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Įvadas 
 

Šiuolaikinis ugdymas yra orientuotas į kompetencijų ugdymą. Ţinių visuomenės 

ekonominiai lūkesčiai fokusuoja dėmesį į kognityvinius gebėjimus, jų raišką praktikoje, nuolatinį 

mokymąsi, kūrybingumą. Ţinių visuomenės socialiniai lūkesčiai kreipia dėmesį į 

bendraţmogiškas vertybes, taikų sambūvį globaliose struktūrose ir iškelia savęs ir kitų suvokimo 

bei taikaus sugyvenimo kompetencijas. Ţmogaus gebėjimas mokytis (ţinoti), gebėjimas veikti 

(kurti), gebėjimas būti (taikiai sugyventi) – tai ir yra šiuolaikinio ugdymo siekiai. O įvairių teorijų 

analizė ateities ugdymo perspektyvą leidţia matyti kaip individo ir visuomenės (grupės) sąveikos 

paiešką keičiantis jų abiejų lūkesčiams ir besikeičiančiomis sąlygomis. 

Informacinės komunikacinės technologijos (IKT). Tarptautinių ţodţių ţodyne (eTŢŢ) 

technologijos sąvoka apibrėţiama kaip “gamybinių procesų atlikimo būdų ir priemonių visuma”. 

Pirmasis sudurtinio ţodţio dėmuo „techno...“ reiškia jo reikšmės sąsają su technika, amatu, 

metodu. Antroji ţodţio dalis „...logija“ rodo jo sąsają su tam tikru mokslu. Šiuo atveju, su 

informacijos mokslu. 

Informacija Dabartinės lietuvių kalbos ţodyne (eDLKŢ) suvokiama taip 1) ţinios, 

paaiškinimai; 2) spec. specialiai kaupiamos, laikomos ir perduodamos ţinios. Taigi, 

informacinėmis technologijomis galėtų būti vadinama būdų ir priemonių visuma informacijai 

kaupti, laikyti ir perduoti. OXFORDo ţodyne akcentuojama skaitmeninė šios technologijos 

prigimtis ir informacijos pavidalų (ţodţiai, paveikslai etc.) įvairovė. 

Kadangi lot. communicatio – pranešimas, tai termine „informacinės komunikacinės 

technologijos“ pabrėţiama šių technologijų pagalba perduodamos informacijos paskirtis – 

susiţinojimui, bendravimui. Edukologiniame kontekste informacijos paskirtis galėtų būti 

suvokiama plačiau, kaip bendras mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant, apsikeitimas 

„grįţtamojo ryšio“ informacija ir pan. 

Todėl šiame darbe laikysime, kad informacinės komunikacinės technologijos - tai 

(skaitmeninių) būdų ir priemonių visuma, kuriomis ugdymo tikslais kuriama, renkama, 

saugoma, transformuojama ir skleidţiama informacija.  

Inovatyvūs mokymo(si) metodai. Įvairiuose ţodynuose (eTŢŢ, Enciklopediniame 

edukologijos ţodyne (EEŢ), OXFORD) inovatyvus suprantamas kaip naujas dalykas, nauja idėja, 

atnaujinimas. eDLKŢ sąvoka naujas aiškinama, kaip neseniai atsiradęs, nepakankamai 

paţįstamas, maţai ţinomas arba dar neţinomas, kitoks negu anksčiau buvęs. Plačiąja prasme 
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mokymo(si) metodas galėtų būti apibrėţiamas, kaip mokytojo ir mokinių sistemingai taikomas 

tarpusavio sąveikos būdas, padedantis mokiniams kaupti informaciją (ţinias), lavinti mokėjimus 

bei įgūdţius ir kūrybiškai juos taikyti praktinėje veikloje. Taigi išeitų, kad inovatyvus mokymo(si) 

metodas – tai naujas tarpusavio sąveikos būdas, kuris turėtų būti kaţkuo efektyvesnis: patogesnis, 

greitesnis, įvairiapusiškesnis etc. Taip suprantama ir Enciklopediniame edukologijos ţodyne, nes 

rašoma, kad naujovės įgyvendinamos, „siekiant atsisakyti neefektyvių ugdymo veiksmų“.  

Taigi daugumoje šiandienos ţodynų naujovė ir inovacija suprantama vienodai. Ţodis 

inovacija yra kilęs iš Vidurio Prancūzijos teritorijoje XV amţiuje vartoto ţodţio inovacyon, kuris 

verčiant paţodţiui reiškia atnaujinimas arba naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui. 

Vadinasi, naujovė (naujas produktas, nauja technologija, nauja vadyba, organizavimas) tai naujas 

rezultatas, o inovacija – šio rezultato siekimas (procesas, tai naujovei pasiekti).  

Pedagogikoje, nauju rezultatu laikant ne programos išmokimą (standartų pasiekimą), bet 

vertybines nuostatas ir bendruosius gebėjimus, įgalinančius būti, mokytis bei kurti, 

inovacijomis tampa būdai, auginantys taikaus sugyvenimo, mokymosi ir kūrybos įgalumą.  

Ugdyme tai kiekvieno mokinio mokymosi motyvacijos skatinimas bendrųjų gebėjimų ir 

socialinių įgūdţių ugdymas. Motyvacija bei aktyvus įsitraukimas į mokymosi veiklą 

realizuojamas kuriant bei pritaikant įvairias individualizuotas konstruktyvaus mokymosi 

strategijas, o socialiniai gebėjimai įgyjami per nuolatinį tolerantišką bendravimą, aktyvų 

dalinimąsi savo ţiniomis bei patirtimi, bendrą veiklą įvairiose grupėse kartu kuriant bei vertinant 

savo kūrybos rezultatus. Ugdymo procese tai pasireiškia šių tikslų siekimo pedagoginių vizijų 

generavimu ir realizavimu, kurį lydi ir pakitę mokytojų ir mokinių santykiai, ir nauji 

informavimo bei ţinių priėmimo būdai, ir kitokia mokinių veikla (ne reprodukcija, bet 

perkūrimas) su ţiniomis.  

Manytina, jog šiandieninėje visuomenėje palankiausiai tam pasitarnauja informacinių ir 

komunikacinių technologijų pedagoginis pritaikymas ugdyme. Pačios IKT šiandien jau nebėra 

naujovė, bet greitais tempais atsinaujindamos jos suteikia vis naujų galimybių ugdymui. Todėl 

ugdymui pritaikomos IKT turi potencijos virsti pagrindiniais įrankiais naujoms pedagoginėms 

vizijoms realizuoti, t.y. tapti pedagoginėmis inovacijomis arba naujovišku pedagoginiu procesu, 

per kurį ir kurio dėka bus pasiektas pageidaujamas kokybiškai naujas ţmonių sugyvenimo, 

mokymosi ir kūrybos ugdymo rezultatas. 

Todėl inovatyvūs mokymo(si) metodai yra šiuolaikinius pedagogikos lūkesčius 

atitinkantys veiksmingi ugdymo metodai, kurie dar nėra tapę įprastu reiškiniu. 
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Akivaizdu, kad mus domins tik tos priemonės ir būdai, kuriuos galima pritaikyti 

ugdymui. Dar daugiau, domins tik tos priemonės ir būdai, kurie efektyvina ugdymo procesą. 

Taigi, siekdami atskleisti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų panaudojimo galimybes 

šiuolaikinėje mokykloje turime ištirti informacinių komunikacinių technologijų, ir su jomis 

susijusių mokymo(si) priemonių, taikytinų mokykloje pasiūlą, išanalizuoti jų taikymo pradinėje 

mokykloje ypatumus (aptarti taikymo sritis) ir įvertinti šių priemonių veiksmingumą (pagal 

poveikį ugdymo dalyviams) bei atitikimą šiuolaikinės pedagogikos lūkesčiams. 

Tikslas: siekiant efektyvinti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą Lietuvos pradiniame 

ugdyme (taip pat ir integruotai ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius) ištirti IKT ir 

inovatyvių mokymo(si) metodų pasiūlą bei taikymo praktiką pradiniam ir specialiajam ugdymui 

uţsienio valstybėse ir parengti perspektyvos prognozę bei rekomendacijas Lietuvai. 

 

Uţdaviniai: 

1. Išanalizuoti ir apibendrinti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų pasiūlą ir taikymo praktiką 

pradiniame ir specialiajame ugdyme pagal šalių atrankos kriterijus pasirinktose uţsienio 

valstybėse: 

1.1. Pagal priemones; 

1.2. Pagal taikymo sritį: 

1.2.1. Pasirengimas ugdymo procesui (mokytojas); 

1.2.2. Ugdymo procesas (mokiniai ir mokytojas); 

1.2.3. Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojas, tėvai ir kt.); 

1.3. Pagal poveikį ugdymo dalyviams ir atitikimą šiuolaikinės pedagogikos lūkesčiams. 

2. Aptarti duomenis apie naujausias IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame 

ir specialiajame ugdyme tendencijas Lietuvoje, remiantis viešai skelbiamu pedagogų 

patyrimu ir tyrimais: 

2.1. Pagal priemones; 

2.2. Pagal taikymo sritį: 

2.2.1. Pasirengimas ugdymo procesui (mokytojas); 

2.2.2. Ugdymo procesas (mokiniai ir mokytojas); 

2.2.3. Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojas, tėvai, ir kt.); 

2.3. Pagal poveikį ugdymo dalyviams ir atitikimą šiuolaikinės pedagogikos lūkesčiams. 

3. Įvertinus uţsienio šalių patirtį taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus pradiniame ir 

specialiajame ugdyme bei atsiţvelgus į situaciją Lietuvoje, parengti IKT ir inovatyvių 
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mokymo(si) metodų taikymo perspektyvos prognozę ir rekomendacijas Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokykloms. 

 

Tyrimo metodai: mokslinių ir metodinių šaltinių analizė, interneto šaltinių analizė, content 

analizė, komparatyvinė analizė. 

 

Šalių atrankos kriterijai: 

1. Stiprus IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo šalyje palaikymas vyriausybiniu 

lygmeniu (pvz., Didţioji Britanija). 

2. Šalys, kurios yra IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo srityje traukos centrai bent 

jau Europos lygmeniu (pvz., Skandinavijos šalys). 

3. Šalys, kurios remiantis STEPS (2007) tyrimo rezultatais pirmauja IKT diegimo srityje (pvz., 

UK, DK, NL, ...). 

4. Labiausiai pasaulyje kompiuterizuotos šalys (pvz., JAV, ...). 

5. Šalys, kurių TIMSS (2007), PIRLS (2006) 4 klasių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai 

gamtamokslinės ir kalbos srityse yra geriausi. 

6. Šalys, kuriose uţfiksuoti geros patirties atvejai, kurie skiriasi nuo jau aptartų šioje studijoje 

(pvz., konkursuose laimėjusios mokytojų sukurtos mokymo priemonės arba pilnai 

naudojantys IKT specifines galimybes atvejai, ...). 

 

Darbe laikomasi nuostatos, jog specialusis ugdymas aptariamas bendrame pradinio 

ugdymo kontekste, specialiai jo neatskiriant ir neišskiriant. Specialusis ugdymas šiame darbe 

suprantamas kaip visų mokinių – ir įvairias negalias turinčių, ir gabių, ir apskritai visų, kuriems 

svarbus individualizavimas – ugdymas. 
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1 IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų pasiūlos ir taikymo 

praktikos pradiniame ir specialiajame ugdyme pagal šalių 

atrankos kriterijus pasirinktose užsienio valstybėse 

analizė 

Daugelis šalių informaciją internete ir pačias skaitmenines mokymo priemones (jos yra 

skirtos komunikavimui šalies viduje) talpina savo nacionalinėmis kalbomis. Tokiuose tekstuose 

dėstomas mintis, o taip pat priemonėse slypinčias ugdymo idėjas nemokančiam kalbos skaitytojui 

suprasti yra sunku. Todėl studija parengta ištyrinėjus ne tik viešai skelbtą medţiagą, bet ir uţdarai 

mokslininkų bendruomenei prieinamus straipsnius, kurie daţniausiai rašomi anglų kalba.  

1.1 Pagal priemones 

Anglų kalboje mokymui(si) nusakyti yra du skirtingas šaknis turintys terminai: teaching ir 

learning. Susidaro įspūdis, kad tai yra visai skirtingos prigimties dalykai. Tačiau lietuvių kalboje 

ta pati šaknis intuityviai sufleruoja, kad nėra mokytojo, nėra mokinio, o yra tik integruotas 

bendradarbiavimas mokantis. Taigi šioje bendradarbiavimo sąveikoje nėra mokytojo viršenybės 

prieš mokinį. Kaip, beje, ir japonų kalboje mokytojo sąvokai perteikti naudojamas gana 

abstraktus dviejų hieroglifų derinys „anksčiau“ ir „gimti“, t.y. tik „anksčiau gimęs“. 

Vadinasi, šiuolaikiniame pasaulyje sutrumpėjęs atstumas tarp mokytojo ir mokinio, arba 

netgi susikeitimas vaidmenimis „besimokantis mokytojas – mokantis mokinys“ („learning 

teacher – teaching learner“, (Jarvis P. (2002)) ne toks jau didelis atradimas. Tik šiuo metu 

vaidmenis daţniausiai keičia naujos technologijos. Nes dabartiniams mokiniams skaitmeninės 

technologijos yra įprastas dalykas – jie uţaugo su galingomis informacijos apsikeitimą ir 

socialinę komunikaciją įgalinančiomis priemonėmis, ir skaitmeninė kalba jiems yra gimtoji 

(Digital Natives). Priešingai, mokytojai yra imigravę iš pasaulio, kuriame technologijos buvo 

retenybė, ir todėl M. Prensky (2001) ţodţiais tariant, jie šneka technologijų kalba su ryškiu 

akcentu (Digital Immigrants).  

1.1.1 IKT panaudojimo švietime modelis 

Mokytojams ne tik priemonės kelia nepasitikėjimą, bet dar ir pagrindinis informacijos 

šaltinis – internetas – tapo visiems prieinamas. Taigi tradicinis mokymas keičiasi iš esmės – vis 
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daţniau diskutuojama, ar ateities mokykloje mokytoją pakeis technologijos. Jeigu tradicinėje 

pedagogikoje aktyvus paprastai būdavo tik mokytojas, tai dabartiniame virsmo taške, kai į 

ugdymo procesą integruojama vis daugiau įvairių informacinių ir komunikacinių technologijų, 

aktyvūs yra abu: ir mokytojas, ir mokinys. Anksčiau buvo orientuojamasi į mokymą, dabar gi į 

interaktyvią mokinio ir mokytojo sąveiką, ateities mokyklos vizijoje jau įsivaizduojamas 

savarankiškai besimokantis mokinys. 

Technines priemones ugdyme siūloma skirstyti labai įvairiai. Pavyzdţiui, gali būti 

skirstoma pagal darbo su informacija pobūdį (Kumar D., 2009): 

1. IKT darbui su informacija – kompiuteriai ir panašios technologijos; 

2. IKT informacijos sklaidai – internetas, telekomunikacijos priemonės, radijas ir pan.; 

3. IKT informacijos perdavimui – multimedija, internetas, televizija, radijas, kompiuteris ir 

kompiuteriniai ryšiai bei kt.  

Tačiau toks ir panašūs skirstymai neatspindi IKT galimybių švietime įvairovės, IKT 

taikymo ir paskirties ugdymo procese ypatybių, o taip pat inovatyvios pedagogikos pokyčių 

vizijos. Todėl siūlytinas apibendrintas IKT panaudojimo švietime modelis (1 pav.). 

 

Serveris su LAN ir 

internetu

Intraktyvi lenta su 

balsavimo ir 

apklausos 

priemonėmis

Mokomosios 

programos (KMP)

Mokomieji ţaidimai 

su papildytos 

realybės 

priemonėmis

Mokymosi objektai 

(MO)

Kompiuteris

Daugialypės 

terpės 

projektorius

Skeneris

CD, DVD, 

USB 

memory key

iPod, iPad

Radijas

Fotoaparatas

Kinas

Televizija

Magnetofonas  

Video

Filmavimo 

kamera

Knyga

Dauginimo 

aparatas – 

dalomoji 

medţiagaMokytojas

Virtuali mokymosi 

aplinka VMA

 (e-learning)

Socialiniai tinklai   

( facebook, hi5, ...)

SKYPE ir kt.

Telekonferencijos

m-learning u-learning ???

Mokymas
Interaktyvi 

sąveika
Mokymasis

 
 

1 pav. IKT panaudojimo švietime modelis 
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Schemoje įtrauktos tik tos naujai atsirandančios techninės galimybės, kurios išlieka ir 

vėlesniuose etapuose. Mokytojas kol kas reikalingas ir ateities mokyklos vizijoje. Nors šia tema 

daug diskutuojama, bet, kalbant apie pradinę mokyklą, kol kas sutariama vienu klausimu: sunku 

įsivaizduoti savarankiškai tik technologijų pagalba studijuojantį septynmetį. 

M. McLuhan knygoje „Kaip suprasti medijas“ rašo apie medijas kaip apie ţmogaus 

tęsinius. Taigi ir visos technologijos mokykloje gali būti laikomos mokytojo tęsiniais/ 

papildymais, turinčiais pagerinti ugdymą. 

Mokytojo galimybes pirmiausia praplėtė įvairi spausdintinė medţiaga: knygos, dalomoji 

medţiaga ir jau tik vėliau radijas, kinas, televizija ir t.t. Tik XX – XXI amţių sandūroje atsirado 

kompiuteriai, daugialypės terpės projektoriai, skeneriai, CD, DVD, USB memory key, iPod, iPad 

ir pan. – jau skaitmenine technologija pagrįstos priemonės.  

Tačiau interaktyvios mokytojo ir mokinio sąveikos IKT pagalba plačios galimybės į 

mokyklą įţengė su serveriais, kompiuterių tinklais ir internetu. Atsirado galimybė kokybiškai 

pakeisti ugdymo procesą. Interaktyvi lenta (Interactive White Board IWB) su balsavimo ir 

apklausos priemonėmis Prometheus Board ideologo R. Marzano (2009) buvo pavadinta 

revoliucija mokykloje. 

Mokymui gali būti naudojamos tipinės programinės įrangos (MS Word, MS PowerPoint, 

Internet Explorer ir t.t.) galimybės. Šalia mokamos įrangos (Microsoft), mokyklose gali būti 

naudojama ir nemokama įranga (OpenOffice, Mozilla, Paintnet, Gimp ir kt. programos). 

Taip pat plačiai kuriamos originalios mokymui(si) skirtos programos (KMP) bei ţaidimai. 

Atskira ţaidimų rūšis yra simuliuojantys realaus pasaulio situacijas papildytos realybės ţaidimai. 

Juos ţaisdami, vaikai išmoksta elgtis suaugusiųjų pasaulyje. 

Įvairių mokymui(si) skirtų priemonių, dar vadinamų mokymosi objektais (MO), 

organizavimui, kaupimui ir saugojimui reikalingi serveriai. Jaunesniojo mokyklinio amţiaus 

mokinių raidos specifika lemia, kad šiame amţiaus tarpsnyje mąstymas remiasi konkrečiomis 

operacijomis, todėl mokomasi ţaidţiant, naudojant daug iliustracijų, spalvų, animacijos ir pan. 

Kaip ţinia tokio pobūdţio IKT reikalauja daug resursų. Todėl pradinėje mokykloje turėtų būti 

diegiami netgi galingesni kompiuteriai nei pagrindinėje mokykloje. 

Serveriai reikalingi ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimui bei palaikymui. Šios mokytojo 

nuolatinio buvimo nereikalaujančios įvairios virtualios mokymosi aplinkos (VMA), kurios 

prieinamos ir vyresnėms pradinėms klasėms, skatina vaiko atsakomybę uţ savo mokymosi 
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pasiekimus, pratina savarankiškai organizuoti ir planuoti savo mokymosi veiklą tuo pačiu 

ugdydamos mokymosi mokytis kompetenciją.  

Telekonferencijų, specialiai organizuotų pradinių klasių mokiniams rasti nepavyko. Nors 

Kinijoje yra toks hibridinis variantas: vienas TV kanalas skirtas vien tik mokymosi tikslams, kur 

grįţtamasis ryšys organizuotas per kompiuterių tinklus.  

Jaunoji karta auga bendraudama socialiniuose tinkluose: Facebook, MySpace, Twitter, 

Hi5 ir pan. Mokymasis ne iš autoritetų, bet vieniems iš kitų ir yra socialinių tinklų stiprioji pusė. 

Šiuose tinkluose ir paaiškėja, kad nuo mokinio iki mokytojo visai netoli: vienoje srityje esi 

profesionalas, kitoje – diletantas. 

Elektroninėse mokymosi aplinkose (e-learning) jau gali būti organizuojamas 

savarankiškas mokymasis, bet vis tiek sėdint prie kompiuterio. 

Aukštesnis ţingsnis (vadinamasis mobilusis mokymasis) jau nepririša prie vienos vietos. 

Rankoje sutelpantis kompiuteris (handheld computer) leidţia judėti laisvai ir kartu mokytis, 

atliekant bevieliu ryšiu gaunamas uţduotis. Taigi mobilus mokymasis (m-learning) – dar vienas 

ţingsnis link aktyviai savu tempu besimokančio mokinio. 

Šiuo metu aktyviai kuriamos GPS (Global Positioning System) technologija pagrįstos 

mokymosi platformos, kai mokymosi objektai, priklijavus sensorius, išdėliojami realioje 

aplinkoje. Mokiniai susipaţindami su šiais objektais realioje aplinkoje ir pasinaudodami 

uţuominomis kompiuteriukuose, gali mokytis taip vadinamu visur ir visada (ubiquitous) esančiu 

ryšiu (u-learning) (2 pav.). 

 

                         

e-mokymasis  

(e-learning) 

mobilus mokymasis 

(m-learning) 

mokymasis iš konteksto 

(u-learning) 

kompiuterių tinklai mobilios priemonės 

bevielis ryšys 

sensorių technologijos 

mobilios priemonės 

bevielis ryšys 

 

2 pav. Paradigmos kaitos e-mokymesi komponentai 

(pagal British Journal of Educational Technology, Gi-Zen Liu and Gwo-Jen Hwang) 
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Kas toliau? Mokinys, mokymąsi grindţiantis savo poreikiais ir savo mokymąsi 

savarankiškai organizuojantis? Gal Švedijos gebėjimų mokyklų, kuriose ugdymas 

individualizuojamas (kiekvienas vaikas išsikelia sau tikslus ir jų siekia savo keliu, savo tempu) 

patirtis (Landsbergienė A., 2009)? 

