų santykiai. 

	
	
	
	

114. Kompiuteris mokyklos konferencijoje, Čekija 
	
	
Kasmet organizuojama konferencija „Kompiuteris mokykloje“, kurioje 
daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninio švietimo problemoms. Per jos 
istoriją, konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios temos kaip skaitmeninis 
raštingumas ir matematinis mąstymas, žaidimai ir virtuali realybė, 
skaitmeninės technologijos ir laboratorinės pratybos, taip pat 
skaitmeninių technologijų naudojimas socialinių mokslų mokyme. 

	
	
15-oji „Kompiuteris mokykloje“ konferencija planuojama 2018 m. kovo 
mėn. Remiant Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijai, Vysočino regionui 
ir Nové Město na Moravě kartu su „Microsoft“ kompanija kaip strateginiu 
partneriu. Tikimasi, kad daugiau nei 100 dalyvių dvi konferencijos dienas 
dalyvaus ir diskutuos apie skaitmeninimo švietime procesą, poveikį ir 
pobūdį. 

	
	
Konferencijos tinklalapyje nemokami prieinami moksliniai straipsniai, 
paskaitos, seminarai ir vaizdo pristatymai iš ankstesnių konferencijų. 
Taip pat pateikiami tinklalapiai, kuriuose yra įdomių naujienų ir daugiau 
profesinio mokymo galimybių skaitmeninių technologijų naudojimui 
švietime. 

	
	
	

švietimo  ir  pramonės  santykiai;  švietimas  -  daugelio  partnerių 
santykiai; mokyklos ir vietos valdžios santykiai. 

	
	
	
	
	
	

27 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/w-polske-rusza-pierwszy-naukobus.html 
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115. STEM ir atvira mokslinių tyrimų konferencija, Izraelis 
	
	
Kaip skirtingi maisto produktai veikia kupranugario pieno kokybę? Kokią 
įtaką anglies dioksido koncentracija klasėje daro mokinių darbingumui? 
Kaip nuotekos gali gaminti energiją? Kaip surinkti ryto rasą, kad 
išsaugotume retus dykumų medžius? 

	
	
Atsakymai į šiuos ir daugelį kitų mokslinių tyrimų klausimų buvo 
pristatyti 6-ojoje Izraelio nacionalinėje mugėje, skirtoje moksliniams 
tyrimams ir mokslinėms problemoms, vykusioje 2017 m. gegužės mėn. Ši 
mugė yra Švietimo ministerijos Pedagogų sekretoriato mokslo skyriaus, 
Jeruzalės hebrajų universiteto, Jeruzalės savivaldybės, Bloomfieldo 
mokslo muziejaus ir Broadcom fondo bendradarbiavimo rezultatas. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

STEM ir atvira mokslinių tyrimų konferencija, 2017 m. 
	
	
Izraelyje visi 6 klasės mokiniai (11-12 metų vaikai paskutiniais savo 
pradinės mokyklos metais) ir 9 klasės mokiniai (14-15 metų vaikai per 
paskutiniais vidurinės mokyklos metus) pagal mokymo programą turi 
atlikti ir parašyti mokslinį darbą arba išspręsti inžinerijos problemą. 60 
procentų visų mokyklų rengia muges regiono ar miesto lygmeniu; 
labiausiai inovatyvūs tyrėjai, išrinkti akademinių bendruomenių ir 
pramonės ekspertų, atstovaujantys savo regionams ir miestams, 
kviečiami į šią mokslinę konferenciją. Joje susirenka 250 mokinių ir 51 
mokyklos atstovų iš visos šalies. Šie jaunieji tyrinėtojai pristato savo 
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tyrimus plačiajai visuomenei, mokytojams, mokslininkams ir pramonės 
atstovams Hebrajų universitete, po to vyko akademinė paskaita apie 
kamienines ląsteles ir baigiamoji ceremonija. Norint skleisti žinias ir 
skatinti kompetenciją be kritikos, šventiškai ir be tyrinėtojų 
konkurencijos, visi projektai pateikiami mokslo dvasioje, kai dalijamasi 
žiniomis ir bendradarbiaujama tarpusavyje. 

