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Jeigu...
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Jeigu... rytą pabudus už lango būtų puikus oras, malonus ir dėmesingas kolega 
pavėžėtų į darbą. 
Jeigu vaikai klasėje būtų itin atidūs, o mokyklos administracija geranoriška. 
Jeigu idealiai pasirengčiau pamokoms, o kas nors tai pastebėtų ir įvertintų. 
Jeigu mano amžinai nedirbantis „Petriukas“ susidomėtų projektine užduotimi, o 
grupės draugai noriai jam padėtų ją atlikti. 
Jeigu klasė puikiai parašytų tikrinamąjį darbą ir niekas nepamirštų namų darbų. 
Jeigu turėčiau tokių mokomųjų priemonių, kokių yra Skandinavijos šalyse. 
Jeigu ruoštis pamokoms reikėtų truputį trumpiau, o užmokestis už darbą būtų bent 
penkiolika procentų didesnis... 
Jeigu...

Vilija Vyšniauskienė, lietuvių kalbos vadovėlio komplekto I-IV kl. „Pupa“, 
 mokymosi priemonių komplekto „OPA PA“ bendraautorė



Kas būtų, jeigu...? 
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Kiek šios sekos dalykų iš 
tiesų visiškai nepriklauso 
nuo mūsų?

...Ko gero, tik orai ir algos.  
Visa kita mes galime daugiau 
ar mažiau keisti, paveikti.  



Galimi sprendimai...
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!
... Ir, kas keisčiausia, niekas negali to padaryti už mus!  
Tiesą sakant, kodėl tai turėčiau būti ne aš? Gal šįryt aš pavėžėsiu kolegą?  
Būsiu geranoriškas bendradarbiams ir administracijai.  
Pastebėsiu ir pagirsiu puikų kitos mokytojos darbą.  
Išsinersiu iš kailio, bet šiandien sudominsiu „Petriuką“ ir subursiu jo „palaikymo 
komandą“, kad nors trumpam jis pajustų sėkmės ir bendro darbo džiaugsmą.  
Ir taip toliau... Ir taip kasdien... nuolat...  
Nes tos problemos augina mano sparnus.  
Nes būtent toks yra mano kelias ir vertėtų nors tyliai, nors mintyse padėkoti 
kiekvienam sunkiam vaikui ar konfliktiškam kolegai už pamokas. Pamokas, kurias 
kiekvienas išmokstame savaip.  
Nes mes visi skirtingi. Visi su savo stiprybėm ir minusais.  
Kiekvienas su sava pedagogine išmintimi ir savo vadovėliu širdyje ir sąmonėje... 
!!!!!!
Vilija Vyšniauskienė, lietuvių kalbos vadovėlio komplekto I-IV kl. „Pupa“,     
mokymosi priemonių komplekto „OPA PA“ bendraautorė



Tikslas

Sudaryti sąlygas (galimybes) 
mokiniams ir mokytojams 
mokyti(s) – parengti jų poreikius 
atitinkančias savalaikes 
mokymosi priemones. !
Dabar ir čia... 
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Sąlygos (galimybės) EI ugdymui...
Vadovėliuose ir užduočių sąsiuviniuose (pratybose, užrašuose)
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!
• Vertybinių nuostatų ugdymas (pagarba, empatija, atjauta, meilė, pasitikėjimas, 

sveika gyvensena, ...) 

• Mokymosi motyvacijos stiprinimas 

• Sąmoningumo ir savarankiškumo skatinimas 

• Mokymasis bendradarbiaujant  

• Išėjimas „už vadovėlio“ ribų ... 

• Mokymosi proceso ir pasiekimų refleksija ...



serija ATRASK – mokymuisi tiriant 
Mokymosi komplektų serija šiuolaikiniams mokiniams, padedanti 

ugdyti mokinių mąstymo (kritinio, kūrybinio, probleminio/

analitinio, refleksyviojo) gebėjimus.

Mokymosi komplektą 
sudaro: 
• Vadovėlis, 
• Užduočių sąsiuvinis 

(Užrašai), 
• Skaitmeninės 

priemonės, 
• Mokytojo knyga.