 

Taigi tradicinėje mokykloje išsirutuliojęs grieţtai mokytojo organizuotas mokymas 

IKT dėka virsta kokybiškai kitokia mokytojo ir mokinio sąveika. Bet naujos technologijos 

nėra „vitaminai“, kurie turėtų suveikti kaip katalizatorius gaunant geresnius rezultatus. 

Atvirkščiai, naujos interaktyvios technologinės priemonės tėra tik įrankiai, sukuriantys 

galimybes. Juos naudojant gali būti praturtintos programos, plėtojama inovatyvi 

pedagogika, kuriamos veiksmingesnės organizacinės struktūros ir sąsajos su išore. 

Profesionalus įrankių (šiuo atveju interaktyvių technologinių priemonių) naudojimas yra 

siekiamybė, reikalaujanti nemaţų pastangų. 

 

1.1.2 IKT pasiūla (techninė įranga, internetas ir pan.) 

 

IKT pasiūla plečiasi su kiekviena diena. Pavyzdţiui, neseniai kompanija Apple pristatė 

iPad – revoliucinį įrenginį, vadinamą planšetiniu kompiuteriu. Kompiuterio galimybės iš pirmo 

ţvilgsnio išties įspūdingos: įrenginys leidţia skaityti elektronines knygas, naudotis internetu, 

tikrinti elektroninį paštą, perţiūrėti vaizdo įrašus ir skaitmenines nuotraukas. Be to, iPad atstoja ir 

muzikos klausymui skirtą iPod, taip pat jame gali būti įdiegtas ir modernus trečiosios kartos 

mobilusis ryšys 3G, kuris Europoje vadinamas UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

Services). Liečiamasis didelės raiškos Multi-Touch ekranas leidţia fiziškai tvarkyti programas ir 

jų turinį. Tai yra 1,25 cm storio vos 700 gramus sveriantis įrenginys – plonesnis ir lengvesnis uţ 

bet kokį nešiojamąjį kompiuterį. iPad įdiegta dvylika specialiai būtent jam sukurtų naujų 

programų. 

 

 

3 pav. Apple iPad su Wi-Fi 32GB 

(iš PC Word <http://www.pcworld.com/article/196415/10_great_ways_to_get_more_from_your_ipad.html>) 

http://www.pcworld.com/article/196415/10_great_ways_to_get_more_from_your_ipad.html
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Kadangi naujasis iPad pasirodė tik 2010 metų pavasarį, tai kol kas tik analizuojami šio 

naujojo įrenginio privalumai ir trūkumai, lyginant jį su kitais įrenginiais: personaliniu 

kompiuteriu, Amazon elektroninių knygų skaitytuvu Kindle, iPod ir kt. 

Vienuose straipsniuose tiesiog entuziastingai vardijamos naujos galimybės, pavyzdţiui, 

lyginant su knygų elektroninių knygų skaitytuvu Kindle (McCracken H., PC World, 2010). Mat, 

naujajame įrenginyje didelės raiškos ekrane (3 pav.) galima pakrauti ne vien tik tekstą, bet ir 

spalvotas nuotraukas. Kituose straipsniuose aptariama, kaip išnaudoti naujojo įrenginio 

galimybes. Pavyzdţiui, straipsnyje Great Ways to Get More From Your iPad (PC World, 2010), 

patariama, kaip atsispausdinti dokumentą, nors spausdinimas tiesiai iš iPad kol kas nenumatytas. 

Tačiau kaip šio naujo įrenginio galimybes išnaudoti mokykloje mokslinių straipsnių 

bazėje nėra nei tyrimų, nei svarstymų, nei patarimų, nei pavyzdţių. 

Taigi šį kartą, atrodo, teks mokytis iš savos patirties. Juolab, kad ir galimybių tam yra 

sudaryta netgi Lietuvoje. 2010 m. geguţės 13 d. Ugdymo plėtotės centras, Informacinių 

technologijų centras, UAB „Omnitel“, leidykla „Šviesa“ organizavo kūrybinę laboratoriją 

„Elektroninių knygų skaitytuvų taikymo ugdyme idėjos“. Pradţioje organizatoriai pristatė 

elektroninio turinio įrenginių galimybes, vėliau, iš įvairių Lietuvos mokyklų susirinkę mokytojai 

ir netgi mokiniai, kūrė ateities mokyklos vizijas: ateities mokyklose bus mokomasi iš e-

vadovėlių, viename įrenginyje sutelpa visa biblioteka, lietimui jautriame ekrane galima rašyti 

pirštu ir t.t. (Kūrybinė, laboratorija, ITC, video medţiaga, 2010). 

 

      ...  

 

4 pav. Kūrybinės laboratorijos „Elektroninių knygų skaitytuvų taikymo ugdyme idėjos“ 

vaizdai: seminaro dalyviai susipaţįsta su įvairių įrenginių galimybėmis. 

(iš „Švietimo informacinių technologijų centro svetainės“  <http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265>) 

 

Tačiau mokyklose yra visko – ne vien tik inovatyvios IKT. Deja, tikslių duomenų apie 

inovatyvių ir pasenusių IKT santykį mokyklose ir apie su tuo sietinas inovatyvaus ugdymo 

galimybes pradinėse klasėse, beveik nėra. 

http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265
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Paţymėtina, kad, uţsienio šaltiniuose pateikiant kiekybines ir kokybines IKT priemonių 

charakteristikas daţniausiai pradinė mokykla neatskiriama nuo kitų pakopų. Taigi statistiniai 

duomenys pateikiami kartu su bendrojo lavinimo mokyklomis arba mokyklomis-darţeliais. 

Realią pradinių klasių kompiuterizavimo situaciją galima įţvelgti iš moksliniuose straipsniuose 

kartais pateikiamų papildomų duomenų, skirtų atskleisti straipsniuose nagrinėjamoms 

problemoms. Deja, toks vaizdas yra labai fragmentiškas. Be to, pateikiant konkrečius skaičius, 

nedetalizuojama, kaip yra suskaičiuoti kompiuteriai – vieni skaičiuoja ne ţemesnio kaip 

Pentium IV, o kiti įtraukia ir 386. Taigi naudos išvardijant ne tiek jau ir daug, nes netikslu nei 

apimties, nei kokybės atţvilgiu. Tačiau įţvelgti IKT kaitos mokykloje (pradinėje taip pat) 

tendencijas įmanoma. 

Šiame skyriuje sugretinami duomenys iš kelių šaltinių: STEPS: Study of the impact of 

technology in primary schools (Blamire R. Policy survey results and analysis) ir Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Programme For Economic Co-operation and 

Development (OECD)) tyrimo PISA (Programme For International Student Assessment) (Are the 

New Millennium ..., 2010). Taip pat šio skyriaus kitoje dalyje (apie IKT taikymus) analizuojant 

tyrimo duomenis uţsienio šalyse stengtasi pateikti straipsniuose nurodytus duomenis apie IKT. 

Kurios Europos mokyklos labiausiai kompiuterizuotos? Remiantis STEPS duomenimis, 

matyti, kad apklausoje dalyvavusių šalių šimtui pradinių klasių mokinių tenkančių kompiuterių 

skaičiaus vidurkis šiuo metu siekia 13,8 (5 pav.). Tačiau, jeigu iš duomenų analizės eliminuosime 

daugiausia kompiuterių šimtui mokinių turintį Lichtenšteiną, tai vidurkis sumaţės iki 12,5. 

Lietuva su 100 mokinių 7,7 tenkančiais kompiuteriais, deja, net nesiekia vidurkio. 

 

 

 

5 pav. 100 pradinės mokyklos mokinių tenkantis kompiuterių skaičius  

(iš STEPS, 2008 metų duomenys) 
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Remiantis šia informacija, matyti, kad aukščiausius rodiklius kompiuterių pradinėse 

klasėse turinčios (kompiuteris tenka maţiau nei 5 mokiniams) šalys yra: Lichtenšteinas, Danija, 

Malta, Liuksemburgas ir Kipras. Nedaug atsilieka (kompiuteris tenka ~ 6 mokiniams) 

Nyderlandai, Norvegija ir Didţioji Britanija. Ţemiausias mokyklų aprūpinimo lygis, kur daugiau 

kaip 25 mokiniai priversti dalintis vienu kompiuteriu, yra Graikijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje. 

Panašūs duomenys pateikiami ir kitame šaltinyje (OECD, PISA, 2006, Duomenų Bazė) 

(6 pav.). EBPO (Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) šalių tarpe kompiuterių 

skaičiaus vidurkis vienam mokiniui yra 0,19. Australija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Didţioji 

Britanija turi geriausiai kompiuteriais (~3 mokiniams tenka kompiuteris) aprūpintas mokyklas. 

Ţemiausias kompiuterizacijos lygis (vienas kompiuteris tenka daugia nei 10 mokinių) EBPO 

šalių tarpe yra Turkija Slovakija Lenkija ir kt. Taigi, pagal kompiuterių skaičių mokyklose tarp 

šalių egzistuoja didţiuliai skirtumai. 

 

 

 

6 pav. Kompiuterių skaičius vienam mokiniui  

(iš „Are the New Millennium Learners Making the Grade?”, OECD, PISA, 2006, Database) 

 

Akivaizdu, kad turint daugiau kompiuterių pradinėse klasėse yra daugiau ir ugdymo 

proceso organizavimo galimybių. Tačiau kompiuterių skaičiaus vidurkis tėra tik vienas iš galimų 

kiekybinių rodiklių, kurie daţniausiai pateikiami, analizuojant mokyklų aprūpinimą 

kompiuteriais. 
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Tikriausiai sunku ginčytis, kad ant stalo stovintis klasėje atskiras kompiuteris jau nieko 

nedomina ir tai tikrai nėra ateities mokyklos vizija. Vizija galėtų būti kiekvienoje klasėje 

stovintys terminalai, per LAN į tinklą sujungti su serveriu bei turintys plačiajuostį išėjimą į 

internetą. O dar geriau – visi kompiuteriai tarpusavyje sujungti bevieliu ryšiu.  

Kiek Europos mokyklų yra prisijungę prie interneto plačiajuosčiu ryšiu? STEPS studijos 

duomenys rodo (7 pav.), kad plačiajuostį ryšį su internetu turi vidutiniškai 72 proc. apklausoje 

dalyvavusių šalių. Duomenys yra netikslūs, nes daţniausiai nėra duomenų atskirai pradinėms 

mokyklomis, be to, skiriasi skaičiavimo metodikos: vienos šalys priskaičiuoja ne maţesnį, kaip 

2 mbps duomenų perdavimo greitį, o kitos priskaičiuoja ir 256 kbps.  

Duomenys rodo, kad devyniose šalyse net 98 proc. mokyklų naudojasi plačiajuosčiu 

internetiniu ryšiu: Danija, Estija, Vengrija, Airija, Italija, Lichtenšteinas, Malta, Portugalija ir 

Ispanija. Įdomu pastebėti, jog nepaisant didelio kompiuterių skaičiaus Kipro mokyklose, 

plačiajuostis interneto ryšys yra tik ~ 15 proc. mokyklų. Taigi ir internetinio ryšio mokyklose 

skirtumai yra nemaţi.  

 

 

 

7 pav. Plačiajuostį internetinį ryšį turinčios mokyklos 

(iš STEPS, 2008 metų duomenys) 

 

Tačiau mokiniai gali kompiuteriu naudotis ne tik mokykloje, bet ir namuose. Kaip 

skelbiama ţurnale Problems of Education in the 21st Century kai kuriose ES šalyse internetu 
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namie naudojasi virš 80 proc. (NL, SE, DK, ...) (Eurostat, 2009). Lietuvos rodikliai vėlgi ne tarp 

pirmųjų – tik apie 50 proc. namų ūkių (t.y. pusė), yra prisijungę prie interneto. Tačiau reikia 

paţymėti, kad 2006 metų duomenimis šis skaičius nesiekė 40 proc., vadinasi, augimas (2006 – 

2008) gana ţenklus.  

Taigi kalbant apie kompiuterius mokyklose ryškėja tendencija, jog mokiniai turi daugiau 

galimybių naudotis kompiuteriu namuose, negu mokykloje. Gyvendami suaugusiųjų pasaulyje 

vis daugiau vaikų namuose susiduria su įvairiomis technologijomis. Kai kurių mokyklų 

aprūpinimas technologine įvairove nepasiţymi. Taip neturėtų būti (Are the New Millennium 

Learners Making the Grade?, 2010).  

Kadangi kalbama apie edukacinį kontekstą, tai svarbus ne tik kompiuterio buvimas ar 

nebuvimas namuose, bet ir tai, kokiems tikslams jis yra naudojamas. PISA mokyklų ir mokinių 

apklausos ataskaitoje teigiama, kad kompiuteriai mokykliniams namų darbams atlikti prieinami ~ 

95 proc. mokinių 16 EBPO šalių ir net 98 proc. mokinių Danijoje ir Islandijoje. EBPO vidurkis – 

86,9 proc. mokinių turi galimybę atlikti namų darbus prie namų kompiuterio. Prasčiausia situacija 

nustatyta Meksikoje, Slovakijos Respublikoje ir Turkijoje – tik maţuma mokinių turi galimybę 

naudotis internetu namuose.  

Kalbant apie edukacinio IKT poveikio veiksnius būtina paminėti ne tik kompiuterių 

prieinamumo ir internetinio ryšio galimybes, bet ir tai, kokiems tikslams naudojamas 

kompiuteris, tėvų domėjimasis vaiko veikla prie kompiuterio ir kt.  

STEPS tyrimo literatūros apţvalgos dalyje (Balanskat A., Study of the impact of 

technology in primary schools, 2009) apţvelgti gausūs kiekybinių tyrimų šaltiniai apie IKT 

resursus ir jų buvimo vietą leido suformuluoti pastebėjimą, jog per pastaruosius keletą metų 

situacija yra stipriai pagerėjusi tiek pradinėse, tiek vidurinėse mokyklose.  

Pavyzdţiai rodo, jog Ispanijoje (Švietimo vertinimo institutas, 2007) 40 proc. mokyklų 

kompiuterių naujesni nei trejų metų, dauguma jų (79,8 proc. pradinėse mokyklose ir 94,2 proc. 

vidurinėse mokyklose) prijungti prie interneto, panašiomis apimtimis naudojamos kompiuterinės 

uţduotys (74,9 pradinėse mokyklose ir 76,8 proc. vidurinėse mokyklose). Pastebėtina, kad 

kompiuteriai daugiau prieinami pradinėse, negu vidurinėse mokyklose.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad IKT diegimo skirtumai tarp šalių yra milţiniški ir 

kiekybine, ir kokybine prasme. Be to, egzistuoja skirtumai ir šalies viduje. Todėl vis 

daţniau kalbama apie skaitmeninę atskirtį, kuri daţniausiai susijusi su socioekonominiais 

skirtumais.  
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1.2 Pagal taikymo sritį 

Šiame skyriuje aptarsime, kaip IKT transformuoja (turėtų transformuoti) visą pedagoginį 

procesą, kad galima būtų išnaudoti dėl IKT diegimo atsiradusias galimybes. 

1.2.1 Pasirengimas ugdymo procesui (mokytojas) 

Kaip minėta pristatant IKT panaudojimo švietimo sistemoje modelį, mokykla yra virsmo 

taške. Kuo pasiţymi šis laikotarpis? 

1.2.1.1 Dvi ugdymo paradigmos švietime 

 

Susiformavo dvi skirtingos mokyklinių ţinių koncepcijos: ţinių perdavimo pedagogika ir 

ţinių kūrimo pedagogika. Šių dviejų paradigmų skirtumai atsispindi ir ugdymo tiksluose bei 

tame, kaip jų siekiama. 

Standartinės paradigmos atveju mokytojas klausinėja vaikų, o refleksyvios paradigmos 

atveju mokytojas ir mokiniai klausinėja vieni kitų. Taigi standartinėje pedagogikoje apklausa 

vertinama gerai, jei mokinys išmoko to, ko buvo mokomas. Naujos ţinių kūrimo pedagogikos 

atveju, vertinama gerai, jei mokinys dalyvavo ţinių atradime. Tradiciškai mokykloje mokytojas ir 

mokomoji medţiaga yra informacijos ir ţinių šaltiniai. Tuo pačiu jie reiškiasi kaip jėga ir 

autoritetas. Ir todėl daţnai, kai mokymui naudojamos naujos technologijos, tokios kaip internetas, 

jos naudojamos senu būdu – tik kaip papildomas kanalas surasti ir perskaityti informaciją.  

Buvo laikoma, kad istoriškai susiformavusios ir praktikoje patikrintos ţinios turi būti 

perduodamos iš kartos į kartą. Mokykla pati, kaip socialinė ir kultūrinė institucija visuomenėje 

veikia kaip socializacijos priemonė, perduodanti tradicinius standartus ir vertybes. Mokykla – tai 

grieţtai vertybių reprodukavimui tarnaujanti institucija. 

Pastaruoju metu išryškėjo kitoks poţiūris, kritiškai ţvelgiantis į „patikrintas ţinias“ ir 

grindţiamas abejonėmis, ar iš viso įmanoma paţinti pasaulį. Pripaţįstama, kad paţinimo procesas 

yra begalinis. Ţinias kuriančioje pedagogikoje ţinios yra perkuriamos po kiekvieno susidūrimo 

su realiu pasauliu. Jos nuolat kinta, nuolat tikslinamas ir pasaulio vaizdas. Ţinios nėra tik dėl 

ţinių – bet jos naudojamos naujų ţinių konstravimui ir supratimui kurti. Mokykloje tokiomis 

ţiniomis galima abejoti kartu ir jas atrasti bendradarbiaujant. Todėl ir gali būti ieškoma naujų 

naujos informacijos atradimo kelių, keliant naujus tikslus ir galvojant apie tai, kaip šį ţinių 
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kūrimo procesą padėti vystyti toliau. Tokiu būdu į ryšį tarp mokinio ir ţinių gali būti paţvelgta 

naujai. 

1 lentelė 

Dviejų ţinių koncepcijų paradigmų švietime pagrindiniai teiginiai 

(pagal Neilsen, 1989; Lipman 2001) 

 

tradicinė ţinių perdavimo paradigma refleksyvi ţinių kūrimo paradigma 

ţinių perdavimas vyksta iš ţinančių 

neţinantiems 

dalyvavimas mokytojo vadovaujamoje 

tyrinėjimo-atradimo veikloje 

pasaulio ţinios yra baigtinės, neabejotinos 

ir suprantamos 

mokiniai paskatinami galvoti apie pasaulį, kai 

mūsų ţinios apie pasaulį jiems atskleidţiamos 

kaip neaiškios, abejotinos, paslaptingos 

ţinios pateikiamos per atskirus dalykus, 

kurie tarpusavyje nesusikerta 

visuminis suvokimas su disciplinomis 

nesusijęs, jis – integruotas 

mokytojas ugdymo procese vaidina 

autoriteto vaidmenį 

mokytojas taip pat abejoja ir klysta, nors vaikui 

yra autoritetas 

mokiniai gauna ţinias įsimindami 

informaciją 

ugdymo procesas nukreiptas į visumos 

suvokimą tyrinėjant 

 

Toks radikalus mokyklinių ţinių koncepcijos pokytis reiškia, kad faktai arba dalyko 

turinys nepriimami vien tik kaip tikras ţinojimas, bet svarbesnės tampa platesnės ţinios ir 

bendrieji gyvenimo įgūdţiai. Kaip šias dvi skirtingas ţinių koncepcijas priversti koegzistuoti 

praktikoje ir duoti vaisių kasdieninėje mokymo(si) veikloje – štai kur pagrindinė problema. 

Mokymosi situacijos turėtų virsti pačių mokinių konstruojamu mokymosi procesu, susiejant jį su 

uţ mokyklos ribų esančia realybe bei kiekvieno autentiška patirtimi. 

Technologinės naujovės sukuria prielaidas šių esminių ugdymo paradigmų pokyčių 

įgyvendinimui. Tuo pačiu IKT diegimas mokykloje turėtų paskatinti ir pedagoginio proceso 

pokyčius. Vadinasi, IKT yra ir galimybė, ir būtinybė kokybiniams pokyčiams mokykloje 

vykti. Jeigu inovatyvūs pokyčiai mokykloje nevyksta, tai, remiantis naujausiais tyrimų 

duomenimis, nauda iš IKT – minimali (Are the New Millennium Learners Making the Grade?, 

2010).  
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1.2.1.2 Ugdymo proceso kaitos aspektai mokytojo atţvilgiu 

 

Todėl pasirengimas ugdymo procesui tradicinės ir inovatyvios pedagogikos atveju 

skiriasi, nes modeliuojami skirtingi ugdymo procesai: vienu atveju – kaip ţinių perdavimas, kitu 

– kuriami ţinių atradimo scenarijai. Keičiantis ugdymo procesui, mokytojo vaidmuo išlieka 

svarbus, bet pasirengimas ugdymo procesui keičiasi ţenkliai.  

Nauja, maţdaug prieš dešimtmetį atsiradusi galimybė, keičianti įprastą mokyklinę lentą ir 

kreidą, tai interaktyvi lenta (Interactive White Board (IWB)). Interaktyvi lenta – tai tiesiog 

patogus įvedimo įrenginys: tradicinės juodos (dabar baltos) lentos, kompiuterinio projektoriaus ir 

pelės savybių kombinacija. Mokytojas, uţuot spaudęs klaviatūros ar pelės klavišus, dabar 

baksnoja ir rašo tiesiog lentoje elektroninio pieštuko pagalba, o informacija iš lentos keliauja 

tiesiai į kompiuterį. Šią informaciją išsaugojus galima vėliau atgaminti ir vėl panaudoti.  

Siekiant veiksmingesnio visos klasės mokinių mokymo, kai kuriose šalyse pradinėse 

klasėse sparčiai plinta interaktyviosios lentos. Remiantis STEPS (Blamire R., Part 1: Policy 

survey results and analysis, 2009, p. 23) duomenimis daugiausia patirties diegiant IWB sukaupta 

Didţiojoje Britanijoje, Danijoje ir Nyderlanduose. Atsiranda vis didesnė IWB pasiūla ir įvairovė: 

Smart Board, Cleverboard, Promethean Board ir kt.  