	
	
	

STEM; projektinis mokymasis; problemų sprendimas; tyrimais pagrįstas 
mokymasis; mokyklos ir pramonės santykiai; mokyklos ir ekspertų 
santykiai. 
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5   ŽODYNĖLIS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(Apibrėžtys, kuriose nenurodytas vienas šaltinis, buvo pateiktos 
apibendrinant įvairius šaltinius, nurodytus Bibliografijos VI skyriuje) 

	
	
	
Aktyvus mokymasis 
Bet kuris mokymo metodas, kuris įtraukia mokinius į mokymosi procesą. 
Jo pagrindiniai elementai yra mokinių veikla ir dalyvavimas mokymosi 
procese (Prince, 2004). 

	
	
Mišrus mokymasis 
Integruotas  tradicinio  mokymosi  (daugiausia  akis  į  akį)  derinys  su 
žiniatinkliu ir technologijomis grindžiamais internetiniais metodais. 

	
	
Mokymasis bendradarbiaujant 
Mokymasis bendradarbiaujant gali būti susijęs su bet kokiu mokomuoju 
metodu, pagal kurį mokiniai kartu dirba mažose grupėse siekdami bendro 
tikslo (Prince, 2004). 

	
	
Tęstinis profesinis (mokytojų) tobulėjimas 
Veikla, kuri ugdo asmens įgūdžius, žinias, patirtį ir kitas mokytojo 
savybes. Sąvoka pripažįsta, kad tobulėjimas galimas įvairiais būdais, 
pradedant nuo formalių iki neformalių. To gali būti siekiama pasitelkiant 
išorines žinias kursų, praktinių užsiėmimų ar formalių kvalifikacijos 
programų forma, bendradarbiaujant mokykloms ar mokytojams (pvz., 
stebimieji vizitai į kitas mokyklas ar mokytojų tinklus) arba mokyklose, 
kuriose dirba mokytojai (OECD, TALIS, 2009). 
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Kūrybinis mąstymas 
Kūrybinis mąstymas skatina skirtingą suvokimą, skirtingas koncepcijas 
ir skirtingus požiūrius į mokymąsi. Naudodami kūrybinį mąstymą, 
mokiniai gali spręsti problemas taikydami įvairius metodus. Jie raginami 
pateikti naujus ir skirtingus požiūrius, kurie nėra gaunami iš kitų, bet 
sukuriami savarankiškai. 

	
	
Verslumo ugdymas 
Mokiniai ugdosi įgūdžius ir mąstyseną, kad galėtų paversti kūrybines 
idėjas verslumu. Tai pagrindinė kompetencija visiems mokiniams, 
remianti asmeninę raidą, aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir 
įsidarbinimo galimybes (Europos Komisija, 2014 m. Galutinė ataskaita dėl 
teminės verslumo ugdymo darbo grupės). 

	
	
Verslumas (kompetencija) 
„EntreComp“ apibrėžia verslumą kaip transversalią kompetenciją, kuri 
taikoma visoms gyvenimo sferoms: nuo asmeninio tobulėjimo o iki 
aktyvaus dalyvavimo visuomenėje, atėjimo į darbo rinką kaip darbuotojo 
ar savarankiškai dirbančio asmens, taip pat pradedant verslą (kultūrinį, 
socialinį ar komercinį) ... verslumas suprantamas kaip pagrindinė 
transversali kompetencija, kurią visose gyvenimo srityse taiko individai 
ir grupės, įskaitant esamas organizacijas (Bacigalupo ir kt., 2016). 

	
	
Įrodymais pagrįstas mokymas 
Mokymas, kuris yra gauna naudos ir iš egzistuojančių edukacinių tyrimų, 
ir iš įrodymų, surinktų mokymo metu. Tai atliekama tyrimo dvasia, kurios 
tikslas - praturtinti mokymosi patirtį (Northeastern.edu). 

	
	
Apverstas mokymasis 
Apverstas mokymasis yra pedagoginė strategija, kuri pakeičia tradicinį 
pamokų procesą, dažniausiai, bet ne visada, pateikiant mokomąjį turinį 
internete, prieš mokant klasę, o vėliau įtraukiant besimokančiuosius į 
interaktyvų grupinį mokymąsi ir (arba) kritinę problemos sprendimo 
veiklą, vykdomą mokytojui vadovaujant klasėje (Kim, Jeong-Eun ir kt., 
2017). 
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Formuojamasis vertinimas 
Vertinimas, atliktas mokymo proceso metu, siekiant tobulinti mokymą ar 
mokymąsi. 