ATRASK: mokymasis tiriant 



s.                       – mokymuisi tiriant  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!
Mokymosi medžiaga 
atrenkama, 
konstruojama ir 
pateikiama taip, kad 
skatintų mokinį mąstyti, 
sąmoningai veikti, 
tyrinėti, bendradarbiauti, 
reflektuoti savo patirtį, 
naujai įgytas žinias, 
įgūdžius, mokymosi 
procesą.
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Istorijos vadovėlis 6 kl. 
(s.Atrask)

• Istorinis tyrimas, planuojamas ir atliekamas 
bendradarbiaujant su mokiniais ir mokytojais... 

• Kviečiama atkurti praeities aplinką ir pagyventi, kaip 
gyveno to laikotarpio žmonės (II sk. – sukurti viduramžių 
šventės scenarijų; pajausti, ką reiškia būti riteriu,...)
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Geografijos vadovėlis 6 kl. 
(s.Atrask)



Bendradarbiavimas 

13

!
Glaudžiai bendradarbiaujančios komandos, kurias sudaro: !
• Autoriai, 
• leidinių vadovai, 
• metodininkai, 
• recenzentai, 
• skaitmeninių priemonių (e-leidybos) specialistai, 
• meniniai redaktoriai, dizaineriai, maketuotojai, dailininkai, 
• kalbos redaktoriai, autorinių teisių specialistai,  
• gamybos specialistai, 
• mokymo centro darbuotojai, 
• švietimo koordinatoriai.



Mokymosi priemonių komplektų  
s. Atrask rengimas
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!
• Idėja. Koncepcija * 

• Mokymosi komplekto, atitinkančio koncepciją, rengimas. 

• Mokymosi komplekto medžiagos išbandymas mokyklose (pilotinis 
projektas) ir grįžtamosios informacijos rinkimas. 

• Mokymosi komplekto recenzavimas. 

• Mokymosi komplekto tobulinimas, atsižvelgiant į pilotinio projekto 
metu gautas pastabas, pasiūlymus, recenzentų išvadas. 

• Parengtų mokymosi komplektų gamyba. 

• Mokymai (seminarai) mokytojams, mokyklų komandoms.

 *Koncepcija:  
teorinis pagrindimas,  
amžiaus tarpsnio ir 
kartos ypatumų studija 
(aprašas),  
mokymosi modelis/
metodika,  
mokymosi komplekto 
rengimo principai ir 
metodinė sąranga .



I. Mokymai vadovėlio komplekto rengimo komandai emocinio 
intelekto ugdymo srityje.  !
II. Rengiant vadovėlio komplektą daugiau dėmesio skiriama:  !
• vertybinėms nuostatoms (prasmingam turiniui, „amžinosioms 

vertybėms“); !
• mokymosi motyvacijai (prasmingam - aktualiam turiniui, atsižvelgiant į 

amžiaus tarpsnį); !
• mokymuisi bendradarbiaujant; !
• mokymuisi už vadovėlio/pamokos/klasės/mokyklos ribų  

(„išvedančios“ ir „grąžinančios“ užduotys, skatinančios patyrimą, 
konstruktyvią refleksiją, tolimesnių krypčių numatymą); !

• mokymosi proceso, pasiekimų, emocinės būsenos refleksijai.
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Šiandien ir rytoj ...



Ir vis dėlto tai, kas svarbiausia, dažniausiai lieka tarp 
žodžių... 
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Gal tai, kas tyliai nuskrieja virš rašančių mokinių 
galvelių, varpeliu skambteli jų juoko šuoruose ar 

tyliai suvirpa mūsų širdyse skaitant... rašant... kalbant... 
klausant... girdint... tylint... nujaučiant... 

Tik tiek – tiek daug. 
Nuoširdžiai linkime bendražygių sandraugos ir idėjų 

sandaugų... !!!
Loreta Žvironaitė ir Vilija Janušauskienė, 

„Šok“ serijos literatūros vadovėlių komplektų 5-6 kl. autorės 
  
 