Pavyzdţiui, svarbiausias programinės priemonės ActiveInspire, kuri yra pritaikyta 

Promethean Board, privalumas yra tas, kad ji suteikia galimybę pasirinkti ir pradinių klasių 

mokiniams pritaikytą dizainą. Be to, integruojant interaktyvias lentas į ugdymą gali būti 

naudojamos papildomos priemonės, kurių pagalba galima organizuoti grįţtamąjį ryšį – tai 

balsavimo ir apklausos galimybė. Į mobilų telefoną panašios priemonės (8 pav.) net ir pradinėje 

mokykloje jokių kliūčių nesukelia, nes mokiniai, nuo maţų dienų įpratę naudotis mobiliu 

telefonu, atsakymus renka abiem rankom ir greitai. 

 

      

 

8 pav. Balsavimo ir apklausos priemonės 

(iš Promethean Planet <http://www.prometheanplanet.com/en/>) 

  

http://www.prometheanplanet.com/en/
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Pradiniame diegimo etape mokytojas patiria didelę įtampą ir kartais nusivylimą dėl 

techninių nesklandumų, daţniausiai dėl techninio pasiruošimo trūkumo. Daug laiko atima paties 

pedagoginio proceso modeliavimas, apgalvojant naujas galimybes ir stengiantis jas išnaudoti. 

Todėl mokytojas daug laiko sugaišta ruošdamasis pamokai su šia technologija. Lietuviškos 

medţiagos praktiškai nėra. Be to, padidėja netikėtumų galimybė: kad neveiks technika, 

neatsidarys byla, nebus internetinio ryšio ir t.t. todėl sukurto pamokos scenarijaus nepavyks 

realizuoti. Taigi būtina apgalvoti ir atsarginius pamokos variantus.  

Tačiau, kai diegimo rūpesčiai lieka praeityje, tuomet išryškėja interaktyvios lentos 

privalumai. Ji suteikia galimybę aktyviai mokytis spartesniu tempu, negu paprastai. Taip pat 

skatina mokinio mokymosi motyvaciją, nes mokyklos aplinka tampa vaikui įdomesnė, 

šiuolaikiškesnė. Interaktyvumas leidţia mokytojui visą dėmesį sutelkti į mokinį ir pateikti ne vien 

tik ţodinį grįţtamąjį ryšį, bet ir integravus įvairius vaizdus (pavyzdţiui, diagramas), muziką, ir 

pan. Pamokos, naudojant interaktyvią lentą, būna labiau organizuotos, apgalvotos. Į pamokos 

vyksmą paprastai įtraukiami visi mokiniai, nes galimybė suorganizuoti medţiagą įvairiais 

pavidalais, leidţia mokytojui tenkinti įvairių mokymosi stilių mokinių poreikius.  

Mokslinėje literatūroje apie interaktyviąsias lentas (Magana S., Frenkel P., 2009), 

akcentuojama, kad turi keistis mokytojų kompetencijos. Veiksmingam interaktyvios lentos 

panaudojimui svarbios šios mokytojo savybės: profesionalumas, organizuotumas, 

interaktyvumas, lankstumas, konstruktyvumas, atvirumas naujovėms, noras dalintis (idėjomis, 

pamokų planais, ...), būti pasiruošus viską planuoti. 

Kol kas pasaulyje abejojama, ar moderniosios lentos yra tikrai gera priemonė, padedanti 

mokytojui naudoti paţangius ugdymo metodus, ar tėra tik tobulesnis juodosios lentos pakaitalas. 

Kaip teigia B.Means (2010), pirmaisiais IKT priemonės diegimo metais susiduriama daugiausia 

su techninėmis problemomis, kurios trukdo keisti pedagoginį bloką. Tik antraisiais metais 

mokytojas, dirbdamas su technine priemone, daugiau dėmesio gali skirti inovatyvių metodų 

panaudojimui. Atlikti tyrimai pagrindţia interaktyvių lentų naudą mokytojams: jos padeda 

integruoti informacines technologijas ir išplečia kompiuterinio demonstravimo bei modeliavimo 

galimybes, gerina mokytojų ir klasės bendravimą per pamoką, sumaţina mokytojų pasirengimo 

pamokoms laiką (kai jau įsisavintos jos galimybės), didina mokymosi tempą ir gylį, išplečia 

mokytojo didaktinių metodų arsenalą ir kt.  

Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato uţsakytas tyrimas Study 

of the impact of technology in primary schools (STEPS, 2009) išanalizavo technologijų poveikį 

pradinėms mokykloms trisdešimtyje Vakarų Europos šalių (27 ES šalių bei Norvegijos, 
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Lichtenšteino ir Islandijos). Gausios (daugiau kaip 60) nacionalinės studijos ir stambesni tyrimai 

rodo, kad pradinių klasių mokytojai pilnai neišnaudoja IKT kaip ugdymo potencialo 

(Balanskat A., Study of the impact of technology in primary schools, 2009). 

Remiantis STEPS (p. 21-22) tyrimais, konkrečių technologijų pritaikymas gali duoti 

teigiamų rezultatų. Jungtinėje Karalystėje (Somekh, 2007) interaktyvių lentų pritaikymas padėjo 

sukurti naujus mokymosi metodus (besimokantieji tampa bendro mokymosi dalyviais). Tikėtina, 

kad mokytojams įgyjant vis daugiau interaktyvios lentos naudojimo patirties, nauda mokinių 

mokymuisi bus didesnė. Tačiau platų interaktyvios lentos funkcionalumo spektrą pilnai išnaudoti 

gali vis dar nedidelė dalis mokytojų, todėl gebėjimus reikia gilinti. 

STEPS ataskaitoje (2009) paţymėta, jog IKT naudojimo pradiniame ugdyme tikslingumą 

daugiau palaiko tie mokytojai, kurie jau naudojasi technologijomis. Pavyzdţiui, Didţiojoje 

Britanijoje, kur švietimo politika stipriai kreipiama į individualizavimą, mokytojai palankiai 

nusiteikę naudoti IKT kaip pasitarnaujančią šiam tikslui, mano, jog technologijos puikiai tinka 

individualiam mokymuisi, bet taip pat pripaţįsta, jog daţnai neţino, kaip tai realizuoti praktikoje 

(Underwood, 2007). O Prancūzijos studijų pavyzdţiai parodė prieštaringą vaizdą, kai jaunesni 

mokytojai naudoja ir palaiko IKT taikymą ugdymui, o vyresni ne tik nepalaiko, bet įţvelgia 

grėsmių savo darbo vietai. Austrijos studijos (Pfarrhofer, 2006) atskleidė, kad apie 50 proc. 

pradinių mokyklų mokytojų naudoja programinę įrangą po keletą kartų per savaitę, 25 proc. 

mokytojų naudoja dabar ir ţada naudoti ateityje. Du trečdaliai pradinių klasių mokytojų ir 

darţelių auklėtojų technologinių ir informacinių kompetencijų ugdymą laiko labai svarbiomis ir 

patys ieško informacijos apie tai, kaip padidinti IKT pritaikymą mokymui, kaip įgyti reikiamų 

kompetencijų. 

Technologijomis yra daugiau pasinaudojama parengti uţduotims, susiplanuoti darbą, o ne 

pedagoginiais mokinių ugdymo tikslais. Tai rodo Airijos 2008, Norvegijos 2007, Suomijos 2007 

ir kt. tyrimai (STEPS, p. 18-19). Taip yra todėl, jog mokytojai dar nėra suvokę IKT pedagoginės 

vizijos, todėl įţvelgdami teigiamą poveikį savo profesionalumui, jie menkai pasinaudoja tuo 

profesionalumu savo darbe su mokiniais. Pavyzdţiui, Suomijoje (Kaisto, 2007) mokytojai teigia 

kasdien besinaudojantys technologijomis darbo planavimui ir pasirengimui, bet dauguma jų 

nelaiko IKT tiesiogine ugdymo proceso dalimi. Jie nurodo naudojantys technologijas kaip 

alternatyvą tradiciniam ugdymo organizavimui, papildomam įvairių uţdavinių sprendimui, 

ugdymo paįvairinimui, ţaidybinių elementų įtraukimui (p. 19). Panašius duomenis atskleidė ir 

Olandijos tyrimas (Švietimo ir mokslo inspekcijos departamentas, 2008), kuriame tik 30 proc. 

pradinių klasių mokytojų savo IKT gebėjimus susieti su ugdymo tikslais pripaţino kaip 
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vidutinius arba paţengusius. Inspektoriai nustatė, 59 proc. aplankytų klasių mokytojai 

technologijomis naudojosi tam, kad palengvintų mokymosi procesą, o apskritai IKT buvo 

naudota tik 22 proc. stebėtų pamokų. Tačiau beveik ketvirtis visų patikrinimų uţfiksavo, kad 

mokytojai yra įgiję kompetentingą ir optimalų lygį, padedantį efektyviai panaudoti IKT pradinėse 

klasėse mokant anglų kalbos, matematikos, bei socialinių, ekologinių, gamtamokslinių temų 

(p. 21). 

Vis dėlto jau atsiranda patvirtinimų, įrodančių IKT panaudojimo mokymosi procese 

naudingumą. Jungtinės Karalystės (Condie, 2007) duomenys parodė, kad situaciją galima pakeisti 

į gerąją pusę. Per metus buvo sugebėta pasirūpinti reikiama įranga ir IKT servisu bei išugdyti 

mokytojų gebėjimus tikslingai ją panaudoti. Nors nepatvirtinta, kad darbo mokytojams sumaţėjo. 

Didţiausią poveikį mokymui ir mokymuisi IKT daro keliant aiškius ir suprantamus vaikams 

tikslus, įvairias technologijas siejant su praktine vaikų patirtimi. Naudojimasis technologijomis 

padėjo individualizuoti darbą ir mokymosi atsakomybę sukoncentruoti vaiko rankose, tačiau 

pastebėti ne tik teigiami tradicinio mokytojo ir mokinio santykio pokyčiai (p. 21). 

Specialiai IKT integravimo į mokyklas problemoms skirtame Vengrijos moksliniame 

darbe (Török, 2008) paţymima, kad dėl labai skirtingo mokytojų IKT kompetencijos lygio jiems 

reikalinga skirtinga pagalba. Todėl IKT kompetencijos turi būti matuojamos. Mokslininkas teigia, 

kad perėjimas prie europinės IKT licencijavimo sistemos (EPICT) reikalavimų, pagerino 

Vengrijos mokytojų IKT įgūdţius (p. 24).  

Iš viso to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, jog diegiant IKT reikia platesnio matymo. 

Nepakanka apie technologijas galvoti kaip apie daiktą, kuris yra arba kurio nėra klasėje. Būtina 

suvokti ugdomosios veiklos visumą, technologijų diegimo kontekstą, įsivaizduoti visą sistemą: 

mokymo(si) turinys; mokymo(si) veiklos, iš kurių tik kai kurios grįstos IKT; mokytojo profesinis 

tobulėjimas ir bendradarbiavimas diegiant inovatyvią mokymo(si) sistemą; mokymo(si) 

vertinimas; mokymo(si) veiklų tobulinimas, remiantis šiandieninę situaciją atspindinčiais 

duomenimis. 

 

Taigi, tyrimai parodo, jog šiuolaikinių technologijų „ėjimas“ į pradines mokyklas 

Vakarų Europoje taip pat yra pedagoginių ieškojimų ir jų poveikio siekiant naujos ugdymo 

kokybės tikrinimo stadijoje. Kol kas technologijų taikymas pradiniame ugdyme įvairiose 

šalyse yra labai nevienodai išvystytas ir netolygiai priimamas mokytojų.  

Tačiau pedagogai jau pastebi ir įvardija technologijų teikiamą naudą ugdymo 

proceso tobulinimui. Akivaizdţiausiai pastebimas technologijų poveikis mokinių mokymosi 
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motyvacijos skatinimui bei aktyvesniam jų įsitraukimui į mokymosi veiklas, sunkiau ir ne 

taip greitai įţvelgiamas teigiamas poveikis akademiniams mokinių pasiekimams.  

Dauguma mokytojų gana palankiai vertina technologijų naudojimą ir pastebi 

teigiamą poveikį jiems patiems kaip profesionaliems ugdymo proceso kūrėjams ir 

organizatoriams, nors aiškiai per maţai išnaudoja IKT galimybes. Jie technologijomis 

ugdyme naudojasi dar gana ribotai, t.y. daţniausiai jas pritaiko ugdymo proceso 

planavimui, pasirengimui pamokoms, administravimui, nes nepakankamai suvokia kaip jas 

integruoti į kasdieninį ugdymo procesą, t.y. neturi pedagoginės vizijos. Net ir toliau 

technologijų panaudojime paţengę pedagogai pripaţįsta, jog savo profesionalumo jie dar 

nesugebėjo perkelti į akivaizdţią mokinių pasiekimų kaitą. 

Mokytojai suvokia sunkumus, iškylančius diegiant IKT: būtinumą nuolat mokytis, 

keisti tradicinę pedagogiką inovatyvia, išsiugdyti sisteminį poţiūrį į ugdymo procesą ir 

priimti iššūkius ne tik kaip neišvengiamą būtinybę, bet ir tolesnio vystymosi bei tobulėjimo 

galimybes.  
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1.2.1.3 Geros patirties atvejų taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) 

metodus apţvalga 

 

Pradiniame ugdyme galima būtų išskirti dvi pagrindines inovatyvių metodų kryptis: viena 

nukreipta į individualizuotą mokymą ir kitus vaiko asmeninius poreikius geriau atliepiančius 

ugdymo metodus, kita kryptis – veiksmingesnis visos klasės mokinių mokymas. 

Pavyzdţiui, papildomoms matematikos studijoms skirtas virtualios aplinkos modelis 

HeyMath (http://www.heymath.com/index_row.jsp ). 

 

1. Mokytojas pasirenka pamoką iš 

online resursų  

2. Praveda pamoką klasėje 

naudodamas interaktyvią lentą 

 

4. Mokytojas seka ir stebi mokinių 

savarankiško prisijungimo 

protokolus  

3. Mokiniai prisijungę iš namų, 

pasikartoja tai, ką mokėsi klasėje 

 

9 pav. Matematikos mokymuisi skirtos virtualios aplinkos modelis 

(iš HeyMath  < http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp >) 

 

Internetinėje HeyMath svetainėje kaip šios virtualios mokymosi aplinkos veiksmingumo 

įrodymas pateikiamas tarptautinio tyrimo aštuntos klasės mokinių matematikos testo rezultatų 

pasiskirstymas (10 pav.).  

Singapūro, JAV, Jungtinės Karalystės, Indijos ir kitų šalių (iš viso 51) pradinių klasių 

mokiniai gali mokytis matematikos šioje virtualioje mokymosi aplinkoje nuo trečios klasės. 

http://www.heymath.com/index_row.jsp
http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp


 25 

Kadangi pagal šią sistemą mokomasi jau ne pirmi metai (archyvas siekia 2005 m.), tai tikėtina, 

jog prie geresnių matematikos pasiekimų prisidėjo ir HeyMath. 

 

 

10 pav. Tarptautinio tyrimo aštuntos klasės mokinių matematikos testo rezultatų 

pasiskirstymas (iš HeyMath < http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp >) 

 

Iš statistinių Singapūro vyriausybės puslapyje patalpintų duomenų matyti (11pav.), kad 

daugiau kaip pusė geriausiai pasirodţiusių mokinių, ruošdamiesi valstybiniams egzaminams 

2007/2008 naudojosi HeyMath.  

 

 

11 pav. HeyMath naudojimosi populiarumas, ruošiantis valstybiniams egzaminams 

Singapūre (iš HeyMath < http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp > ) 

http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp
http://www.heymath.com/main/howitworksschool.jsp
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Ieškant prieţasčių, kodėl Singapūro matematikos testo rezultatai tokie puikūs, 

paţymėtina, kad Singapūro Vyriausybė turi nacionalinę ilgalaikę švietimo politiką, kurioje daug 

dėmesio skiriama efektyviam IKT naudojimui, švietimo reformai, ir ekonominiam vystymuisi. 

R. B. Kozma, rašydamas apie Singapūro švietimo ir ekonomikos sėkmę, paţymi, kad IKT 

diegimas savaime neatneša pokyčių švietime – IKT taikymas turi būti siejamas su programų, 

vertinimo, pedagogikos, mokytojų rengimo ir mokyklos struktūros kaita.  

Be to, keliamos įvairios iniciatyvos, pavyzdţiui: „Galvojanti mokykla, besimokanti 

nacija“ (Thinking Schools, Learning Nation), arba „Mokyti maţiau, išmokti daugiau“ (Teach 

Less, Learn More) (Tan C., Abbas D. B., 2009). Paskutinė iniciatyva iškelta orientuojantis į 

uţdavinį mokyti ruošiant gyvenimui, o ne vien tik egzaminams ir testams. Mokytojai raginami 

išplėsti mokymo(si) strategijų repertuarą, skatinančių mokymosi aktyvumą ir nepriklausomybę uţ 

formalių mokymosi programų ribų. Tai pasireiškia šiais poţymiais: nesiremiama faktų kalimu, 

pakeliama ugdomojo proceso aukštesnė kokybė, panaudojant mokinių refleksiją, suteikiama 

daugiau erdvės mokinių iniciatyvoms bei leidţiama modeliuoti savo mokymąsi.  

Į vaiką orientuota pedagogika nereiškia, kad visa didaktinių metodų sistema atmetama. Jei 

į mokytoją orientuotos pedagogikos tikslas buvo nukreipiamas į faktų įsiminimą, tai dabar 

stengiamasi nukreipti pastangas į esminių koncepcijų suvokimą. Vadinasi, keliamas uţdavinys 

mokytojui „mokyti maţiau“, kad mokiniai galėtų „išmokti daugiau“. Taigi mokiniai turėtų 

suprasti, ko jie išmoko socialiniame kontekste. Įsiminti, ko buvo mokytojo mokomi ir 

individualiai mokėsi, nebepakanka. 

Paţymėtina, kad mokymasis vis daţniau išsikelia uţ mokyklos sienų, pavyzdţiui, į 

internetą („Paklausk matematiko“, iniciatyva NRICH, http://nrich.maths.org/public ). Svetainėje 

laisvai prieinami tūkstančiai matematikos srities resursų (problemos, straipsniai ir ţaidimai). Ji 

skirta 5-19 metų amţiaus vaikams ir jų mokytojams. Medţiaga talpinama pakopomis: nuo 

paprasčiausių uţduočių (Stage 1&2) iki sunkiausių (Stage 5). Svetainė yra plataus profilio – ji 

skiriama ne tik mokiniams, bet ir mokytojų profesiniam tobulėjimui matematikos srityje. 

Siekdami praturtinti kasdienines matematikos pamokas, mokytojai čia gali rasti įvairių uţduočių, 

ţaidimų, rebusų ir pan. Visi ištekliai yra suprojektuoti taip, kad spręsdami problemas, mokiniai 

sukauptų tai temai reikalingą ţinių bagaţą, įgytų problemos sprendimo įgūdţių ir ugdytųsi 

bendrus matematinius gebėjimus. Svetainė yra atnaujinama kas mėnesį, pirmą kiekvieno mėnesio 

dieną pateikiant naują medţiagą, skirtą kokiai nors problemai. Mokiniai ir mokytojai raginami 

siųsti problemų sprendimus, klausti, pateikti siūlymus naujoms temoms ir problemoms.  

http://nrich.maths.org/public
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Kembridţo universiteto studentai savanoriai padeda mokytis 22 pradinėse ir pagrindinėse 

mokyklose. STIMULUS yra sanglaudos programa, kuri suteikia Kembridţo universiteto 

studentams galimybę dirbti su mokiniais apylinkės mokyklose, padedant mokyti matematikos, 

gamtos mokslų, IKT ar technologijų pamokose. Nauda abipusė: studentai įgyja patirties, o 

mokytojai pamokų metu turi pagalbininkus. STIMULUS studentai dirba mokytojų padėjėjais 

kartu su mokytoju. Pavyzdţiui, paskutiniams mokslo metams (2009/2010) 178 Kembridţo 

universiteto studentams buvo sukurtos virš 237 darbo vietų. Daugiau nei 30 studentų tęs darbą ir 

vasarą. Tai yra Kembridţo universiteto stambesnio projekto – priartinti matematiką prie 

gyvenimo – Millennium Mathematics Project dalis (http://mmp.maths.org/STIMULUS09-10).  

Kitos galimybės: Hands On Maths Roadshow, Enigma Project, Risk and Probability 

Show ir pan. Taigi mokytojai turi galimybę organizuoti įvairias veiklas, atitinkančias mokinių 

amţių. Kartais šios veiklos mokamos.  

Mokymuisi naudojama vis daugiau mobilių įrenginių, kurie sukuria galimybes derinti 

darbą klasėje su mokymusi uţ mokyklos sienų. Ţurnale Research and Practice in Technology 

Enhanced Learning autorės Y. Rogers ir S. Price aptaria tokio praktinio tyrimo ir teorijos sąsajų 

galimybes pradinėje mokykloje. Straipsnyje analizuojama, kaip, naudojant įvairius duomenis ir 

vizualizavimo galimybes, pavyzdţiui, grafikus, garsus, tekstinius aprašymus ir kitais įvairiais 

mišriais būdais pateikiant informaciją, padėti 10–12 metų amţiaus vaikams savarankiškai tyrinėti 

aplinkinį pasaulį ir susikurti vientisą pasaulio vaizdą. Mokiniams sudaromos galimybės klasėje 

gautas ţinias papildyti lauko praktikoje surinktais duomenimis aktyviai veikiant: analizuojant 

gautą informaciją mobilaus įrenginio ekrane, tarpusavyje diskutuojant ir konsultuojantis su 

mokytoju, keliant hipotezes apie tiriamus objektus ir pan. Mokytojas šiuo atveju yra ne ţinių 

perteikėjas, o pats tikriausias konsultantas, su kuriuo galima susisiekti mobiliu ryšiu.  