	
	
Žaidimu grindžiamas mokymasis 
Vaizdo ir kompiuterinių žaidimų su interaktyviomis vartotojo sąsajomis 
ir vizualiųjų grįžtamojo ryšio žaidimų, skirtų mokymui, naudojimas 
(Tobias ir kt., 2014). 

	
	
Pradinis mokytojų rengimas (ITE) 
Programa, suteikianti mokytojo kvalifikaciją. Paprastai tai apima bendrą 
ir profesinį komponentą. Bendras komponentas remiasi bendrojo 
lavinimo kursais ir dalyko (-ų), kurį kandidatai dėstys įgiję kvalifikaciją, 
įvaldymu. Profesinė dalis suteikia būsimiems mokytojams ir teorinių 
žinių, ir praktinių įgūdžių, reikalingų mokymui, ir apima praktiką klasėje 
(OECD, TALIS, 2009). 

	
	
Atradimu grindžiamas mokymasis 
Atradimu grindžiamas mokymasis yra mokymosi ir mokymo metodas, kai 
mokymosi centre yra mokinių klausimai, idėjos ir pastebėjimai. 
Pedagogai aktyviai dalyvauja visame procese, kurdami kultūrą, kurioje 
idėjos pagarbiai ginčijamos, išbandomos, iš naujo apibrėžiamos ir 
peržiūrimos, kaip tobulintinos, vaikams judant nuo abejonių prie 
supratimo ir tolesnių klausimų. Šio požiūrio pagrindas yra idėja, kad 
mokytojai ir mokiniai dalijasi atsakomybe už mokymąsi (Ontario, Student 
Achievement Division to support leadership and instructional 
effectiveness in Ontario schools, 2013). 

	
	
Mokymosi bendruomenė 
Lyderystė apima socialinę įtaką, kai vienas asmuo (ar grupė) sąmoningai 
daro įtaką kitiems žmonėms (ar grupėms), kad galėtų struktūrizuoti veiklą 
ir santykius. Vadovavimas grindžiamas išreikštais tikslais ar rezultatais, 
kuriuos, kaip tikimasi, nulems poveikio procesas. 

	
	
Kūrėjo metodas švietime 
Veiksmų rinkinys, sukurtas atsižvelgiant į įvairius mokymosi tikslus. 
Kūrimas gali vykti formaliame ir neformaliame ugdyme. Šis požiūris yra 
orientuotas į dalyvių įtraukimą į mokymosi turinį ir procesą, sukuriant 
artefaktą, projektą ar problemos sprendimą, kuris susijęs su realaus 
pasaulio užduotimis. Šiuo požiūriu naudojama kompiuterinių mokslų, 
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dizaino, meno ir inžinerijos sąsaja (Halversonas ir Šeridanas, 2014). 
	
	
Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas 
Apima visus techninius, pažinimo, socialinius, pilietinius ir kūrybos 
gebėjimus, kurie leidžia mums pasiekti, kritiškai vertinti bei sąveikauti su 
įvairiomis medijomis, tokiomis kaip: transliacijos, radijas, spauda, 
įvairiais kanalais: tradiciniais, internetu, socialinės žiniasklaidos 
priemonėmis, skirtomis visų amžiaus grupių poreikiams (Žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raštingumas, Europos Komisija, 2015). 

	
	
Atvirieji ženkliukai 
Atvirieji ženkliukai yra vizualūs pasiekimų, priklausomybės, autorizacijos 
ar kitų pasitikėjimo santykių ženklai, kuriais gali būti dalijamasi visame 
žiniatinklyje. Atvirieji ženkliukai pateikia išsamesnį vaizdą nei CV ar 
santrauka, nes jie gali būti pateikiami nuolat besikeičiančiose 
kombinacijose, sukuriant nuolat besikeičiančią asmens mokymosi visą 
gyvenimą vaizdą. 

	
	
Tarpusavio vertinimas 
Veiksmų rinkinys, per kurį asmenys priima sprendimus dėl kitų asmenų 
darbų (Reinholz, 2016). 

	
	
Probleminis mokymasis 
(PBL) yra mokomoji metodika, kuria pristatomos sprendimų strategijos. 
Probleminio mokymosi metu mokiniai dirba mažose grupėse, siekdami 
ištirti prasmingas problemas, nustatyti, ko reikia mokytis, kad išspręstų 
problemą, ir kurti sprendimo strategijas (Prince, 2004). 

