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Edita Titenytė 

Mokymosi aplinkų įtaka mokinių pasiekimų gerinimui 

(Kaunas, Lietuva 2019) 

Esu Edita Titenytė, gamtos ir žmogaus bei biologijos mokytoja. 

Gyvenu Kauno mieste. Augau pedagogų šeimoje, todėl mokytojo 

profesija domėjausi nuo pat vaikystės. 2015 m. baigiau Vytauto 

Didžiojo universitetą ir įgijau pedagogo kvalifikaciją. 

2018 m. pradėjau dirbti Kauno Petrašiūnų progimnazijoje, kuri yra 

įsikūrusi netoli Kauno marių bei Pažaislio šilo, o tai puiki aplinka 

gamtamoksliniam tyrinėjimui, gamtinių pokyčių stebėjimui. Šioje ugdymo įstaigoje mokosi 412 

mokinių. Dalis mokinių yra Petrašiūnų mikrorajono gyventojai, dalis mokytis atvyksta iš kitų 

mikrorajonų. Petrašiūnų progimnazija vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį. Progimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas gabių mokinių atpažinimui ir jų individualių 

gebėjimų lavinimui. Ne tik 5-8 klasėse, bet ir pradinio ugdymo (1-4 klasėse) meninio ugdymo 

mokomuosius dalykus (dailę ir technologijas, muziką, šokį) bei neformaliojo švietimo užsiėmimus 

veda tik tų dalykų specialistai. Mokyklos socialinis kontekstas yra įvairus, apimantis skirtingą 

mokinių šeimų socialinę ir kultūrinę patirtį. Dalis mokinių tėvų mažai domisi savo vaikų ugdymosi 

rezultatais bei nenoriai įsitraukia į jų mokymosi pažangos stebėseną bei bendradarbiavimą su 

pedagogais.  

Mano mokomoje 5 klasėje mokosi 19 skirtingų gebėjimų mokinių, kurių amžius yra 10-11 metų. 

Mokiniai aktyvūs, smalsūs. Rugsėjo mėnesį, naudodama virtualių EMA pratybų diagnostinį testą  

bei išanalizavus šių mokinių 4 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo pasaulio 

pažinimo testų rezultatus, nustačiau kokios mokinių gamtos mokslų žinios ir gebėjimai. 30% 

mokinių mokėsi aukštesniuoju lygiu, 50% - pagrindiniu lygiu ir 20% patenkinamuoju lygiu. 

Pastebėjau, kad žemesnių gebėjimų mokiniai stokoja mokymosi motyvacijos, jiems sunku aktyviai 

dirbti pamokose, nustatytu laiku pradėti ir pabaigti skirtas užduotis, sudėtinga įsisavinti naują 

ugdymo turinį. Todėl ėmiausi ieškoti paveikesnių mokymo metodų, kurie juos sudomintų gamtos 

mokslu bei padėtų geriau įsisavinti mokomąją medžiagą. Mokymo metodus dažnai keisdavau, kol 

radau jiems tinkamus ir leidžiančius per trumpiausią laiką pasiekti kuo geresnių mokymosi 

rezultatų. Mokomosios medžiagos pagilinimui integravau matematikos ugdomąjį dalyką. 

Išbandžiau ir naudojau virtualią užduočių paieškos programą „Pinterest“, virtualiusius „Kahoot“ 
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testus bei „Išmaniųjų robotų“ mokomuosius žaidimus“. Kartojimui ir temų ciklams apibendrinti 

naudodavau „e-mokykla“ interneto svetainėje esančias virtualias užduotis. Mokinius dažniausiai 

suskirstydavau darbui porose, kurias sudarydavo skirtingų mokymosi lygių mokiniai. Mokinius 

motyvuodavo gaunami virtualūs prizai. Dėl šių priežasčių praktinės užduotys buvo atliekamos daug 

greičiau, silpnesnieji mokiniai aktyviau dalyvaudavo pamokos veiklose.  

Gamtos pamokose taikant šiuolaikines informacines technologijas bei integruojant kitus 

mokomuosius dalykus, sustiprėjo mokinių mokymosi motyvacija bei pagerėjo mokymosi rezultatai. 

Stebint mokinių elgesį išryškėjo gilesnis mokinių susidomėjimas gamtos ir matematikos 

ugdomaisiais dalykais. Jiems buvo įdomu užduotis atlikti bendradarbiaujant (grupėse, porose) bei 

naudojantis inovatyviomis mokymosi priemonėmis. Interaktyvios veiklos lavino mokinių 

vaizduotę, padėjo geriau įsiminti gamtamokslines sąvokas ir matematines formules. Silpniau 

besimokančiųjų ugdymo/si rezultatai, susikaupimo ir užduočių atlikimo rodikliai sparčiai kilo. 

Labai reikšmingas mokantis gamtos ir žmogaus dalyko, mokiniams buvo patyriminis mokymasis 

panaudojant artimiausią gamtinę aplinką (pamokos miške, prie Kauno marių, išvyka į hidroelektrinę 

ir pan.). Mokiniai turėjo puikių pavyzdžių, kaip žmonės keičia natūralią gamtą, panaudodami jos 

resursus savo reikmėms ir kaip svarbu ją saugoti. Išvykų metu mokiniai taip pat turėdavo 

apskaičiuoti nueitą kelią, greitį, atstumus nuo vieno objekto prie prie kito, naudotis planu ir jame 

pateiktu masteliu. 
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Palyginus mokinių mokymosi rezultatus mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, paaiškėjo, kad 

mokinių 20%, besimokiusių pagrindiniu lygiu, rezultatai pakilo iki aukštesniojo lygio, 5 % mokinių 

besimokiusių patenkinamuoju lygiu rezultatai pakilo iki pagrindinio lygio.  

Pamokose sėkmingai pritaikyta pagalbos mokiniui sistema ir integruotas matematikos ugdomasis 

dalykas, turėjo ženklų pokytį tam tikrose mokinių matematikos pasiekimų veiklos srityse: 

Veiklos sritis Gebėjimai Pažangos pokytis 

Matai ir matavimai Veiksmai su matiniais skaičiais; perimetro ploto, 

tūrio formulių taikymas; vidutinio greičio 

apskaičiavimas, kai žinomas nueitas kelias ir 

laikas. 

Pagerėjo 5% 

Statistika Duomenų rinkimas ir tvarkymas; informacijos, 

pateiktos paprasta diagrama ar dažnių lentele 

skaitymas; duomenų vaizdavimas ir tvarkymas;  

Pagerėjo 8% 

Problemų sprendimas Pasirinkti vieną alternatyvą iš dviejų, patikrinti 

paprasčiausią hipotezę turimomis žiniomis. 

Pagerėjo 8,7 % 

 

Tinkamai parenkant mokiniams užduotis, plečiant mokinių akiratį inovacijomis ir integruotomis 

programomis, integruojant matematikos ugdymo turinį bei taikant patyriminio ugdymo metodą visi 

mokiniai geba patirti sėkmę ir didesnė dalis pasiekia geresnių mokymo(si) rezultatų, ne tik mokantis 

gamtos mokslų, bet ir matematikos dalyko. 
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Klausimai refleksijai: 

1. Kas labiausiai įtakojo  mokinių motyvacijos palaikymą ir stiprinimą šioje sėkmės istorijoje? 

2. Kokius matematinius gebėjimus mokiniai išsiugdė/įgijo per šias pamokas? Kaip manote, 

kodėl? 

3. Ar tokį integravimo modelį būtų naudinga pritaikyti Jūsų šalies mokyklose? 

 

 

 