 

       

 

12 pav. Lauko praktikos vaizdai: mokinys naudojasi zondavimo prietaisu, gautus 

tyrimo rezultatus lygina su papildoma informacija kompiuterio ekrane ir konsultuojasi su 

nutolusiu konsultantu, klauso kaip medţio kamienu kyla šaknimis iš dirvos siurbiamas 

vanduo.  (iš Rogers Y., Price S. The Role of Mobile Devices in Facilitating Collaborative Inquiry in Situ) 

http://mmp.maths.org/STIMULUS09-10
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Tame pačiame straipsnyje aprašomas ir kitas nuo 2001 metų mokslininkų iniciatyva 

vykstantis tęstinis stebėjimo projektas. Projekto pradţioje pasodintas miškas: 12 skirtingų rūšių 

virš 1400 sodinukų, panaudojant tris skirtingus medţių sodinimo būdus. Du kartus per metus 

(pavasarį ir rudenį) 4-5 mokinių grupelės pamatuoja ir įvertina jaunų medelių būklę. Stebėjimo 

duomenis, tarpusavyje aktyviai bendradarbiaudami, mokiniai lygina su anksčiau sukaupta 

informacija mobiliuose įrenginiuose, kelia hipotezes ir daro išvadas, pavyzdţiui, kuris medelių 

sodinimo būdas geriausiai tinka skirtingoms rūšims. Mobiliuose įrenginiuose pateikta įvairi 

medţiaga (tekstinė, vaizdinė, statistinė ir kt.) padeda atpaţinti augalus ir įvertinti jų būklę. 

 

       

 

12 pav. Tęstinio stebėjimo projekto (LillyPad) vaizdai: darbas grupėje (nuotraukoje 

aiškiai matyti vaidmenų pasiskirstymas), tekstinė ir vaizdinė informacija apie sidabrinį 

klevą, vaizdinė informacija apie tai, kaip atpaţinti (bebro, elnio, kiškio, pelėno) padarytą 

ţalą medeliams. 

(iš Rogers Y., Price S. The Role of Mobile Devices in Facilitating Collaborative Inquiry in Situ) 

 

Toks mokymasis įmanomas tik kruopščiai sumodeliavus mokymosi scenarijų ir parengus 

mokomąją medţiagą. Pavyzdţiui, Taivanio projekte, rengiančiame daugiaaspektę (tekstas, 

vaizdas ir pan.) medţiagą gamtos mokslų disciplinai, dalyvauja net 14 profesorių komanda 

(Liu G., Hwang G., A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: towards context-

aware ubiquitous learning, 2010). Dabar dirbama su pradinių klasių mokiniais ir mokytojais, 

vėliau į tyrimus pamaţu bus įtraukiamos vyresnių mokinių ir studentų grupės, išplečiant ir 

disciplinų skaičių. Šiuo metu tyrimui keliami bendro pobūdţio klausimai: ar iš konteksto 

mokomasi (u-learning) geriau, negu įprastais virtualaus (e-learning) ir mobiliu (m-learning) 

būdais; kaip mokantis vyksta bendradarbiavimas tarp mokinių ir kokią pagalbą turi suteikti 
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mokytojas; su kokiais nesklandumais susiduriama mokantis šiuo būdu ir kaip juos nugalėti; ir t.t. 

Taigi mokymasis iš konteksto ţengia pirmuosius ţingsnius, ir net jeigu tai savarankiškiausias lig  

šiol buvęs mokymosi būdas, vis tiek yra numatyta konsultanto pagalba. Be to, uţ kiekvieno 

mokymosi scenarijaus slypi jį kūręs mokytojas, ar kaip šiuo atveju, 14 profesorių komanda! 

Mokymasis taip pat gali būti organizuojamas vien tik ţaidimo pagrindu. Pavyzdţiui, 

ţurnale „Research and Practice in Technology Enhanced Learning“ analizuojami ţaidimo 

„Lobių medţioklė“ privalumai. Mokiniai gauna ţemėlapį su sutartiniais ţenklais suţymėtomis 

vietomis apie lobio ir kliūčių buvimo vietą, dirba grupelėmis nuolat susisiekdami tarpusavyje 

(13 pav.).  

 

     

 

13 pav. Mobilaus ţaidimo atskiri momentai: ţemėlapis, kontaktavimas, paieška 

(iš Spikol D., Milrad M. Physical Aktivities and Playful Learning using Mobile Games) 

 

Tačiau vis daţniau mokslinėje literatūroje skelbiama probleminių straipsnių, klausiančių, 

ar mokymasis gali būti vien tik malonumas. Anglų kalboje netgi atsirado specialus terminas 

edutainment, kuriuo bandoma sujungti dvi sritis: mokymąsi (education) ir pramogą 

(entertainment). Ţurnale „British Journal of Educational Technology“ Z. Okan straipsnyje 

„Edutainment: is learning at risk?“ supaprastinto poţiūrio į mokymąsi pavojai grindţiami 

mokymosi psichologijos teiginiais apie būtinumą mokantis ir sprendţiant problemas ištverti 

įtampą. Kai kuriuose ţaidimuose, rašo J. P. Gee straipsnyje „Good Video Games and Good 

Learning“, frustracija ir iššūkiai yra pagrindinė ašis, kuri patraukia vaikų dėmesį ir leidţia 

sparčiai mokytis. Tačiau patiriami sunkumai ir rizika mokantis-ţaidţiant turėtų būti subalansuoti 

ir pritaikyti to amţiaus vaikams, kuriems tos IKT priemonės yra skirtos. Taigi, ne ţaidimas dėl 

ţaidimo, o ţaidimas kaip rimtas uţsiėmimas įmanomas tik atsiţvelgus į mokymosi teorijas ir 

gerai apgalvojus ţaidimo-mokymosi turinį. 
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Dabartinis mokymasis vis daţniau apima tokius metodus: mąstymo įgūdţių lavinimą, 

kūrybinį mąstymą, problemų sprendimą, tiesa, ne visada efektyviai. Tačiau apie tokius naujus 

metodus, kaip kooperuotas mokymasis, individualizuotas mokymas, mokymasis atrandant, 

projektinis darbas ir pan. pamirštama.  

O ką jau kalbėti apie visiškai naujas idėjas – lygiagretaus mąstymo ugdymui naudojamą 

E. de Bono (2005) „Šešių skrybėlių metodą“ (galima naudoti visuose ugdymo lygiuose, bet yra 

sukurta sistema ir pradinėms klasėms). E. de Bono teigia, kad uţsidėję skrybėlę, mes atliekame 

tam tikrą vaidmenį. Šešios skirtingos skrybėlės apima šešias mąstymo sritis: faktus, emocijas, 

pozityvų poţiūrį, negatyvų poţiūrį, kūrybiškumą ir mąstymo proceso kontrolę. Mąstydamas apie 

problemą, asmuo įsivaizduoja, kad „uţsideda” vis kitos spalvos skrybėlę. Jeigu tai daroma 

grupėje, visi nariai vienu metu turi uţsidėti tos pačios spalvos skrybėlę. Šis metodas skatina į 

problemą paţvelgti visapusiškai, iš skirtingų pozicijų. 

Balta skrybėlė – tai informacija ir faktai. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti: 

kokių turime duomenų, kokių duomenų trūksta ir kaip juos gauti? Balta skrybėlė neutrali, todėl 

negalimas vertinimas.  

Raudona skrybėlė – jausmai ir intuicija. Uţsidėjus raudoną skrybėlę, galima 

paprasčiausiai išsakyti savo jausmus jų nepagrindţiant. Gilinamasi, ką jaučiame konkrečių idėjų 

atveju. 

Juoda skrybėlė – kritika ir abejonės. Tai kritinio mąstymo analogas. Stengiamasi rasti 

silpnas, problemiškas tiriamos idėjos vietas. 

Geltona skrybėlė – pozityvus ir optimistiškas poţiūris į situaciją. Išryškinami teigiami 

situacijos aspektai, stengiamasi rasti kuo daugiau pliusų, nurodyti visus privalumus.  

Ţalia skrybėlė – tai naujos idėjos ir alternatyvos. Šiek tiek panašu į „minčių lietų“. Naujos 

originalios mintys išsakomos drąsiai, negalvojant ar jas įmanoma įgyvendinti. Jos bus įvertintos 

uţsidėjus kitų spalvų skrybėles. 

Mėlyna skrybėlė – tai apibendrinantis ţvilgsnis į mąstymo procesą bei jo kontrolė. 

Uţsidėjus mėlyną skrybėlę numatomi prioritetai, daromos išvados, priimami sprendimai, 

sudaromi veiksmų planai. 

Mąstymo procesas, naudojant šį šešių skrybėlių metodą, vyksta sąmoningai nukreipiant 

dėmesį ir renkantis mąstymo kryptį. Priklausomai nuo situacijos, įvairia tvarka renkantis vieną 

skrybėlę po kitos, gali būti kuriamos ištisos mąstymo strategijos. Pavyzdţiui, 

geltona/juoda/raudona – greitam idėjos įvertinimui, balta/ţalia – naujų idėjų iškėlimui, 

juoda/ţalia – esamos idėjos patobulinimui ir pan.  
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Pradinėse klasėse nesunku ir svarbiausia labai vaizdu pasigaminti tikras skrybėles, arba 

simbolines ant piršto uţmaunamas skrybėlaites. Pradedama nuo vienos skrybėlės, vėliau 

išmokstama derinti dvi, tris ir t.t. skrybėles, t.y. naudoti paprasčiausias mąstymo strategijas, 

palaipsniui uţduotys vis sunkinamos, kol galiausiai sąmoningas naudojimasis mąstymo 

strategijomis tampa įpročiu.  

Naudingas ir kitas dviejų mokytojų iniciatyva sukurtas mąstymo ugdymo per 

vizualizavimą metodas. D. Colcott, B. Russell ir H. Skuteris savo straipsnyje „Thinking about 

thinking: innovative pedagogy designed to foster thinking skills in junior primary classrooms” 

(2009) aprašo, kaip “mąstymo įrankių dėţė“ (toolbox) tarnauja tam, kad vaikams būtų lengviau 

savo mąstymą vizualizuoti, t.y. padaryti matomu sau, bendraamţiams ir mokytojams. Tai padeda 

išlavinti pradinukų aukštesnio lygmens mąstymą. „Matau – galvoju – stebiuosi“, „ką ţinau, ką 

noriu suţinoti, ko išmokau“ – tokias ir panašias mąstymo strategijas galima naudoti ir su 

penkiamečiais vaikais, teigia autorės.  

Spintelės su stalčiais, kuriuos reikia pripildyti, analogija, padeda įsivaizduoti, kaip veikia 

smegenys: jeigu jau įdėjom ką nors į stalčiuką, tai niekur tai nedingsta, gali būti tik nustumta 

gilyn ir todėl iškart nematoma ar neprieinama. Todėl mokantis, kai įdedama į stalčiukus naujų 

dalykų, reikia pertvarkyti anksčiau ten įdėtus (ankstesnės ţinios), kad juos būtų lengviau ištraukti 

ir pasinaudoti (prisiminti). Toks vaizdus būdas mąstyti apie savo mąstymą padeda vaikams ne tik 

suprasti kaip vyksta mokymasis, bet ir, susidūrus su sunkia uţduotimi, naudojantis terminais 

(pvz., ankstesnės ţinios) įvardyti prieţastį. Kai vaikai pradeda pastebėti, kad kaţkuriam iš jų A 

sekasi sunkiau uţ B, jie jau gali apie tai pasikalbėti, svarstyti, kaip sau padėti. Tai yra pirmas 

ţingsnis savo minčių vizualizavimo link.  

 

 

 

14 pav. Pamokoje naudoti ir mokinių atpaţinti mąstymo įrankiai (nuotr. B. Russell) 
(iš Colcott D., Russell B., Skuteris H. Thinking about thinking: innovative pedagogy designed to foster thinking skills 

in junior primary classrooms) 
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Mąstymo įrankių dėţėse yra vertybių (mokyklos, klasės, namų, ...), akademinės 

priemonės (raidės, skaičiai, gramatika, ...) ir mąstymo įrankiai (De Bono skrybėlės, Veno 

diagramos, tikslų kėlimas, savęs vertinimas-refleksija, ...).  

Tokioms inovatyvioms pedagogikos idėjoms realizuoti nereikia jokių IKT – pakanka 

popieriaus, pieštuko, trupučio ţinių bei daug entuziazmo. 

 

Taigi vienas kuris nors metodas, kad ir koks inovatyvus jis būtų, vargu ar duos 

pastebimos naudos. Sėkmingo IKT diegimo atveju (geros patirties atveju) paprastai svarbi 

ir individualių, ir grupinių metodų dermė.  

Be to, Singapūro sėkmės atvejis sufleruoja, kad būtina vyriausybiniu lygiu turėti 

savo šaliai tinkančią ilgalaikę IKT diegimo strategiją. Reiktų diegti ne importuotus, 

ekstrapoliuotus, adaptuotus ir kitaip pritaikytus modelius, bet pasitelkus ekspertus ir 

įvertinus konkrečią savo šalies situaciją, kurti originalius modelius, atitinkančius pasaulines 

tendencijas. Kuriant naujus IKT diegimo modelius būtina išnaudoti ne tik mokytojų 

iniciatyvą ir patirtį, bet ir remtis naujausiais moksliniais tyrimais, kitų šalių inovacijų 

patirčių aprašymais, bei pedagogikos dėsniais. Įsisavinant naujus įrenginius, svarbu elgtis 

ne padrikai, dubliuojant tas pačias veiklas, būtina modeliuoti visą mokymo(si) procesą 

sistemiškai, arba bent jau moduliais. 

Kadangi IKT mąstymo nepagreitina, psichologinių dėsnių nepakeičia, todėl diegiant 

kompiuterines technologijas labai svarbu nepamiršti, kad būtina galvoti ir apie vaiką, 

kuriam tos technologijos skirtos. Galima būtų pasinaudoti amţiaus tarpsnių psichologijos 

teiginiais, kurie padėtų vaikui paţinti save, o tuo pačiu išmokti mokytis sąmoningai.  

Iš to, kas pasakyta, matyti, kad mokykloje labai svarbu tarpusavyje derinti 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis grindţiamus metodus bei taikyti kitus 

(be IKT) inovatyvius metodus. 
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1.2.2 Ugdymo procesas (mokiniai ir mokytojas) 

 

1.2.2.1 Mokinių savijautos, susijusios su IKT ir kitų inovatyvių mokymos(si) 

metodų naudojimo pamokoje ir apskritai mokykloje, tyrimų apţvalga 

 

Atlikta nemaţai tyrimų apie mokinių savijautą klasėje dirbant su kompiuteriu.  

R. Breen, S. Pyper, Y. Rusk, S. Dockrell straipsnyje An investigation of children’s 

posture and discomfort during computer use (2007) pateikia mokinių laikysenos dirbant prie 

kompiuterio įprastai trunkančiose (15 – 25 min.) sesijose duomenis. Amţiaus vidurkis 9,5 metų. 

Atliekant tyrimą nustatyta, kad šios pradinės mokyklos vaikai dirbo prie suaugusiųjų ūgiui 

tinkančių nereguliuojamų stalų bendro naudojimo bibliotekos patalpoje. Vaikų darbo prie 

kompiuterio vietos turėtų būti pritaikytos jų ūgiui, su ištraukiama lentynėle pasidėti klaviatūrai ir 

pelei, su reguliuojamomis kėdėmis ir t.t. Daţniausiai mokiniai skundėsi pečių juostos, kaklo ir 

nugaros skausmais.  

Tiriant 9-10 metų vaikus 8 Airijos mokyklose nustatyta, kad jų laikysena yra prasta ir 

linkusi po 15-25 min. darbo su kompiuteriu dar blogėti. 16 proc. mokinių skundėsi diskomfortu, 

ypatingai naudojant pelę. Buvo nustatyta, kad bloga laikysena koreliuoja su diskomfortu, tik 

neaišku, ar dėl darbo su kompiuteriu, ar dėl netaisyklingos sėdėjimo pozos. Šie tyrimo rezultatai 

rodo, kad tokio amţiaus vaikams, net jeigu naudojimosi kompiuteriu trukmė ir nedidelė, kai 

situacija nuolat kartojasi, gali atsirasti muskuloskeletinių sutrikimų simptomų. 

Kita nacionalinė apklausa vykdyta siekiant išsiaiškinti su kompiuteriu susijusias 

ergonomikos ţinių spragas mokytojų rengime. S. Dockrell, E. Fallon, M. Kelly, B. Masterson, 

N. Shields straipsnyje School children’s use of computers and teachers’ education in computer 

ergonomics (2007), pristato plataus tyrimo naudojant atsitiktinę imtį 25 proc. Airijos mokyklų 

(n=830) rezultatus. Buvo tirti kompiuterius naudojantys (4-12 metų amţiaus) pradinių klasių 

mokiniai ir mokytojai.  

Beveik visos mokyklos (99,7 proc.) turi kompiuterių, kuriuos naudoja vaikai. 

Kompiuteriai daţniausiai (69,8 proc.) yra naudojami klasėse. Dauguma mokinių (56,3 proc.) 

dirbo poromis. Didelė dalis mokytojų (89,6 proc.) yra įgiję IKT pasirengimą, bet tik 17,3 proc. 

mokytojų turėjo ergonomikos ţinių apie darbą su kompiuteriu. Respondentai nebuvo patenkinti 
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savo ţiniomis apie ergonomiką. Virš 90 proc. respondentų teigė, kad norėtų dar papildomai gauti 

informacijos šiuo klausimu. Nustatyta, kad tokia informacija yra aktuali dėl mokykloje esančios 

vaikams nepritaikytos įrangos, pavyzdţiui, daugiau kaip 80 proc. vaikų naudoja suaugusiems 

skirtą klaviatūrą ir pelę. Svarbiausia informacija, kurią mokytojas galėtų suteikti savo mokiniams, 

tai nuolat priminti apie netaisyklingą sėdėseną, akių atstumą iki ekrano, kaip laikyti pelę, kada 

daryti pertraukėles dirbant su kompiuteriu. 

M. Wake, K. Hesketh, E. Waters straipsnyje Television, computer use and body mass 

index in Australian primary school children pateikia duomenis apie Australijos pradinių klasių 

mokinių sveikatos būklę. Tirta priklausomybė tarp vaikų kūno indekso BMI (Bodyss Index) ir 

esamų vaikų televizijos ir kompiuterinių video ţaidimų įpročių (duomenys gauti atlikus tėvų 

anketinę apklausą). Nustatyta silpna priklausomybė nuo laiko, praleisto prie televizijos ekrano. 

Tačiau manoma, kad egzistuoja sudėtingesnis ryšys, nes suaugusiųjų įpročiai, renkantis 

laisvalaikį prie televizijos ekrano, daro įtaką ir jų vaikų elgesiui. Tarp kompiuterinių video 

ţaidimų trukmės ir BMI koreliacijos nenustatyta. Bet tyrimas atliktas 2003, per 7 metus situacija 

galėjo pasikeisti. 

 

Nepaisant to, kad daugelis mokinių intensyviai naudojasi naujomis kompiuterinėmis 

technologijomis ir psichologiškai jaučiasi geriau nei mokytojai (tai aiškėja iš kitų šio darbo 

dalių), reiktų atkreipti dėmesį į kompiuterinės technikos daromą poveikį. Pradinių klasių 

mokiniams nebūdingas ilgalaikis sėdėjimas nejudant gali pakenkti jų vis dar 

besiformuojančiam stuburui, o tuo pačiu ir laikysenai, ypač naudojantis vaikams 

nepritaikyta įranga. Be to, planuojant darbą prie kompiuterio, reiktų atsiţvelgti ir į 

šviečiančio ekrano neįprastą krūvį akims. 

 

1.2.2.2 Ugdymo proceso veiksmingumo tyrimų rezultatų apţvalga 

 

Naujausių tyrimų (2005 – 2007 JAV, Kanada) analizė (Means B., 2009) atskleidė, kad 

mokytojai ir mokiniai daugiau technologijomis naudojasi uţ mokyklos ribų, negu klasėje. Tikrai 

inovatyvus technologijų panaudojimas mokymo tikslais mokykloje yra daugiau išimtis, negu 

taisyklė. Toks integruotas IKT ir inovatyvių mokymosi metodų panaudojimas mokyklose yra 

tarsi „bedugnės peršokimas“ mokytojui – entuziastui ir yra neįsivaizduojamas absoliučiai 

daugumai tradicinių mokytojų, kurie yra pragmatiški ir konservatyvūs, teigia autorė.  
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Mokytojai naudoja technologijas mokyklose tuo ir tik tuo atveju, kai šios pastangos iškart 

atsispindi mokinių mokymosi pasiekimuose. Bet matuojama tai senais kriterijais, seno suvokimo 

ribose. Vadinasi, tam kad technologijos paskatintų ir pedagoginius pokyčius, reikia apmąstyti 

mokymosi pasiekimų rūšis, kurias gali technologijos pagerinti ir aplinkybes, kuriomis gali būti 

praktiškai to pasiekta. Keliamas klausimas, kaip diegti technologijas, kad gauti mokymosi 

pasiekimai atitiktų IKT diegimo pastangas kaip svertą švietimo kaitai.  

Viešai skelbiama nedaug straipsnių apie technologijų ir mokymosi rezultatų sąsajas. Tik 

pavieniai straipsniai, dokumentuoti grieţta tyrimo struktūra, pateikia vienos kurios pasirinktos 

priemonės veiksmingumo įrodymus, atsispindinčius mokinių pasiekimuose. Formali praktinių 

tyrimų paieška mokslinėse duomenų bazėse (Academic Search Complete, Education Research 

Complete, ERIC (Education Resource Information Center) ir pan.) parodė, kad klasikinį 

eksperimento dizainą (su kontrolinėmis klasėmis) naudojančių tyrimų šiuo klausimu pasaulyje 

skelbiama visai nedaug. Dar maţiau straipsnių, atitinkančių šiuos kriterijus ir besiremiančių 

pakankama imtimi, kad galima būtų pagrįstai teigti, jog nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys 

tarp IKT diegimo ir konkrečių mokymosi pasiekimų. 