	
	
Profesinio mokymosi bendruomenė 
Profesinio mokymosi bendruomenės yra fizinė ar internetinė erdvė, 
kurioje mokytojai rengia, diskutuoja ir (arba) kuria bendras vizijas, 
strategijas,   leidžiančias   mokytojams   bendradarbiauti   profesiniame 
darbe, analizuoti mokinių duomenis ir vertinti mokinių mokymosi 
rezultatus. Be to, profesinio mokymosi bendruomenės leidžia mokytojams 
mokytis vieniems iš kitų bendradarbiaujant, dalinantis patirtimi ir 
palaikant profesinį dialogą, gerinant mokinių edukacinius siekius, 
pasiekimus per stiprią lyderystę ir mokymą. 
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Programavimas / kodavimas 
Kompiuterių programavimas (apima ir kodavimą) yra įvairių instrukcijų 
rinkinių kūrimo ir įgyvendinimo procesas, leidžiantis kompiuteriui atlikti 
tam tikrą užduotį, išspręsti problemas ir užtikrinti sąveiką su žmogumi. 
Šios instrukcijos (šaltinio kodai, parašyti programavimo kalba) laikomi 
kompiuterinėmis programomis ir padeda kompiuteriui sklandžiai veikti 
(European Schoolnet, 2014). 

	
	
Projektais grindžiamas mokymasis 
Mokymosi metodas, apimantis sudėtingų užduočių užbaigimą, dėl kurių 
paprastai gaunamas realistiškas produktas, įvykis ar pristatymas 
auditorijai. Tai yra mokymo programos pagrindinis dalykas, sutelktas į 
vadovavimo klausimus, daugiausia dėmesio skiriant konstruktyviam 
tyrimui, apimančiam klausimus ir žinių kaupimą, vykdomą mokinių ir 
autentišką, keliant realiame pasaulyje kylančias problemas, kurios rūpi 
žmonėmis (Darling-Hammond ir kt., 2015). 

	
	
Refleksinis mokymo metodas 
Apima į patirtį orientuotų mokymosi (EBL) metodų naudojimą, kurie 
įtraukia visą asmenį ir skatina apmąstymus apie patirtį, tuo pat metu 
atverdami mokiniui naują patirtį. 

	
	
Mokyklos lyderystė 
Mokyklos lyderystė gali apimti žmones, užimančius įvairias pareigas ir 
funkcijas, pavyzdžiui, direktoriai, direktorių pavaduotojai ir padėjėjai, 
vadovaujančios komandos, mokyklų valdybos ir mokyklos lygio 
darbuotojai, atliekantys vadovavimo užduotis. Pagrindiniai mokyklos 
lyderystės uždaviniai yra: tobulinti mokymą ir mokymąsi savo mokyklose: 
remti ir tobulinti mokytojų darbo kokybę, apibrėžti tikslus ir vertinti 
pažangą, strategiškai valdyti išteklius ir bendradarbiauti su išorės 
partneriais bei dialogą. 

	
	
Savęs vertinimas 
Procesas, kai mokiniai nukreipiami vertinti jų veiklą pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Procesas apima mokinių tikslų nustatymą ir 
neoficialų, dinamišką savivaldumą ir savirefleksiją. 
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Savivaldusis mokymasis 
Mokinių pastangos siekti asmeninių tikslų sistemingai formuojant mintis, 
veiksmus ir jausmus naudojimo vietoje, atsižvelgiant į vietos sąlygas 
(Boekaerts, 2002). 

	
	
Mokymasis situacijoje 
Remiantis šiuo požiūriu, mokymasis iš esmės yra susijęs su socialiniu ir 
kultūriniu kontekstu, ypač dalyvavimu jame. 

	
	
Į mokinius centruota metodika 
Mokymo metodas, kuris perkelia mokytojo dėmesį nuo mokytojo į 
besimokantįjį, siekiant užtikrinti besimokančiųjų poreikių diagnozavimą 
ir jų tenkinimą, individualūs motyvai, interesai ir tikslai yra įtraukti į 
mokymą ir yra pirmoje vietoje (Tarptautinė konferencija, OECD-CERI, 
2008). 

	
	
Mokymo ir mokymosi scenarijai 
Mokymosi ir mokymo apibūdinimas, kuris suteikia prielaidą įvairiai 
pedagoginei praktikai. Tikslas yra paskatinti mokytojus keisti savo 
praktiką (pritaikant pateiktas idėjas), o ne pateikti pamokos scenarijų. 
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