Yra išimčių. Pavyzdţiui, EETI (Effectiveness of Educational Technology Interventions) 

tiriant skaitymo ir matematikos mokymui naudotų priemonių veiksmingumą I ir IV klasėse 

nenustatyta jokio skirtumo tarp naudojančių tyrimui atrinktas priemones, naudojančių kitas 

priemones ir jokių priemonių nenaudojančių. Tarp geresnių pasiekimų ir panaudojimo aplinkybių 

rastos tik dvi išimtys: nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp geresnių rezultatų ir didesnio 

mokinių skaičiaus, tenkančio vienam kompiuteriui 1 klasėje (priešingai įprastoms 

rekomendacijoms), bei patvirtinta statistiškai reikšminga koreliacija tarp daugiau laiko 

programine priemone besinaudojusių IV klasės mokinių ir jų didesnių tos srities pasiekimų 

(Dynarski ir kt., 2007). 

Šių ir kitų tyrimų atveju, priešingai plačiai įsigalėjusiam ir aktyviai skleidţiamam 

supratimui apie tai, kaip turėtų būti diegiama IKT mokyklose, įrodymų bazė rekomenduojamom 

praktikoms nėra giliai pagrįsta ir yra prieštaringa iš vidaus. Matyt, IKT diegimo procesai yra 

tokie sudėtingi, kad vienareikšmiškai teigti, jog viena ar kita priemonė duoda teigiamą efektą, 

neįmanoma.  

Būtina atsiţvelgti į daugelį technologijų diegimo aplinkybių. Pavyzdţiui, interaktyvios 

lentos Prometheus Board ideologas R. Marzano (2009) teigia, kad mokytojai tik po dviejų metų 

darbo su interaktyvia lenta įsisavina daugelį jos galimybių, kurios leidţia ugdymo procese 

naudotis ja laisvai ir lanksčiai. Be to, toks lygis pasiekiamas tik kasdieninio darbo su ja dėka ir tai 
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tik didelių pastangų dėka. Todėl tirti diegimo efektą po vienerių metų yra per anksti. Taigi 

stengiamasi atidţiau paţvelgti į IKT diegimo aplinkybes. Klausiama kokios klasės ir mokyklos 

lygio charakteristikos svarbios? Arba jeigu sakoma, kad kaţkokios IKT priemonės diegimas 

pateisino lūkesčius, klausimas apie diegimo aplinkybes (mokytojo kvalifikaciją, IKT konsultantų 

pagalbą, mokyklos administracijos palaikymą diegiant naujas technologijas, motyvuojanti 

mokytoją naudoti IKT priemones sistema, bendradarbiaujanti mokytojų bendruomenė, papildomi 

apmokymai dirbti su technine priemone ir kt.) yra esminis.  

Moksliniame ţurnale Computer Assisted Language Learning vis daugiau skelbiama 

sėkmingų kalbos mokymosi, naudojant kompiuterį pradinėse klasėse, tyrimų rezultatų. 

Pavyzdţiui, studijoje The effectiveness of computer assisted pronunciation training for foreign 

language learning by children (2008) autoriai A. Neri, O. Mich, M. Gerosa, D. Giuliani pristato 

Italijoje atliktą tyrimą, kuriame dalyvavo 11 metų vaikai. Buvo mokomasi anglų kalbos. Ši 

studija tyrė, ar tarimo mokymo sistema CAPT, naudojanti automatinį atpaţinimo komponentą, 

gali padėti jaunesniojo mokyklinio amţiaus mokiniams pasiekti tokį patį ţodţio lygmens anglų 

kalbos tarimo lygį, lyginant su tradiciniu pasiektu lygiu, mokant mokytojui. Vestos 4 pamokos, 

kurių trukmė skirtinga: su mokytoju 60 min., prie kompiuterio – 30 min. Rezultatai rodo, kad 

izoliuotų ţodţių tarimo kokybė ţymiai pagerėjo abiem grupėms, ypač tų ţodţių, apie kuriuos 

buvo manoma, jog vaikams sunku ištarti ir kurių mokiniai iš anksto neţinojo. Kadangi dirbant 

individualiai su kompiuteriu tarimo pasiekimų rezultatai gauti ne prastesni, nei dirbant tradiciškai 

su mokytoju, per dvigubai trumpesnį laiką, tai konstatuojama, kad CAPT sistemos 

veiksmingumas 11 metų amţiaus vaikams, mokantis anglų kalbos yra patvirtintas. Tačiau pirmą 

kartą buvo matuojama tik atskirų anglų kalbos ţodţių tarimo kokybė. Tolesnių tyrimų tikslas, 

autorių nuomone, galėtų būti nukreiptas į aukštesnį nei ţodţio lygmenį. 

Ţurnale Computers in the Schools autoriai Y. C. Liao, H. Chang, Y. Chen pateikia daug 

tyrimų apibendrinantį straipsnį Effects of Computer Applications on Elementary School Students' 

Achievement: A Meta-Analysis of Students in Taiwan (2007) apie mokinių pasiekimus, naudojant 

IKT. Kadangi atlikta daug tyrimų, kurie nepatvirtino skirtumų tarp tradicinio mokymo klasėje ir 

mokant kompiuterinių priemonių pagalba, arba pateikė prieštaringus rezultatus, siekta atlikti 

tyrimų apie kompiuterio panaudojimą Taivanyje pradţios mokyklose metaanalizę. Taigi buvo 

siekta įvertinti kompiuterio taikymų (computer assisted instruction, computer simulations, Web-

based learning, ...) ir tradicinio mokymo Taivanio mokyklose veiksmingumą. Tyrimui buvo 

panaudotos iš keturių šaltinių paimtos 48 studijos, kurių kiekybiniai duomenys buvo 

transformuoti į ES (Effect Size). Tyrimas patvirtino, kad mokymas naudojant IKT yra 
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veiksmingesnis nei tradicinis. Tačiau nė vienas iš 14 kintamųjų, spėjamai galėjusių būti susijusių 

su mokymosi pasiekimais, nebuvo statistiškai reikšmingas. Buvo taikoma straipsnių šiam tyrimui 

grieţta atrankos – atmetimo kriterijų sistema: duomenys tyrimams buvo renkami iš disertacijų, 

mokslinių tezių, nacionalinių tyrimų ir pan. Todėl ši studija pateikia tyrimais pagrįstą įrodymą 

apie ugdymo taikant IKT pradinėse klasėse Taivanyje, veiksmingumą. Lieka neatsakytas 

klausimas, kurie vis tik faktoriai lemia teigiamus rezultatus? 

IZA (The Institute for the Study of Labor) tyrė (2006) IKT diegimo mokyklose 

valstybinio finansavimo išlaidų pokyčių įtaką mokinių pasiekimams. Tyrimą pristatantys autoriai 

S. Machin, S. McNally, O. Silvat ataskaitiniame straipsnyje New Technology in Schools: Is There 

a Payoff? teigia, kad nustatytas didesnio IKT finansavimo teigiamas poveikis anglų kalbos ir 

gamtos mokslų mokymuisi pradinėse klasėse, bet ne matematikai.  

STEPS tyrimo (Balanskat A., Part3: Literature review analysis, 2009) technologijų 

poveikio pradiniame ugdyme teorinėje analizėje apibendrinta daugiau kaip 60 studijų iš 27 

Europos Sąjungos šalių ir Norvegijos, Liuksemburgo bei Islandijos (nagrinėtos ne ankstesnės nei 

2003 metų studijos). Daugiausia dėmesys buvo sutelktas į tyrimus, teikiančius informacijos apie 

konkrečius IKT plėtojimo pradiniame ugdyme atvejus. 

STEPS tyrimo teorinė analizė leido prieiti prie išvados, jog IKT gebėjimai teigiamai 

veikia mokinių ţinių ir bazinių kompetencijų ugdymą, bet tuo pačiu metu pradinių klasių 

mokiniai gali neturėti net elementarių IKT įgūdţių. Išanalizuota studijų medţiaga leido patvirtinti 

visą eilę įgūdţių ir kompetencijų, įgytų naudojant IKT. Tai ir skaitmeninis raštingumas, svarbus 

informacijos paieškai, suvokimui, perkūrimui, ir erdvinė orientacija bei reikalingi bendravimui 

įgūdţiai, ir bendrieji baziniai gebėjimai. 

Airijos Švietimo departamento 2008 m. duomenys rodo, kad daugiau kaip 30 proc. 

penktokų negalėtų savarankiškai atspausdinti dokumento, nemokėtų „įeiti į internetą“, 47 proc. 

teigė negalintys savarankiškai sukurti dokumento. Dauguma neţino kaip naudoti skaičiuoklę (86 

proc.), nemokėtų išsiųsti pranešimo su priedu (88 proc.). Taigi dauguma pagrindinių IKT įgūdţių 

yra riboti, nes dėmesys sutelktas daugiausiai į tekstų redagavimą (STEPS, p. 11). 

Paţymėtina, jog menkiau patvirtinta IKT įtaka mokinių akademiniams pasiekimams. 

Keletas Vengrijos studijų (Karpati, 2004) ir (Karpati, 2007), Italijos tyrimas (Nesler, 2004), 

Olandų tyrimas (Verhallen, 2004) ir tyrimai Jungtinėje Karalystėje (Somekh, 2007) yra vieni iš 

nedaugelio, pateikiantys konkrečių įrodymų, apie IKT poveikį geresniems mokymosi 

rezultatams. Paţymėta, jog naudojant IKT, pagerėjo mokinių motyvacija ir mokyklos 

lankomumas, sumaţėjo skirtumai tarp šalies vidurkio ir neturtingesnių regionų mokinių 
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pasiekimų (Karpati, 2007). Pastebėtina, jog mokant 6-9 metų vaikus mokytojai buvo apmokyti 

pagal specialią projekto metodiką ir IKT taikė tikslingai. Atskleista, jog geresnių rezultatų 

pasiekiama, kai IKT naudojama tikslingai ir su atitinkama programine įranga (Nesler, 2004). 

Naudojant skaitmenines knygas ir multimedijos nuotraukas, vaikai išmoksta daugiau ţodţių nei 

iš knygelių su paveikslėliais, lengviau suvokia sakinių struktūrą, geriau supranta istorijos turinį 

(Verhallen, 2004) (STEPS, p. 14).  

Svarbus Jungtinės Karalystės tyrimas (Somekh, 2007), vertinantis interaktyvios lentos 

panaudojimą, nustatė, kad interaktyvios lentos padeda mokiniams sukoncentruoti dėmesį į vaizdą 

todėl vaikai lengviau suvokia abstrakčias idėjas. Paţymima, jog interaktyviųjų lentų naudojimas 

klasėje teigiamai veikia tiek gerai besimokančiųjų, tiek ir silpnųjų mokinių mokymosi rezultatus. 

Geresni pasiekimai pastebėti ir kalbos, ir matematikos, ir pasaulio paţinimo mokyme. Šiame 

tyrime sakoma, kad IKT nepakankamai išnaudojamos mokykloje, nors jos palaiko motyvaciją, 

teigiamai veikia mokymo situaciją: aktyvina mokymąsi, sudaro sąlygas mokymo 

diferencijavimui, skatina geresnį tarpusavio supratimą. Teigiama, jog multimedijos naudojimas 

padidina susidomėjimą, įsitraukimą į mokymąsi, plėtoja kalbinius gebėjimus. Pripaţįstama, kad 

konstruktyvioje aplinkoje naudojamos IKT padeda suvienodinti svetimų kultūrų ar nepalankesnių 

gyvenamųjų rajonų mokinių gebėjimus (STEPS, p. 15).  

Tai labai svarbu, kadangi visiems vienodas, į bendrųjų gebėjimų ugdymą orientuotas 

švietimas šiandien laikomas veiksmingiausiu įvairialypės visuomenės grupių sanglaudos garantu. 

Neatsitiktinai Europos Sąjungos Taryba rekomenduoja valstybėms „gerinti ugdymo kokybę 

mokyklose ir maţinti skirtumus tarp mokyklų ir pačiose mokyklose, siekiant kovoti su galima 

socialine ir ekonomine ar kultūrine marginalizacija“ (ES Tarybos išvados dėl švietimo ir 

mokymo socialinio aspekto, 2010, p. 6). 

 

Atsiţvelgiant į šią medţiagą galima pastebėti, kad rimtų studijų, skirtų 

technologijų poveikio mokinių ugdymo rezultatams nustatyti nėra daug, todėl šiandien tai 

tebėra aktuali edukologinių tyrimų tema.  

Įvairūs tyrimai atskleidė, jog pradinio ugdymo pakopos ugdymo proceso dalyviai 

turi labai nevienodus IKT gebėjimus ir galimybes jiems įgyti. Mokinių gebėjimai naudotis 

technologijomis mokymuisi daug priklauso nuo uţmokyklinių sąlygų, todėl išryškėja 

didelės atskirtys (vieni geba savarankiškai ţaisti ţaidimus, komunikuoti, bet gali neturėti 

net elementarių darbo su dokumentu įgūdţių, kiti – gali visai neturėti kompiuterio 

namuose). Informacinių technologijų naudojimas klasėje per pamokas gali padėti išlyginti 
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mokinių IKT ir bendrųjų gebėjimų skirtumus. Tokiu būdu mokykla realizuotų savo 

kompensacinę ugdomąją funkciją maţinant įvairių prieţasčių (ekonominių, socialinių, 

demografinių, kultūrinių) sąlygotas atskirtis tarp mokinių. 

Atskirtys egzistuoja ir tarp mokytojų gebėjimo technologijas pritaikyti ugdymo 

tikslams. Jiems didelę pagalbą gali suteikti IKT konsultantai. 

Greičiausiai pamatomas IKT naudojimo ugdymo procese rezultatas – mokinių 

mokymosi motyvacija, susidomėjimas, įsitraukimas į mokymosi veiklas. Šiandien jau 

pakankamai drąsiai galima teigti, kad technologijų naudojimas įgalina padidinti mokinių 

mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į procesą. Tą daţniausiai pastebi ir mokytojai, ir 

mokiniai, patys pripaţįstantys, jog naudodamiesi technologijomis jie mokosi daugiau, 

aktyviau, padidėja noras lankyti mokyklą. 

Akivaizdu, jog technologijų naudojimas ugdymo procese taip pat sudaro geresnes 

sąlygas ugdymo individualizavimui bei pritaikymui specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams (įskaitant ir labai gabius, ir akademiškai silpnus, ir iš svetimų kultūrų, ir 

socialiai apleistus ar toliau nuo urbanizuotų centrų nutolusių vietovių mokinius). 

 

1.2.2.3  Akademinių ir kitokių pasiekimų priklausomybės nuo kompiuterio 

buvimo mokinių namuose ir nuo tėvų domėjimosi, ką vaikas veikia 

prie namų kompiuterio, tyrimų apţvalga 

 

Vaikai kompiuterį naudoja ir namie, ir mokykloje. Kaip teigiama paskutiniuose tyrimuose 

(Garrison & Christakis, 2005) net labai maţi vaikai naudoja kompiuterį ţaidimams, bendravimui 

pokalbių kambariuose, interneto naršymui, socialiniuose tinkluose, susirašinėjimui elektroniniu 

paštu ir mokyklinėms uţduotims atlikti. 2-7 metų vaikai kompiuterį išimtinai naudoja ţaidimams. 

Šioje amţiaus grupėje dominuojantys ţaidimai yra edukacinio pobūdţio (53 proc.) ir vaikiški 

ţaidimai (29 proc.). Kiti autoriai paţymi, kad edukaciniais paţymimi ir tokie ţaidimai, kurie 

nieko bendro su lavinimu neturi, ţaidimų kūrėjai tenori tik labiau patraukti tėvų dėmesį.  

R. Desmond, M. T. Bagli straipsnyje Parent's and Young Children's Communication 

during Computer Use: Beyond Meditation (2008) aprašo tyrimą, kurio metu buvo stebimi 24 

vaikai (amţiaus vidurkis 6 metai) ţaidţiantys kompiuteriu su savo tėvais arba globėjais. Vaikų-

tėvų pokalbiai buvo įrašinėjami, vėliau jie buvo analizuojami siekiant išsiaiškinti, kokio pobūdţio 
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šis bendravimas. Buvo ieškota įrodymų, kad šis bendravimas yra panašus į tą, kai vaikai tėvų 

priţiūrimi renkasi filmą, muziką ar televiziją. Tačiau tyrimas parodė, kad tėvai, ypač tie, kuriems 

trūksta darbo su kompiuteriu kompetencijos, elgiasi visiškai priešingai, negu televizijos atveju – 

nedalyvauja vaiko ir kompiuterio komunikacijos procese, nors kartais bando atstatyti savo 

autoritetą nutraukdami vaiko veiklą. Be to, pastebi tyrėjai, daţnai vaikų kompiuteriniai įgūdţiai 

yra geresni, nei jų tėvų. 

British Journal of Educational Technology paskelbtame straipsnyje Primary pupils’ use 

of information and communication technologies at school and home (2009) autoriai N. Selwyn, 

J. Potter ir S. Cranmer, ištyrę 612 pradinių klasių mokinių 5 Anglijos mokyklose, pabrėţia, kad 

daugiau kaip 80 proc. 7 metų (o vyresnių dar daugiau) vaikų namie turi savo naudojimui 

kompiuterį ir virš 40 proc. – mobilų telefoną. 80 proc. vaikų teigia, kad namie kompiuteriu jie 

ţaidţia, virš 40 proc. – kuria paveiksliukus ir naudojasi programomis iš CD, daugiau kaip 

trečdalis teigia, kad rašo ir pan. Mokykloje, teigia vaikai, jie daugiausia naudoja kompiuterį rašto 

darbams (beveik 70 proc.), ţaidţia ţaidimus – tik apie 40 proc., kuria paveiksliukus – apie 

trečdalis. Net ketvirtadalis mokinių sako, kad mokykloje jie naudojasi duomenų bazėmis, 

skaičiuokle, kuria prezentacijas. Vaikai pabrėţė, kad naudodamiesi kompiuteriu jie mokosi ir 

mokykloje, ir namie – atrasdami naujus dalykus, išmoksta kurti ir daryti dalykus, kurių nemokėjo 

anksčiau. Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta. Straipsnio autoriai priėjo 

išvados, kad mokiniai vis daugiau naudoja kompiuterį ne tik ţaidimams, bet ir mokymuisi, ir tam 

didţiulės įtakos turi tai, ko jie išmoksta mokykloje. 

Tame pačiame straipsnyje teigiama, kad virš 60 proc. mokinių mano, jog mokytojai turėtų 

išmokyti internete likti saugiems, greitai surasti informaciją ir leisti naudotis kompiuteriu bet 

kuriuo metu. Mokytojai turėtų daugiau leisti naudotis interaktyviąja lenta, naudotis elektroniniu 

paštu – mano daugiau kaip 50 proc. mokinių. Taigi vaikai jaučiasi internete nesaugūs ir jie 

pageidauja, kad mokytojai jiems padėtų išmokti apsisaugoti bei kitų būtinų dalykų.  

Kitame straipsnyje Primary pupils‘ and teachers‘ use of computers at home and school 

(2003) lyginami mokinių ir mokytojų IKT įgūdţiai. Autoriai C. Murphy ir J. Beggs pristato 

tyrimą, kuriame buvo apklausti 1542 pradinių klasių mokiniai ir 112 jų mokytojų. Iš tų pačių, ir 

vaikams ir mokytojams uţduotų klausimų, kai kurie atsakymai statistiškai išsiskyrė: daţnai 

naudoja el. paštą (11 proc. – vaikų, 17 proc. – pedagogų), daţnai naudojasi internetu (23 proc. – 

vaikų, 13 proc. – pedagogų), daţnai naudoja tekstines programas (45 proc. – vaikų, 51 proc. – 

pedagogų), niekada nenaudoja teksto ruošimo programų (15 proc. – vaikų, 8 proc. – pedagogų). Į 

kitus klausimus atsakymai statistiškai reikšmingai nesiskyrė: naudojasi kompiuteriu namie ir 
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mokykloje maţdaug pusė respondentų, el. paštu naudojasi ir namie, ir mokykloje maţdaug 

dešimtadalis, niekada nesinaudoja internetu daugiau kaip pusė, niekada nesinaudoja el. paštu – 

maţdaug du trečdaliai respondentų.  

Lyginant mokinių ir mokytojų nuomones apie kompiuterio panaudojimą išryškėjo tokie 

skirtumai: daugiau vaikai nei mokytojai dţiaugiasi naudojantys kompiuterį; vaikai labiau pasitiki 

savo IKT gebėjimais, negu mokytojai; tačiau mokytojai pozityviau nusiteikę dėl kompiuterio 

svarbos jų gyvenime; mokytojai entuziastingiau nei vaikai nusiteikę dėl edukacinės IKT naudos. 

Įdomu pabrėţti, kad net 96 proc. mokytojų atsakė, kad „vaikai visada mėgsta naudoti 

kompiuterius“, kai su šiuo teiginiu sutiko tik 52 proc. vaikų. Pastebėtas nerimą keliantis 

skirtumas tarp vaikų ir mokytojų atsakymų apie kompiuterio panaudojimą. Net 41 proc. mokinių 

teigė, kad kompiuteris niekada nenaudojamas pamokose, kai tuo tarpu su tokiu teiginiu sutinka 

tik 20 proc. mokytojų. C. Murphy ir J. Beggs daro išvadą, jog pasitenkinimas naudojant 

kompiuterį ir darbas su juo klasėje yra maţai susiję. Malonus kompiuterio naudojimas, matyt, 

labiau būdingas namų aplinkai.  

Dabar tyrimai daugiau koncentruojasi į klausimą apie kompiuterio naudojimo trukmę. 

Manoma, kad įdomu būtų patyrinėti, kaip IKT naudojamas klasėje ne iš mokytojo, bet iš vaiko 

pozicijų. Daug lėšų ir energijos įdėta rengiant mokytojus: kaip tinkamai naudoti kompiuterius 

asmeniniams ir mokymo tikslams. Maţiau tyrinėta, mokinių nuomonė apie tai, kaip jie mano 

galima būtų šią priemonę geriau panaudoti mokykloje. Kadangi namų kompiuterių skaičius 

nuolat auga, siekiant IKT efektyviau integruoti į mokyklas, mokiniai tampa tokie pat svarbūs, 

kaip ir mokytojai, teigia to paties straipsnio autoriai. 

Ţurnale British Educational Research Journal paskelbtame straipsnyje Children’s 

Computer Use at Home and at School: context and continuity (2002) autoriai L. Kerawalla ir 

C. Crook aprašo 30 dienų trukmės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip naudojami kompiuteriai 

namuose ir mokykloje. Duomenys apie kompiuterių naudojimą buvo renkami apklausiant 

mokytojus, tėvus, vaikus ir nagrinėjant sisteminių failų protokolus (naudotos programos pobūdis 

ir trukmė). Nors tėvai tikisi, kad namuose esantis kompiuteris turėtų padėti jų vaikui mokytis ir 

todėl dauguma programinių priemonių, kurias perka tėvai yra orientuotos į edukacinius tikslus, 

tačiau nustatyta, kad daugiausia laiko prie namų kompiuterio vaikai praleidţia ţaisdami kitokios 

rūšies ţaidimus, nei klasėje. Taigi darbo su kompiuteriu kontekstas klasėje ir namie labai skiriasi. 

Nors tėvai kartais bando kontroliuoti turinį ir motyvuoti vaikus mokymuisi, tačiau patys į vaiko 

veiklą prie kompiuterio įsitraukia retai. 72 proc. tėvų atsakė, jog jų vaikams nepatinka, kai tėvai 

būdami šalia stebi, ką prie kompiuterio veikia jų vaikai. Tėvai pateikė ne vieną prieţastį, kodėl jie 
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nebūna su savo vaikais prie kompiuterio. Pavyzdţiui, 53 proc. tėvų teigė, kad jie ir patys turi savų 

prieţasčių nedalyvauti vaiko kompiuterinėje veikloje: 25 proc. teigė neturintys pakankamai laiko, 

16 proc. teigė nuobodţiaujantys stebėdami, kaip jų vaikas ţaidţia kompiuterinius ţaidimus, 9 

proc. teigė, kad yra nekantrūs negalėdami kaţkur išeiti ir pan.  

Atliktas tyrimas atkreipė dėmesį į išryškėjusius skirtumus tarp kompiuterio panaudojimo 

mokymuisi namie ir mokykloje. Siekiant sumaţinti šiuos skirtumus siūloma kompiuterius 

panaudoti namų-mokyklos ryšių stiprinimui. 

STEPS (Balanskat A., Part 3: Literature review analysis, 2009) tyrimo literatūros 

apţvalgos dalyje išryškintas vienas akcentas apie tai, jog jaunesniojo mokyklinio amţiaus vaikai 

IKT įgūdţius daugiausiai įgyja ne mokykloje. STEPS (p. 6) ataskaitoje teigiama, kad jau apie 

2005 metus pastebėtas didelis atotrūkis tarp informacinių komunikacinių technologijų naudojimo 

namuose ir mokykloje (OECD, PISA studija, 2005). Analogiški pastebėjimai fiksuoti Vokietijos 

bei Austrijos nuolat atliekamuose ţiniasklaidos priemonių naudojimo tyrimuose 2007 - 2008 

metais, kada Vokietijoje (Kim, 2008) nustatyta, kad kas antras 6-7 metų vaikas jau turi 

kompiuterio naudojimo patirties, o trys ketvirtadaliai 6-13 metų mokinių naudojasi kompiuteriu 

namuose. Tuo tarpu mokyklose kompiuterių naudojimas daugiau būdingas vidurinėms, o ne 

pradinėms mokykloms.  

Vokietijoje nustatyta (Mitzlaff, 2007), kad 97 proc. vaikų mano, kad mokymasis internetu 

būtų labai smagus, 90 proc. jų teigia, kad pradinėje mokykloje norėtų visko suţinoti internetu, bet 

25 proc. jų reikėtų mokytojų pagalbos (pagal STEPS, p. 7). Kita studija (Sander, 2007) patvirtino 

teigiamą IKT poveikį mokinių mokymosi motyvacijai ir bendradarbiavimui (pagal STEPS, p. 9).   

Austrijos tyrimai parodė, kad 50 proc. šešiamečių ţino puikių kompiuterinių ţaidimų, o 

devynmečiai norėtų mokytis ir daryti namų darbus naudodamiesi kompiuteriu. Taip pat 

pastebima, jog kompiuterinėmis technologijomis vaikai daugiau yra susidomėję pramogų, bet ne 

mokymosi tikslais (pagal STEPS, p. 7). 

STEPS tyrime dalyvavusių šalių teorinių šaltinių apţvalga leidţia manyti, jog pradinio 

ugdymo lygmens mokiniai daugiausia IKT įgūdţių įgyja uţ mokyklos ribų. Dėl to jų įgūdţiai yra 

labai skirtingi ir, nors vaikams atrodo pakankami, jie yra pasirengę įgyti jų daugiau, negu kad 

mokyklos gali pasiūlyti. Ispanijos tyrimai 2007 m. parodė, jog 66,2 proc. pradinių mokyklų 

darbui su kompiuteriu skiria maţiau nei 50 proc. mokymosi laiko. Tuo tarpu namuose 

kompiuterius turi apie 85,1 proc. mokinių, internetu naudojasi apie 52,6 proc. (pagal STEPS, p. 

8). 
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Norvegijoje 2007 m., lyginant su 2005 m., mokant gimtosios ir anglų kalbos bei 

socialinių mokslų pastebėtas išaugęs naudojimasis kompiuteriais, nors vis dar maţiau naudojama 

multimedija, e-portfolio. 

Kompiuteris ir internetas daugiausia naudojamas tik kaip medţiagos paieškos šaltinis bei 

raštinės įrenginys (taigi surinkti, apdoroti ir paruošti popierinės ataskaitos dokumentus). Todėl 

keliami pagrįsti klausimai apie tai, kaip išnaudoti namuose įgytus gebėjimus, kokius mokinių 

IKT įgūdţius ugdyti jau pradinėje mokykloje (pagal STEPS, p.8-9). 

Apţvalga leido apibendrinti, kad egzistuoja didelis atotrūkis tarp namuose ir mokykloje 

įgyjamų IKT įgūdţių, jų panaudojimo tikslų ir daţnumo. Namuose IKT įgūdţiai naudojami 

daţniau, bet ne mokymosi, o ţaidimo tikslais. Mokiniai yra motyvuoti įgyti daugiau IKT įgūdţių, 

negu oficialiai švietime yra siūloma. Todėl kaip ypač skatintina IKT panaudojimo mokyklose 

veikla paţymėtos motyvaciją skatinančios atviros, tyrimais ir atradimais grįstos uţduotys, 

sudarančios sąlygas tyrinėti ir palaikančios mokymosi procesą. Taip pat paţymėta, jog palaikantis 

ir konsultuojantis mokytojo dalyvavimas yra geriau negu grieţtos instrukcijos arba visai 

chaotiškas mokinių savarankiškumas (pagal STEPS, p.10). 

 

Apţvelgus tyrimų medţiagą, vienareikšmiškai teigiamai galima patvirtinti IKT 

gebėjimų augimą naudojantis technologijomis. Didelė dauguma vaikų tuos gebėjimus įgyja 

uţ mokyklos ribų, neretai jie yra aukštesnio lygio nei mokytojų ar mokinių tėvų. Todėl, 

atsiţvelgdami į šiandieninių pradinių klasių mokinių turimus nors ir nevienodus bazinius 

IKT įgūdţius ir jų norą naudotis technologijomis, turėtume visokeriopai išnaudoti jas 

mokymuisi (ypač motyvavimui, individualizavimui, jų pasiekimų augimo demonstravimui 

(e-portfolio), asmeniniam ir išoriniam vertinimui). Kad tai galima būtų įgyvendinti, reikėtų 

galvoti apie tai, kaip suvienodinti mokinių IKT gebėjimus, t.y. sumaţinti šiandien 

egzistuojančius uţ mokyklos ribų įgyjamų arba neįgyjamų gebėjimų netolygumus (atskirtį). 

Akivaizdus ir mokinių poreikis ne tik ţaisti, bet ir mokytis naudojantis 

technologijomis gali pagerinti jų mokymosi rezultatus jau vien dėl didelės motyvacijos 

faktoriaus. Be to, svarbios ir geresnės komunikavimo galimybės. Todėl jas tikslinga 

visapusiškiau išnaudoti ne tik skatinant vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, 

bet ir mokyklos ryšio su tėvais glaudinimą. Tokiu būdu galima daugiau dėmesio kreipti ir į 

tikslingesnį namų kompiuterinės technikos panaudojimą mokymosi veikloms bei į tėvų 

pedagoginį švietimą. 
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1.2.2.4 Pedagogų patyrimo taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus, 

integruotai ugdant specialiųjų poreikių, mokinius apţvalga 

 

Kas yra specialūs poreikiai gali būti suprantama nevienodai, nes ir nepritapimo lygis gali 

skirtis – nuo vos juntamo kitoniškumo ar sutrikimo iki visiškos negalios. Pasakymas „integruotas 

vaikas“ problema paverčia patį vaiką. O juk daugiau ar maţiau mes visi integruoti į tą dirbtinai 

sukurtą darinį, vadinamą kultūra, ir iš dalies mokykla. Mes visi esame kitokie: vieni – perdaug 

gabūs, kiti – normaliais laikomi, dar kiti – apdovanoti vienoje srityje, o nuskriausti kitoje, dar kiti 

– „nerandantys savęs“ ir pan. Kalbant apie demokratija pagrįstą socialinį tikslą – visus 

suvienodinti, tai galimybė visiems gyventi kartu, ir sugyventi. Adaptacijos nesklandumai – tai yra 

mokestis uţ demokratiją. „Iš tikrųjų integracijos tikslas – skatinti priimti individų kitoniškumą 

kaip normalų reiškinį. Šiuo aspektu integracija yra netgi didesnis iššūkis ir reikalauja labiau 

pertvarkyti bendrojo ugdymo sistemą nei inkliuzija“ (Emanuelsson I., 2003, p. 9). 

Daţnai teigiama, kad bendrojo lavinimo mokykla yra mokykla visiems. „Tai reiškia, kad 

joje (kiek įmanoma) gali mokytis visi vaikai, ir kiekvienam mokiniui joje sudaromos optimalios 

ugdymosi ir mokymosi sąlygos. Visi vaikai laikomi vienos grupės – mokyklos bendruomenės – 

nariais. Tokie inkliuziniai tikslai sudaro prielaidą plėtoti integraciją kaip svarbiausią bendrojo 

ugdymo toje mokykloje tikslą“ (Emanuelsson I., 2003, p. 10). 

Švedijoje susiklostė tokia situacija, jog dauguma specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

lanko bendrojo lavinimo mokyklas. Jie mokosi pagal individualius ugdymo planus, kitą kartą net 

neţinant jų tėvams, rašoma straipsnyje School problems or individual shortcomings? A study of 

individual educational plans in Sweden (2007). Šiuose planuose turi būti pateikta informacija 

apie mokinio situaciją, apie veiklą, apie klasę, mokymą(si) ir pan. Straipsnio tikslas buvo ištirti, 

kaip šiuose individualiuose ugdymo planuose apibrėţiami specialūs poreikiai ir kokios vaiką 

palaikančios priemonės yra numatytos Švedijos bendrojo lavinimo mokykloje. Pasinaudojant 

content analizės metodu ištirti trijų mokyklų III, VI ir IX klasių individualūs ugdymo planai. 

Tyrimai parodė, teigia autoriai J. Isaksson, R. Lindqvist, E. Bergstrom, jog ugdymosi sunkumai, 

kaip ir rekomenduojamos priemonės jiems įveikti, daţniausiai yra priskiriami mokinių 

individualioms charakteristikoms, t.y. paties vaiko kitoniškumui. Straipsnio autoriai remiasi 

nauju poţiūriu, kai į specialiuosius poreikius ţiūrima kaip į socialinių procesų produktą: patys 

poreikiai išauga iš socialinio konteksto, kuris ir lemia, ką laikysime poreikiais ir kuriuos 
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poreikius įvardinsime kaip specialiuosius. Straipsnio autoriai daro išvadą, kad nors visuotinai su 

nauju poţiūriu sutinkama, tačiau praktikoje daţnai neaišku, kaip atskirti, ką laikyti specialiaisiais 

poreikiais, o ką jau negalia. 

Atrodytų viskas paprasta: jeigu pakanka programą tik individualizuoti, tai – specialieji 

poreikiai, o jeigu jau reikia programą adaptuoti, kai neįmanoma dėl kaţkokių prieţasčių 

kompensuoti kaţkokio fizinio ar psichinio trūkumo – tai negalia. Jau anksčiau minėtame 

A. Landsbergienės straipsnyje „Gebėjimų mokyklos Švedijoje – atrasta sėkmės formulė“ 

vardijami gebėjimų mokyklose veikiantys tokie individualizavimo principai (2009, p.41): 

individualūs tikslai (iš(si)keliami kartu su pedagogais ir tėvais); asmeninis vadovas (mentorius); 

individualus ugdymo(si) planas; individualios uţduotys; vaikas pasirenka, ką ir kaip ir net KUR 

jam mokytis (galima uţduotis atlikti net ir namie); mokyklos tikslas – sudaryti vaikui sąlygas 

pasiekti geriausių JAM įmanomų rezultatų. 

Taip yra deklaruojama, taip gal ir yra idealiu atveju, o kaip viskas vyksta praktiškai? 

IKT diegimas Švedijos bendrojo lavinimo mokykloje ir programos pokyčiai koncentruoja 

dėmesį į mokinių aktyvumą ir atsakomybę, rašoma straipsnyje ICT in the Classroom: Is Doing 

More Important Than Knowing? Autorių atlikta empirinė studija remiasi situacijos devyniose 

mokyklose stebėjimais. Autoriai G. Jedeskog ir J. Nissen pastebi dvi diegiant IKT išsiskiriančias 

kryptis. Pirma, kuomet švietime atsiranda poslinkis iš turinio į formą. Antra, kuomet mokantis 

išnyksta erdvės, laiko ir aktyvumo ribos. Autoriai paţymi, kad IKT diegimo kontekste 

mokytojams darosi vis sunkiau kontroliuoti mokymosi procesą. Susidarė situacija, kai “kaţką 

daryti” su kompiuteriu atrodo yra svarbiau, nei suprasti skirtingų disciplinų turinį, teigia 

straipsnio autoriai. 

Nors mokiniai ir laisvai naudojasi IKT, jiems vis tiek reikalinga pagalba iš šalies, kad 

praplėstų ar pagilintų kompiuterinius įgūdţius, rašo autoriai. Vieni vaikai dirba savarankiškai 

namie atsakingai ir sėkmingai, kitiems sekasi prasčiau net ir mokytojo prieţiūroje. Paprastai 

šiems vaikams reikia aiškios struktūros turinio ir aiškių metodų, nes tokie laisvės iššūkiai 

neleidţia jiems prasmingai mokytis. Tyrimo rezultatai rodo, kad vien tik IKT besiremiantis 

mokyma(sis), gali labai greitai pervertinti vaikų galimybes ir atsakomybę. Ugdymą būtina 

individualizuoti, ir tam galėtų pasitarnauti įvairios mokymui(si) skirtos programinės priemonės. 

Bet reikia labiau atskirti – kam reikalinga rimta nuolatinė pagalba, o kam ir pavienių konsultacijų 

gali uţtekti. 

Teigiamas IKT taikymo matematinių problemų sprendimui pavyzdys aprašytas British 

Journal of Educational Technology (2009) straipsnyje Mathematical power of special-needs 
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pupils: An ICT-based dynamic assessment format to reveal weak pupils’ learning potential. Buvo 

panaudota dinaminė vaizdinė priemonė, kuri padėjo atskleisti specialių matematinio ugdymo 

poreikių turinčius vaikus ir sustiprinti jų matematikos mokymosi potencialą. Tyrimo dėmesio 

centre buvo atimties iki 100 problemos, reikalaujančios gebėti “pasiskolinti”. Buvo tiriami 8-12 

metų vaikai iš dviejų specialių mokyklų Nyderlanduose. Kaip teigia autoriai M. Peltenburg, 

M. Heuvel-Panhuizen ir B. Doig, tyrimas atskleidė, kad vaizdinė dinaminė IKT pagrindu sukurta 

priemonė, ekrane leidţianti manipuliuoti dėmenimis (skrituliukais), specialių matematinio 

ugdymo poreikių turintiems vaikams iš tiesų padeda atrasti teisingą atsakymą. 

Kitame straipsnyje Computers in Education of Children with Intellectual and Related 

Developmental Disorders autoriai V. Kirinić, V. Vidaček-Hainš, A. Kovačić pristato 

kompiuterio, kaip pagalbinės priemonės, galimybes. Esant įvairiems raidos sutrikimams, 

kompiuteris gali būti veiksminga priemonė, jeigu jis naudojamas atsiţvelgiant į pedagoginius, 

didaktinius ir klinikinius (medicininius) dėsnius. Galimybės naudoti kompiuterį mokymosi 

tikslais labai priklauso nuo asmens bendro ţinių lygio, įgūdţių ir mokymosi įpročių bei priklauso 

nuo mokymosi motyvacijos ir nuo galimybių prieiti prie kompiuterio. Kompiuterio naudojimas 

ne tik skatina komunikacinių gebėjimų vystymąsi, bet ir asmens savigarbą. Autoriai pabrėţia, kad 

kompiuteris gali palengvinti vaikų su protiniu atsilikimu mokymąsi, sustiprinti motyvaciją, 

sumaţinti socialinę atskirtį. Straipsnio pabaigoje apţvelgiamos konkrečios programinės 

priemonės ir jų nauda: SymWriter, BoardMaker, Kidspiration, Aurora Suite 2005, Učimo slušati. 

Child Education skiltyje Special needs (2006) pristatomoje programinėje priemonėje 

Kar2ouche (Social Communication), kad sudomintų vaikus, naudojamas vaidinimas. Viena 

programėlė padeda susiduriantiems su skaitymo sunkumais, kita programėlė yra skirta antroje 

pakopoje besimokantiems vaikams, kurie vis dar susiduria su matematikos srities elementarių 

įgūdţių įgijimo sunkumais.  

D. Walker straipsnyje Draw your anger (Times Educational Supplement, 2005) taip pat 

pristatoma programinė priemonė Kar2ouche, skirta socialiniams įgūdţiams ugdyti, skatinanti 

vaikus su savo emocijomis elgtis kūrybiškai. Programinė priemonė grindţiama pasakojimų ir 

animacijų kūrimu, siekiant išreikšti savo emocijas. 

Straipsnyje Tending a Wild Garden: Library Web Design for Persons with Disabilities 

apibendrinami patarimai dizaineriams, kuriantiems internetines svetaines, skirtas asmenims su 

negalia. Maţdaug penktadalis amerikiečių naršydami po internetą susiduria su problema, kai 

negali, nesupranta arba nemoka pasiekti elektroninio turinio, teigia R. Todd Vandenbark. Todėl 

kuriant viešam naudojimui skirtą medţiagą, svarbu atsiţvelgti į skelbiamos medţiagos 
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prieinamumą (accessibility) įvairias negalias turintiems asmenims. Kuriami netgi standarto lygio 

aprašai. Į šiuos patarimus kartais verta atsiţvelgti ne tik kuriantiems internetines svetaines, bet ir 

mokomąsias programines priemones bei kompiuterinius ţaidimus. Netgi menkas sutrikimas 

(pavyzdţiui, spalvinės regos sutrikimas, kai painiojamos spalvos), vaikui mokykloje gali lemti 

didţiules mokymosi problemas. Reiktų suklusti, jeigu vaikas neryškiai matydamas pilkas juodos 

klaviatūros raideles spėlioja, arba kai į ţaliame fone šokinėjantį raudoną kamuolį iš viso 

nekreipia dėmesio. Aišku, kad tai priklauso nuo sutrikimo specifiškumo, apie kurį greičiausiai net 

neţino nei jis pats, nei tėvai, nei mokytojai. Todėl kuriantiems spalvotą skaitmeninį turinį, 

rekomenduojama pasidomėti, kaip jų pasirinktą spalvinį sprendimą ekrane matys konkrečius 

spalvinės regos sutrikimus turintys vaikai. Pavyzdţiui, spalvų generatoriumi 

(http://colorschemedesigner.com) galima parinkti spalvinius derinius bei simuliatoriaus pagalba 

įsitikinti, kaip šiuos spalvinius derinius ekrane matys įvairius regos sutrikimus turintys asmenys.  

 

 

    

 

15 pav. Spalvų generatoriaus pagalba pasirinktą ţalių - raudonų spalvų derinį taip matys: 

normalios regos (kairėje) ir spalvinės regos sutrikimą (Protanopy) turintis (dešinėje) asmuo 

(iš Color Scheme Designer <http://colorschemedesigner.com>) 

 

Tokių pavyzdţių į ką reiktų atsiţvelgti, kuriant skaitmeninį turinį, profesionalas galėtų 

pateikti labai daug. Todėl internetines svetaines, mokomąsias programas, kompiuterinius 

ţaidimus, ypač skirtus specialiųjų poreikių turintiems vaikams, turėtų kurti profesionalai, geriau 

profesionalų grupės: spec. pedagogas, programuotojas, dizaineris. Blogiausiu atveju, reiktų bent  

jau konsultuotis. 

 

Taigi, specialieji poreikiai gali būti suprantami įvairiai. Tai savotiškas kitoniškumo 

lygis tarp norma laikomo vidurkinio asmens. Integracijos tikslas – skatinti priimti individų 

kitoniškumą kaip normalų reiškinį. Vis plačiau remiamasi nauju poţiūriu, kai į 

specialiuosius poreikius ţiūrima kaip į socialinių procesų produktą: patys poreikiai išauga 

http://colorschemedesigner.com/
http://colorschemedesigner.com/
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iš socialinio konteksto, kuris ir lemia, ką laikysime poreikiais ir kuriuos poreikius 

įvardinsime kaip specialiuosius. 

Daţnai teigiama, kad bendrojo lavinimo mokykla yra mokykla visiems. Tai reiškia, 

kad joje (kiek įmanoma) gali mokytis visi vaikai, ir kiekvienam mokiniui joje turėtų būti 

sudaromos optimalios ugdymosi sąlygos. To siekiama, kaip Švedijos atveju, kuriant 

individualius ugdymosi planus. Kad šis kitoniškumo tolerancijos integravimosi į mokyklą, o 

tuo pačiu ir visuomenę, procesas vyktų sklandţiau, stengiamasi pasinaudoti IKT 

galimybėmis.  

Tačiau praktiškai kuriant specialiųjų poreikių turintiems vaikams internetines 

svetaines, mokomąsias programas, kompiuterinius ţaidimus susiduriama su daugeliu 

problemų, kurias sprendţiant rekomenduojama konsultuotis su profesionalais spec. 

pedagogais, programuotojais, dizaineriais.  

 

1.2.3 Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojas, tėvai ir kt.) 

1.2.3.1 Mokyklos bendruomenės kaita  

 

Daţnai kartojama, kad IKT integracija į ugdymo procesą labai priklauso nuo mokyklos 

lygio charakteristikų: mokyklos vizijos turėjimo IKT diegimo klausimu, pedagoginių inovacijų 

palaikymo iš administracijos pusės, sutvarkytos IKT infrastruktūros ir pan. Tačiau daţniausiai tik 

apsiribojama vienokių ar kitokių prielaidų sėkmingam IKT diegimui mokyklose išvardijimu. 

J. Tondeur, M. Valcke ir J. Van Braak straipsnyje A multidimensional approach to determinants 

of computer use in primary education: teacher and school characteristics (2008) išsamiai 

analizuojamos mokytojo ir mokyklos lygio charakteristikos, siekiant nustatyti skirtingus IKT 

panaudojimo pradinėse klasėse būdus. Buvo analizuota sudėtinga dviejų sudėtinių faktorių įtaka. 

Tipiniai kompiuterio panaudojimo būdai apsibrėţti šie: „baziniai kompiuteriniai įgūdţiai“, 

„kompiuterio panaudojimas informacijos paieškai“ ir „kompiuterio kaip mokymo priemonės 

panaudojimas“. Nustatyta, kad teigiamos nuostatų IKT atţvilgiu mokyklos lygio charakteristikos, 

kaip „atvirumas pokyčiams“ ir „mokyklos IKT diegimo plano buvimas“ teigiamai koreliuoja su 

kompiuterio kaip mokymo priemonės naudojimu ir IKT bazinių įgūdţių išlavinimu. O teigiamų 

nuostatų nebuvimas IKT atţvilgiu koreliuoja su kompiuterio panaudojimui tik informaciniams 

tikslams. Mokytojo lygiu nustatyta, kad kompiuterio panaudojimo būdai koreliuoja su lytimi – 
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vyrai mokytojai daţniau teigia integruojantys IKT į ugdomąjį procesą. Šis sudėtingas tyrimas 

sukelia daug minčių apie tai, koks sudėtingas IKT diegimo mokyklose procesas, ir iš dalies 

paaiškina tą faktą, kodėl tiek maţai veiksmingumo tyrimų yra atlikta. 

Vis labiau plinta iniciatyva burtis į mokytojų bendruomenes uţ mokyklos ribų. British 

Journal  of Educational Technology ţurnale J. Duncan-Howell pristato trijų mokytojų online 

bendruomenių tyrimo rezultatus. Buvo tirta viena nedidelė vietinės reikšmės (SSABSA), antra 

nacionalinio Australijos (OTN) lygmens, trečia tarptautinio lygmens (BECTA) online 

bendruomenė. 2010 metais paskelbtame straipsnyje Teachers making connections: Online 

communities as a source of professional learning visapusiškai aptariami tokių virtualių mokytojų 

bendruomenių privalumai ir trūkumai.  

Online bendruomenė – naujas būdas profesiniam tobulėjimui. Internetas suteikia 

mokytojams galimybių bendradarbiauti, dalintis su kitais mokytojais ir ekspertais refleksijomis 

uţ mokyklos ribų. Mokytojai buvo klausiami, kodėl dalyvauja online bendruomenėje. Išsiskyrė 

dvi atsakymų grupės: dėl profesinių reikalavimų – 61.90 proc., dėl emocinio palaikymo – 38,10 

proc. Viena mokytojų grupė teigiamai vertino galimybę prisijungti prie tos temos, kuri yra jiems 

aktuali; prisijungti, kada gali; prisijungus perskaityti visą kurios nors temos medţiagą; galimybė 

prisijungti prie šaltinių, kurie ne visiems prieinami. Kita mokytojų grupė vertino emocinį 

palaikymą, galimybę paprašyti kolegų pagalbos, šilto bendravimo ir supratimo, bei profesinės 

stimuliacijos. Į klausimą, ar tai atitinka jų lūkesčius, 92,85 proc. mokytojų atsakė taip. 86,73 

proc. mokytojų sutiko, kad tiesioginis dalyvavimas online bendruomenėje yra prasmingas 

profesinio tobulėjimo prasme. 77 proc. respondentų atsakė, kad pasisėmė bendruomenėje naujų 

minčių, naujų idėjų ir galėjo pateikti visą eilę pavyzdţių. Įdomu tai, kad didţiausias privalumas – 

laikas, buvo minimas ir kaip trūkumas. Tai laiko organizavimo klausimai. 

Mokinių tarpmokyklinio bendravimo pavyzdţiu galėtų būti straipsnyje Email use in 

elementary school: an analysis of exchange patterns and content aprašoma 4 pamokas trukusi 

projektinė veikla. Dviejose skirtingose mokyklose pradinėse klasėse besimokantys mokiniai, 

konstruodami skraidantį objektą, bendravo el. paštu. Vėliau buvo išanalizuoti jų siųsti laiškai. 

Išvadose kalbama apie poveikį jų komunikacijos kokybei. Nustatyta, kad vaikų grupės 

daţniausiai tarpusavyje bendrauja pagal schemą: „mes papasakosime savo istoriją – jūs 

papasakokite savo“. Autoriai H. Meijir ir K. Boersma priėjo išvados, kad kol kas email nėra 

integruotas į ugdomąjį procesą kaip komunikacijos priemonė. Daţniausiai jaunesniojo amţiaus 

mokiniai bendrauja su toje pačioje mokykloje besimokančiais. Eksperimentas aiškiai parodo, kad 
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projektinė veikla, naudojantis el. paštu, yra viena iš galimybių bendrauti su savo bendraamţiais, 

kurie mokosi kitoje mokykloje.  

Internetinėje svetainėje Promethean Planet (http://www.prometheanplanet.com/en/) 

buriasi tarptautinė interaktyvios lentos Promethean Board naudotojų bendruomenė, šiuo metu 

turinti virš 600000 narių. Šioje svetainėje galima rasti ne tik informaciją apie šią lentą, 

naudojamas programines priemones, bet galima atsisiųsti programėlę ActiveInspire ir ja naudotis 

nemokamai 60 dienų, be to, iš resursų centro galima atsisiųsti nemokamas pamokas, taip pat 

įdiegta labai apgalvota mokytojų apmokymų sistema. Nebūtina kviestis lektorių – online būdu 

uţsiregistravus svetainėje, galima atlikti uţduotis ir gauti įvadinio kurso, 1 lygio pagrindinio ir 

paţengusių kursų sertifikatus (An introduction to ActivInspire (Studio), Level 1 Core Skills 

(Studio), Level 1 Advanced Skills (Studio)). Toliau mokytis galima naudojantis profesiniam 

tobulėjimui skirta medţiaga: pamokų pavyzdţiais, programos galimybių aprašymais, mokslinių 

tyrimų aprašymais, remiantis diskusijomis forume ir kt. 

(http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1130). Paskutiniu metu tokių į 

konkretų tikslą orientuotų online bendruomenių internetinėje erdvėje kuriama gana daug. Matyt, 

tai gali būti aiškinama ir kai kurių firmų komerciniais interesais. 

Kalbant apie naujas IKT galimybes mokyklose, reikėtų paminėti mokymosi platformas, 

kurios daţniausiai siejamos su mokyklų informacijos valdymo sistema. Mokymosi platformos 

daţniausiai turi bendravimo ir bendradarbiavimo, turinio valdymo, ugdymo proceso valdymo 

priemones, taip pat tokias priemones, kaip elektroninį paštą, trumpąsias ţinutes, diskusijas, 

forumus ir tinklaraščius. STEPS duomenimis (Blamire R., Part 1: policy survey results and 

analysis, 2009) daugiausia patirties diegiant šias technologines naujoves ir kuriant virtualiam 

mokymuisi skirtas aplinkas turi Danija, Estija, Italija, Norvegija ir Didţioji Britanija.  

 

1.2.3.2 Šeimos ir mokyklos sąveikos būdai, susiję su inovacijų ir IKT 

taikymu 

 

Plečiasi šeimos ir mokyklos sąveikos galimybės, susijusios su inovacijų ir IKT taikymu. 

Daţnai mokytojas neturi daug laiko nuolat bendrauti su dideliu skaičiumi tėvų. Dėl įvairių 

prieţasčių telefono skambučiai ar elektroniniai laiškai nėra labai patogus būdas informuoti 

mokinio tėvus apie vaiko pasiekimus mokykloje. Internetinėje svetainėje 

(http://www.teachers2parents.co.uk/public/teachers/b2s.html.nocache) pateikiamas daug laiko ir 

http://www.prometheanplanet.com/en/
http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1130
http://www.teachers2parents.co.uk/public/teachers/b2s.html.nocache
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išlaidų nereikalaujantis, patogus naudotis web technologija pagrįstas būdas – informuoti tėvus 

trumpąja ţinute. 

Pasirinktam tėvų sąrašui mokytojas gali pasiųsti tekstinę ţinutę apie šaukiamą tėvų 

susirinkimą, pagirti jų vaiką uţ puikius testo rezultatus arba informuoti, kad mokinys neatliko 

namų darbų. Tam jis turi internetinėje svetainėje Teachers2Parents išsirinkti standartinį (arba ne) 

ţinutės tekstą, kitame sąraše pasirinkti vaikus, kurių tėvus norėtų informuoti, ir vienu mygtuko 

Send paspaudimu išsiųsti ţinutę. Po kelių sekundţių, tėvai (abu arba vienas) savo mobiliųjų 

telefonų ekranuose jau matys informaciją apie savo vaiką. Sistema labai paprasta ir lanksti. 

 

 
pasirinkite arba parašykite 

tekstinę ţinutę 
 

pasirinkite 

mokinius(į)   

paspauskite mygtuką 

Send 

 

 

16 pav. Patogus naudotis Web technologija pagrįstas mokytojų-tėvų sanglaudai stiprinti 

skirtas būdas 

(iš Teachers2Parents <http://www.teachers2parents.co.uk/public/teachers/howitworks.html.nocache>) 

 

STEPS (A.Balanskat, Part 3: Literature review analysis, 2009) tyrimo metu nustatyta, jog 

technologijos suteikia daugiau galimybių ne tik mokymosi procesui, bet ir mokyklos kaip atviros 

besimokančios bendruomenės funkcionavimui. Geresni ryšiai ne tik su mokiniais juos 

informuojant (ką, deja, daugiausiai ir išnaudoja mokytojai), bet ir kaupiant, vertinant, 

demonstruojant mokinių mokymosi pasiekimus (e-portfolio), darbus, vaizdus, projektus, kitokią 

mokinių sukurtą produkciją. Technologijų pritaikymas labai pasitarnauja mokyklos ryšiams su 

mokinių tėvais, ir, nors pradinių mokyklų mokytojai įpratę su šio amţiaus vaikų tėvais bendrauti 

http://www.teachers2parents.co.uk/public/teachers/howitworks.html.nocache
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daugiau asmeniškai, tai nepaneigia geresnių sąlygų kontaktuoti su toliau gyvenančiais 

(išsiskyrusiais, ar išvykusiais) mokinių tėvais. 

Technologijų naudojimas padeda mokykloms būti aktyvioms ir matomoms, plačiau 

bendraujančiomis ir bendradarbiaujančiomis su kitomis mokyklomis ar institucijomis. 

Tačiau kol kas galima pastebėti, jog technologinis potencialas daugiau išnaudojamas 

organizaciniams reikalams. Tai teigiamas poslinkis, nes mokyklos tampa labiau matomos, 

jų siekiai, veikla ir rezultatai yra daugiau skaidrūs bei vieši bendruomenei. Tačiau tikromis 

besimokančiomis bendruomenėmis mokyklos taps tik tuomet, kai technologijos bus pilnai 

integruotos į mokymąsi per pamokas.  

 

1.3 Pagal poveikį ugdymo dalyviams ir atitikimą šiuolaikinės 

pedagogikos lūkesčiams 

 

Naujovių efektyvumas (pridėtinė vertė) daţniausiai grindţiamas viso ugdymo proceso ir 

pagrindinių jo dalyvių (mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės) kaitos lūkesčiais. 

Pagrindiniai kaitos akcentai - perėjimas nuo mokymo į mokymosi kultūrą ir perėjimas nuo 

lokalizuotų ţinių reprodukavimo cechų į atvirą besimokančią ir besikeičiančią bendruomenę.  

 

Poveikis mokiniams. 

Apţvelgta tyrimų medţiaga rodo, jog mokinių poreikiai naudotis technologijomis ne tik 

ţaisti, bet ir mokytis, jau šiandien yra didesni nei pradinės mokyklos gali uţtikrinti. Šiandieniniai 

vaikai neretai geriau nei jų tėvai ar mokytojai geba naudotis technologijomis, bet gebėjimai, įgyti 

uţ mokyklos ribų, pasiţymi didelėmis atskirtimis. Taigi, labiausiai technologizuotos ir kūrybinio 

visuomenės sluoksnio perspektyvas įţvelgiančios valstybės (JAV, JK, Skandinavijos šalys) IKT 

gebėjimų ugdymą laiko švietimo politikos strategija. Kartu didėja ir poreikis imtis rimtų 

tiriamųjų studijų, nes technologijų poveikis visiems ugdymo proceso dalyviams nėra visapusiškai 

giliai ištyrinėtas. Ypač aktualios tampa vaikų fizinės ir emocinės savijautos bei saugumo 

technologinėje erdvėje temos.  

Akivaizdu, jog technologijų naudojimas ugdymo procese skatina mokinių motyvaciją, 

įsitraukimą į mokymosi veiklą ir sudaro geresnes sąlygas ugdymo individualizavimui bei 

pritaikymui specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (įskaitant ir labai gabius, ir akademiškai 
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silpnus, ir iš svetimų kultūrų, ir socialiai apleistus ar toliau nuo urbanizuotų centrų nutolusių 

vietovių mokinius).  

Mokinių poreikis ne tik ţaisti, bet ir mokytis naudojantis technologijomis gali pagerinti jų 

mokymosi rezultatus jau vien dėl didelės motyvacijos faktoriaus svarbos. Teigiamą poveikį 

mokinių motyvacijai patvirtina beveik visi tyrimai. Taip pat matyti, kad vaikai, daugiau įsitraukia 

į aktyvų ugdymo procesą ir iš pasyvaus akademinių ţinių priėmėjų vis daugiau tampa aktyviais 

mokymosi veiklų dalyviais. Tačiau to paties sakyti apie poveikį akademiniams pasiekimams 

vienareikšmiškai negalima. Nors kai kurie tyrimai nustato aukštesnius pasiekimus, nėra svarių 

įrodymų, jog jie geresni būtent dėl IKT naudojimo. Čia kyla diskusiniai klausimai – kiek 

apskritai teisinga ugdymą orientuojant į mokymosi procesą, vertinimo rodikliu laikyti akademinį 

rezultatą? Ar tai nėra iš mokymo kultūros paveldėtas reliktas? Gal naujų ugdymo lūkesčių 

pagrindu derėtų pagrįsčiau apsibrėţti ir vertinimo rodiklius?  

Pabrėţtinas daugelio tyrimų patvirtintas geresnių sąlygų sudarymas mokinių 

komunikavimui, bendradarbiavimui, mokymosi veiklų ir kūrybos darbų demonstravimui, 

vertinimui. Vaikai pratinasi bendrauti ne tik tarp bendraklasių, bet ir su platesne bendraamţių 

bendruomene uţ mokyklos ribų, mokosi pagarbiai bendrauti, tampa atviresni kitų patirčiai, 

ugdosi toleranciją kitiems ir kitokiems. Vertindami kitus, mokiniai mokosi įsivertinti save ir taip 

ugdosi savo ţinojimo ir supratimo refleksiją, gebėjimą išsikelti naujus mokymosi uţdavinius. 

Taigi svarbiausias inovatyvumo rodiklis pagal poveikį mokiniams yra geresnių 

sąlygų konstruktyviam individualizuotam ir grupiniam mokymuisi sudarymas bei atskirčių 

tarp įvairių mokymosi poreikių mokinių maţinimas. Taip kiekvienam mokiniui sudaromos 

galimybės tapti motyvuotu aktyviu ţinių tyrinėtoju, gebančiu dalintis jomis su kitais ir būt i 

atsakingu uţ savo mokymąsi.  

 

Poveikis mokytojams. 

Tyrimai parodė, jog kol kas technologijų taikymas pradiniame ugdyme įvairiose šalyse 

yra labai nevienodai išplėtotas ir netolygiai priimamas mokytojų. Tačiau dauguma pedagogų yra 

palankiai nusiteikę taikyti technologijas ugdymui ir pripaţįsta teigiamą poveikį jiems patiems 

kaip ugdymo proceso modeliavimo profesionalams.  

Vis dėlto atlikti tyrimai išryškino vieną aktualiausių problemų – didţiules atskirtis tarp 

mokytojų turimų bazinių IKT gebėjimų ir pedagoginių gebėjimų pritaikyti technologijas 

ugdymui. Mokytojai technologijomis ugdyme naudojasi dar gana ribotai, t.y. daţniausiai jas taiko 

ugdymo proceso planavimui, pasirengimui pamokoms, administravimui, nepakankamai 
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išnaudodami galimybes išplėsti tradicinį mokymą į platesnes ţinių paieškos ir tyrimų erdves, 

skaidresnį ugdymo rezultatų vertinimą, aktyvesnį bendradarbiavimą ir atskirčių maţinimą tarp 

mokinių, jų tėvų ir profesijos kolegų. Net ir toliau inovatyvaus ugdymo keliu paţengę pedagogai 

pripaţįsta, jog jiems nepakanka profesionalumo pasiekti akivaizdţią mokinių pasiekimų kaitą bei 

visų ugdymo proceso dalyvių atskirčių maţinimą.  

Taigi svarbiausias inovatyvumo rodiklis pagal poveikį mokytojams yra geresnės 

sąlygos jiems iš ţinių šaltinio tapti profesionaliu mokymosi proceso kūrėju, 

organizatoriumi, pagalbininku, nes tik tokiu keliu įmanomas ugdymo proceso virsmas iš 

mokymo į mokymosi kultūrą. Čia pedagogams labiausiai reikalingas palaikymas ir pagalba, 

tiek tobulinant jų technologines, tiek pedagogines kompetencijas.  

 

Poveikis mokyklai.  

Tyrimų apţvalga leidţia teigti, jog technologijos mokyklose uţtikrina geresnes sąlygas 

viso ugdymo proceso kaitai, nes ne tik laiduoja kokybinius mokymosi galimybių pokyčius, bet ir 

kuria prielaidas mokyklai tapti visos bendruomenės mokymosi centru. Šiuo aspektu ypač svarbūs 

tampa švietimo politikos strateginiai sprendimai dėl tinkamo technologinio mokyklų aprūpinimo, 

prieţiūros bei atitinkamo mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos pritaikymo. Čia 

reikalinga politinė valia ir finansavimas, todėl šiais klausimais turi būti laikomasi konkrečios 

vizijos valstybės mastu.  

Pastebėtina, jog technologijos suteikia daugiau galimybių ne tik mokymosi procesui, bet 

ir mokyklos kaip atviros besimokančios bendruomenės funkcionavimui. Jos uţtikrina geresnius 

ryšius bei atskirties maţinimą tarp visų ugdymo proceso dalyvių, skatina kolegišką profesionalų 

bendradarbiavimą. Ypač svarbus yra atskirties tarp mokyklos ir šeimos maţinimas, kuris vyksta 

ne tik informuojant, bet ir kaupiant, vertinant, viešinant mokymosi pasiekimus. Pabrėţtinos 

didelės galimybės palaikyti glaudesnius mokyklos ryšius su mokinių tėvais, ypač kontaktuoti su 

toliau gyvenančiais (išsiskyrusiais, ar išvykusiais) mokinių tėvais. Tokiu būdu galima spręsti 

tikslingesnio namų ir mokyklos ugdomojo poveikio problemas, realizuoti tėvų pedagoginį 

švietimą. 

Technologijų naudojimas padeda mokykloms bendradarbiauti su plačiąja visuomene. 

Tačiau pastebėtina, jog kol kas technologinis potencialas daugiau išnaudojamas vidiniams 

organizaciniams reikalams. Tai teigiamas poslinkis, nes mokyklos tampa labiau matomos, jų 

siekiai, veikla ir rezultatai yra daugiau skaidrūs bei vieši bendruomenei. Tačiau tikromis 



 55 

besimokančiomis bendruomenėmis mokyklos taps tik tuomet, kai technologijos bus pilnai 

integruotos į mokymąsi per pamokas. 

Taigi svarbiausias inovatyvumo rodiklis pagal poveikį mokyklai yra geresnės sąlygos 

visų suinteresuotų dalyvių bendradarbiavimui siekiant geresnių ugdymosi rezultatų. 

Technologinis mokyklų aprūpinimas įgalina ne tik keisti mokymosi sąlygas, bet ir padėti 

joms iš uţdarų lokalių bendruomenių tapti atviromis, besimokančiomis ir besikeičiančiomis 

organizacijomis.  
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2 IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame 

ir specialiajame ugdyme tendencijų Lietuvoje, remiantis 

viešai skelbiamu pedagogų patyrimu ir tyrimais, aptarimas 

2.1 Pagal priemones 

 

2.1.1 IKT priemonių taikymo ugdyme prielaidos 

 

Inovatyvūs metodai – tai metodai, praturtinti naujais būdais, kuriuos teikia šių dienų 

mokslo pasiekimų galimybės. Inovatyvių metodų taikymas pagreitina, palengvina ugdymo(si) 

procesą. 

Metodui taikyti yra reikalingos priemonės. 

Priemonė (eLKŢ) – tai įrankis, įnagis, prietaisas ar šiaip koks nors daiktas, reikalingas ką 

darant. Taip pat būdas, kelias, veiksmas siekiant kokio nors tikslo. 

Priemonė (EEŢ) – objektas ar veiksmas, naudojamas kuriuo nors tikslu. Edukologijoje 

priemone vadinama viskas, kas naudojama uţsibrėţtam tikslui pasiekti (auklėjimo, mokymo 

priemonės, mokymosi metodai, ...). 

Ugdymo su IKT priemonėmis vadintini visi skaitmeninio pobūdţio objektai ir veiksmai 

su jais, taikomi siekiant ugdymo veiksmingumo. 

Priemonės gali būti įvairios. Ugdant su IKT, ugdytojas ir ugdytiniai siekia ugdymo(si) 

tikslų, panaudodami technines, programines ir kitas, IKT papildančias, priemones, padedančias 

uţtikrinti ryšį tarp pedagogo ir ugdytinio (kreida, lenta, kalba, mimika ir pan.). Nors ne ugdymo 

panaudojant IKT tyrinėjimo kontekste, taip pat pradiniuose IKT diegimo etapuose tiksliau būtų 

teigti kitaip – ugdymas(is) vyksta daugybę metų ugdymui naudojamas priemones papildant IKT 

priemonėmis.  

Kadangi visos ugdymo priemonės yra įrankiai, kuriais atliekant veiksmus siekiama 

norimų rezultatų, ugdymo su IKT priemonės turėtų apimti visumą šiam tikslui siekti būtinų 

įrankių (17 pav.): 



 57 

 Technines priemones (hardware): ugdymo veiksmingumą potencialiai galinčius 

padidinti materialius prietaisus. 

 Programines priemones (software): prietaisų parengimą ugdymui palaikančias 

programines priemones (tipinius skaitmeninius išteklius) ir pritaikytas konkrečiai ugdymo 

situacijai programines priemones (elektroninius mokymosi išteklius ir paslaugas). 

 Kitas, ugdymą su IKT papildančias priemones, padedančias uţtikrinti ryšį tarp 

pedagogo ir ugdytinio. 
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17 pav. Ugdymo su IKT priemonių įvairovė 

 

Priemonių naudojimo efektyvumas priklauso nuo kompetencijų (ţinios, gebėjimai ir 

vertybinės nuostatos). 

Paţymėtini bent trys esminiai IKT raštingumo aspektai (Šaparnienė D., Šaparnis G., 

2003), susiję su IKT priemonių taikymo kompetencijomis: 

 Pragmatinis – gebėjimas naudoti IKT kaip įrankį (techninės, programinės, papildančios IKT 

priemonės). 

 Kritinis – IKT teikiamų privalumų ir potencialių rizikų supratimas (techninės ir programinės 

priemonės). 

 Kultūrinis – IKT atnešamų vertybių supratimas (programinės, papildančios IKT priemonės). 

Naujos technologijos reikalauja nuolat tobulinti raštingumo įgūdţius taip, kad 

priemonėmis būtų naudojamasi pilnavertiškai. IKT priemonių naudojimas ugdymui remiasi 
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dviem dalykais: mokėjimu valdyti priemonę (priemonės paţinimas) ir mokėjimu panaudoti 

priemonę (priemonių taikymas). 

Mokytojas turi įgyti technologinio raštingumo pagrindus, atitinkančius visuotinio 

kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį, ir edukacinę IKT taikymo kompetenciją, 

kurią sudaro mokymo ir vadybos komponentės (Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programoms patvirtinimo, 2007). 

Organizuodamas ugdymo procesą, pedagogas turi mokėti ir gebėti parengti mokymui 

programinę įrangą; paruošti tekstinę ir vaizdinę mokymo ir mokymosi medţiagą; naudoti 

pagrindines interneto paslaugas; naudoti IKT ugdymo procese; gebėti sistemingai ugdyti savo ir 

moksleivių informacinę kultūrą (Dėl pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto, 2001).  

Mokytojas, siekdamas įgyti edukacinę IKT taikymo kompetenciją, turi mokėti ir gebėti 

kūrybiškai individualizuoti savo dalyko ugdymo turinį; tikslingai naudoti kompiuterines 

priemones; sistemingai, pagrįstai taikyti mokymo ir mokymosi metodus; planuoti šių 

technologijų panaudojimo veiklą; organizuoti technologinių išteklių valdymą ugdymo procese; 

vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą (Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo, 2007). 

 

Apibendrinant paţymėtinos šios veiksmingo IKT priemonių taikymo ugdyme 

prielaidos: 

1) techninių ir programinių IKT priemonių paţinimas (technologinis raštingumas); 

2) galinčių papildyti IKT priemonių paţinimas (edukacinė kompetencija); 

3) mokėjimas naudoti technines, programines, papildančias IKT priemones siekiant 

ugdymo tikslų (edukacinė IKT kompetencija). 

 

2.1.2 IKT priemonių švietime pasiūla 

 

Atliekant pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje taikomų ir taikytinų IKT 

priemonių analizę, tikslinga nagrinėti šiuos su priemonių pilnaverčiu taikymu susijusius aspektus: 

 kokybinė IKT priemonių įvairovė; 

 IKT priemonių taikymo kiekybiniai ypatumai; 

 IKT priemonių kokybiniai parametrai. 
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2.1.2.1 Kokybinė IKT priemonių įvairovė 

Viešai skelbiamoje informacijoje apie IKT taikymą ugdymui Lietuvoje, IKT priemonės 

sąvoka suprantama gana įvairiai (2 lentelė). Paţymėtina, kad IKT priemonės samprata kinta nuo 

pasitikėjimo skaitytojo įsivaizduojamu intuityviu šios sąvokos turiniu (Ţvirdauskas D. ir kt., 

2006) iki grieţto sąvokos apimties nusakymo remiantis terminų ţodynais ir informacinių 

technologijų bei edukologijos sąvokų sinteze (Dagienė V. ir kt., 2008a). 

Beveik visoje nagrinėtoje literatūroje tiesiogiai arba netiesiogiai minimos trys IKT 

priemonių grupės: techninė įranga, tipiniai skaitmeniniai resursai, KMP. Remiantis 2 lentelėje 

išdėstytais poţiūriais į ugdymui naudojamų IKT priemonių įvairovę taip pat galima teigti, kad 

dauguma autorių savo ataskaitose ar straipsniuose didesnį ar maţesnį dėmesį skiria kiekvienai iš 

šių priemonių grupių: techninėms, programinėms, papildančioms IKT priemonėms. 

Šalia to, panašu, kad nespecialistai iš visų įmanomų IKT priemonių geriausiai supranta 

techninių priemonių reikalingumą. Kokias savybes turintys įrenginiai gali būti priskirti 

techninėms IKT priemonėms, matyt, turėtų būti suprantama pagal nutylėjimą, nes apibrėţimų ar 

priskyrimo techninėms IKT priemonėms kriterijų nagrinėjamoje literatūroje rasti nepavyko. To 

prieţastys gali būti dvejopos: informatikos inţinieriams tai galbūt yra pernelyg aišku, o 

edukologai yra labiau linkę detalizuoti ugdymo su IKT organizavimo ypatumus. Vieningos 

terminijos taip pat nėra, ir taip tikriausiai yra todėl, kad IKT taikymą ugdyme kiekvienas iš savo 

pozicijų nagrinėja įvairių mokslo sričių (edukologijos, informatikos inţinerijos, sociologijos) 

atstovai. IKT taikymas ugdymui yra tarpdisciplininių diskusijų objektas, todėl terminų tikslumas 

ir vieningumas būtinas supratimui, kad yra labai skirtingų technologijų ir jų galimas poveikis 

ugdymui taip pat yra labai skirtingas (Dagienė V. ir kt., 2008a). 

 

2 lentelė 

Ugdymo su IKT priemonėmis sąvokos apimties įvairovė 

(literatūros apie IKT diegimą į ugdymą Lietuvoje suformuotas vaizdinys) 

 

Nr. 
Sąvokos apimties nusakymo 

būdas 
Sąvokos apimtis Šaltiniai 

1. tyrimo metodikoje detalizuojant, 

kaip bus nustatoma tiriamų 

poţymių būklė 

techninės priemonės, KMP Ţvirdauskas D., ir kt., 

2006 

2. tyrimo rezultatų aprašymo technologijų taikomosios Merkys G. ir kt., 
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iliustracijose išvardinant 

smulkias priemonių grupes 

programos (mokymosi 

resursai), techninės 

priemonės ir technologijų 

infrastruktūra, papildančios 

ugdymą su IKT priemonės 

(mokymo(si) aplinka) 

2007 

3. atliekamą analizę 

iliustruojančiose diagramose ir 

interpretavimui skirtame tekste, 

taip pat tekste tikslinant kai 

kurias sąvokas  

taikomosios programos, 

bendrosios paskirties 

programos, techninės 

priemonės, KMP, IKT 

papildančios priemonės 

Kriliuvienė T., 2008 

4.  aptarta įvade, kartu su kitomis 

tyrime vartotomis sąvokomis, 

pabrėţiant elektroninių 

mokymo(si) sistemų sudėtinių 

dalių sąsajas ir IKT taikymo 

ugdyme problematikos 

tarpdiscipliniškumą 

techninės priemonės, 

technologijų taikomosios 

programos, KMP, IKT 

papildančios priemonės 

Dagienė V. ir kt., 

2008a. 

5. tekste paminėti IKT priemonių 

grupių pavadinimai, be detalių ir 

be gilinimosi į jų vaidmenį 

ugdymo procese 

techninės priemonės, 

programinė įranga, KMP 

Brazdeikis V. ir kt., 

2008 

6. tekste paminėti IKT priemonių 

ar jų grupių pavadinimai, 

gilinantis į jų panaudojamumą 

ugdymo procese  

techninės priemonės (tame 

tarpe IKT infrastruktūra ir 

prieiga), KMP, IKT 

papildančios priemonės 

(mokymosi aplinka), 

taikomosios programos 

Dagienė V. ir kt., 

2006 

7. paminėta tekste apibrėţiant kitas 

konkrečiam tyrimui svarbias 

sąvokas 

techninės priemonės, 

taikomosios programos, 

IKT papildančios 

priemonės (aplinka) 

Jucevičienė P. ir kt., 

2005 
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Ugdymui aktualūs konkrečių techninių priemonių techniniai ypatumai, techninės 

galimybės nagrinėjamoje literatūroje taip pat beveik neanalizuojamos. Techninius IKT 

reikalavimus, svarbius kai kurių mokykloje naudojamų KMP taikymui, pavyko rasti tik viename 

šaltinyje (Dagienė V. ir kt., 2008a). 

Tikriausiai dėl specifinių aprašomų tyrimų tikslų daţniausiai viename ar kitame kontekste 

apsiribojama konkrečių techninių priemonių ar jų grupių vardijimu:  

 personalinis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, KMP, ausinės su mikrofonu, skaitmeninis 

projektorius, grafo projektorius, interaktyvi lenta, filmavimo kamera, web kamera, 

fotoaparatas, videoaparatas, televizorius, mikrofonas, skeneris, spausdintuvas, kopijavimo 

aparatas (Ţvirdauskas D. ir kt, 2006); 

 laboratorinė įranga, muzikos instrumentai, menų reikmenys, grafiniai projektoriai, skaidrių 

projektoriai, elektroniniai skaičiuotuvai, mobiliosiomis priemonėmis (delniniais 

kompiuteriais, mobiliais telefonais), interaktyviąja mokykline lenta (Merkys G. ir kt., 2007); 

 kompiuteriai ir interneto įranga (Brazdeikis V. ir kt., 2008); 

 kompiuterių klasė, vienas kompiuteris, multimedija, interaktyvi lenta (Kriliuvienė T., 2008); 

 kompiuteriai, internetas, interaktyviosios lentos, vaizdo konferencijų priemonės, asmeniniai 

elektroniniai prietaisai, infrastruktūra, medija, informacinės technologijos, komunikacinės 

technologijos, skaitmeniniai veţimėliai (Digital trolleys) ir skaitmeniniai lagaminai (Digital 

suitcases) (Dagienė V. ir kt., 2008a), skaitmeniniai fotoaparatai, mobilios rankinės 

technologijos, serveriai ir t.t. (Dagienė V. ir kt, 2006); 

 kompiuteris, kompiuterio periferiniai įrenginiai, duomenų matavimo, kontrolės įrenginiai, 

muzikiniai prietaisai , faksas/ modemas, internetas, multimedija (Jucevičienė P. ir kt., 2005). 

Techninės priemonės nagrinėtoje literatūroje vardijamos atskirai nuo kitų IKT priemonių 

(Ţvirdauskas D. ir kt., 2006), bendrame sąraše kartu su kitomis IKT priemonėmis (Merkys G. ir 

kt., 2007) arba tiesiog paminėtos po vieną ar kelias tekste ten, kur tai yra aktualu aprašant atliktus 

tyrimus (Merkys G. ir kt., 2005; Kriliuvienė T., 2008; Brazdeikis V. ir kt., 2008; Jucevičienė P. ir 

kt., 2005). Tai, matyt, yra susiję su atlikto tyrimo specifika, taip pat ir su poţiūriu į konkrečiame 

tyrime nagrinėjamos medţiagos detalių svarbą. 

Lyginant įvairiuose literatūros šaltiniuose randamą techninių IKT priemonių įvairovę 

matyti, kad skirtingi autoriai techninių priemonių konkrečius pavyzdţius pateikia vardindami 

labai įvairias technines priemones. Kai kurie nagrinėtos literatūros autoriai (Ţvirdauskas D. ir kt., 
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2006; Merkys G. ir kt., 2007; Jucevičienė P. ir kt., 2005) vardija daug techninių IKT priemonių, 

ir visų jų pavadinimai neturinčiam specialaus IKT pasirengimo skaitytojui yra „kaţkur girdėti“. 

Kiti tyrėjai (Brazdeikis V. ir kt., 2008; Kriliuvienė T, 2005) apsiriboja savotiškai apibendrintais 

IKT technikos simboliais. Technologijų inţinieriai (Dagienė V. ir kt, 2008a; 2006) tarsi papildo 

kitų autorių sudarytą IKT technologinių priemonių sąrašą Lietuvoje nespecialistams tikriausiai 

neţinomais techninių IKT priemonių pavyzdţiais. 

Taigi bendras IKT naudojimą ugdymui Lietuvoje nagrinėjančios literatūros autorių IKT 

techninių priemonių vaizdinys yra nepakankamai ryškus (kalbant apie IKT taikymą ugdyme, 

neretai netgi nediferencijuojama kas yra techninė, o kas programinė priemonė) ir skirtingos 

apimties (aptariant ugdymo su IKT problematiką, apsiribojama tik IKT technikos pavyzdţių 

išvardijimu, arba taip pat minimos ir ugdymo procesui aktualios IKT technikos charakteristikos). 

Taip pat paţymėtina, kad viešai skelbiamuose tyrimuose ir pedagogų patirties apţvalgose 

daţniausiai apsiribojama nespecialistams ţinomomis ir nebūtinai į ugdymo proceso 

veiksmingumo didinimą labiausiai orientuotomis IKT techninėmis priemonėmis. 

Tipiniai skaitmeniniai ištekliai viešai skelbiamoje informacijoje apie IKT taikymą 

ugdymui Lietuvoje prisimenami gana retai (2 lentelė). Jie įvardijami kalbant apie IKT 

kompetencijas mokytojams (Jucevičienė P. ir kt., 2005) ir mokiniams, taip pat apie skaitmeninių 

mokymo priemonių pritaikymą ugdyti specialiųjų poreikių mokinius (Dagienė V. ir kt., 2006), 

aptariant mokykloje naudojamuose metodiniuose darbuose taikytas programines priemones 

(Kriliuvienė T., 2008) bei mokytojų naudojamas ugdymui programines priemones (Merkys G. ir 

kt., 2007). 

Tipinių skaitmeninių išteklių įvaldymas yra technologinio raštingumo pagrindų (Dėl 

reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo, 2007) įgijimo 

prielaida. Gebėjimas tipinę programinę įrangą pilnavertiškai taikyti ugdyme atskleidţia 

papildomas IKT naudojimo galimybes. Specialiųjų poreikių mokinių atveju tipinius programinius 

išteklius įmanoma individualizuoti pagal negalias (Dagienė V. ir kt., 2006, p. 92): aktyvuoti tik 

kai kuriuos klaviatūros klavišus, nustatyti dokumento skaitymo eiliškumą, keisti kontrastą, 

mastelį, informaciją iš karto pateikti keliais būdais, keisti vaizdo judėjimo greitį, organizuoti 

pakartojimus ir pan. Naudingą informaciją apie skaitmeninių mokymo priemonių pritaikymą 

skirtingiems specialiesiems poreikiams galima rasti nuotolinio mokymo kurse mokytojams 

„Pedagogo kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ (Dagienė V. ir kt., 2007b). 

Nors ugdymą su IKT Lietuvoje nagrinėjančioje literatūroje daugiau dėmesio skirta KMP, 

T. Kriliuvienės (2008, 24 psl.) teigimu, iš analizuotų metodinių darbų galima daryti išvadą, kad 



 63 

mokytojai ugdymo procese daugiau naudojasi būtent taikomosiomis programomis, o dalykinėmis 

kompiuterinėmis priemonėmis naudojasi labai maţai. 

Pradinio ugdymo metodinių darbų autoriai kaip daţniausiai naudojamą programinę įrangą 

nurodo MS PowerPoint 68,9 proc., MS Word 59,0 proc., Internet Explorer 45,1 proc., MS Paint 

27,9 proc., MS Excel 16,4 proc., Windows Media Player 4,9 proc., el. paštas 4,1 proc., Adobe 

Photoshop 3,3 proc., Windows Movie Maker 2,5 proc., Audacity, Ulead Video, Sturio, Gimp, 

Corel Draw 1,6 proc., Microsoft Photo Story, MSN Messenger, MS Front Page, MS Photo 

Editor, Hot Potatoes, Lynx, Mimio 0,8 proc. (Kriliuvienė T., 2008). Tai – tipiniai skaitmeniniai 

ištekliai. Analizuojant pastarąjį sąrašą matyti, kad pradinio ugdymo pedagogų taikoma tipinė 

programinė įranga yra gana įvairi (prezentavimui, teksto rašymui ir tvarkymui, internetui, 

piešinių ir brėţinių vaizdavimui, videoperţiūrai, nuotraukų redagavimui ir kt.).  

Metodiniuose darbuose, kuriuose aprašomas IKT taikymas, programinė įranga vaidina 

vieną iš svarbiausių vaidmenų. Nuo programinės įrangos pasirinkimo priklauso mokymo 

metodai. Pavyzdţiui, pradinių klasių pedagogų tarpe populiarus Microsoft PowerPoint 

naudojimas pamokose rodo, kad demonstravimo arba pristatymo metodas ugdant jaunesnio 

mokyklinio amţiaus vaikus pasirenkamas daţnai. 

Taigi nors tipiniams skaitmeniniams ištekliams lietuviškoje viešai skelbiamoje 

informacijoje apie ugdymą skiriama maţiau dėmesio, nei kitoms ugdymo su IKT priemonėms, 

Lietuvos pradinių klasių mokytojai ţino ir taiko ugdyme pagrindines, rečiau originalesnes ir 

specializuotas tipines programines priemones. Tai atspindi pradinių klasių mokytojų 

technologinio raštingumo pasiekimus. 

Skaitmeniniai mokymosi ištekliai ir paslaugos (KMP) Lietuvoje yra nuolat vykstančių 

tyrinėjimų ir diskusijų objektas. Gilinamasi į KMP įvairovę, kokybę (Dagienė V. ir kt., 2008a, 

2006; Kriliuvienė T., 2008), poveikį ugdymo(si) motyvacijai ir rezultatams (Merkys G. ir kt., 

2007). 

KMP sąvoka apima praktiškai visas (el. mokymosi) technologijos moksluose naudojamas 

labai skirtingas sąvokas, tokias kaip skaitmeniniai mokymosi ištekliai (angl. Learning 

Resources), mokymosi objektai, mokymosi veiklos (angl. Learning Activities), išteklių 

saugyklos, virtualiosios mokymosi aplinkos (angl. Virtual Learning Environments – VMA) ir kt. 

Net ištisas elektroninio mokymosi išteklių ir paslaugų sistemas – skaitmenines mokymo(-si) 

išteklių ir paslaugų bibliotekas – galima tam tikra prasme vadinti „moderniomis technologijomis 

sukurtomis elektroninėmis ugdymo priemonėmis“, t. y. KMP (Dagienė V. ir kt., 2008a). 
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Pradinėse klasėse naudotinos kompiuterinės mokymo(si) priemonės gana išsamiai 

aprašytos įvairiuose leidiniuose (Girdzijauskienė R. ir kt., 2010; Švietimo plėtotės centras, 2006-

2008; Dagienė V. ir kt., 2008a, Dagienė V. ir kt., 2006; Dudzinskienė R. ir kt., 2010, taip pat 

emokyklos SMP aprašų saugykloje). 

Lietuviškų KMP galima rasti portalo „Emokykla“ skyriuje „Mokymo priemonės“. 

„Emokyklos“ portale siūlomų laisvai prieinamų KMP taikymas gali būti papildytas 

Lietuvos leidyklose išleistomis į Lietuvos pradinių mokyklų ugdymo turinį orientuotomis KMP. 

Tokių leidinių siūlo „Šviesa“ (multimedija leidiniai), „Vaga“ (garso knygos), „TEV“ 

(skaitmeniniai vadovėliai, CD, atmintukai, parsisiųsdinamos versijos), „Baltos lankos“ (CD), 

„Kronta“ (CD/DVD, knygos su CD) ir kt. 

Nemokamų pradinių klasių mokiniams tinkamų KMP pasitaiko suaugusiesiems skirtose 

švietėjiškose interneto svetainėse (pavyzdţiui, ţaidimas „Nugalėk erkes“ <http://www.erkes.lt>). 

Paţymėtina, kad pradinių klasių mokytojai ugdymo procese kartais gali naudoti ir 

vyresnių klasių mokiniams skirtas KMP arba plačiai visuomenei skirtus ţodynus, ţinynus, 

ţemėlapius, istorinę, etnografinę medţiagą. Informaciją apie tokias KMP galima rasti 

Matematikos ir informatikos instituto svetainėje: multimedijos darbų, informacinių leidinių, 

terminynų ir kt., sukurtų matematikos ir informatikos institute, sąraše. 

Šalia to mokytojai turi galimybę dalintis metodine patirtimi (forumas mokytojams 

„emokykla“ portale, pedagoginės informacijos portalas „Korys“, IKT lyderių programa, virtuali 

mokytojų bendruomenė, konkursas „Virtuali kelionė klasėje“). 

Paţymėtina, kad esamų KMP ir naujai sukurtų metodinių IKT priemonių savybės 

lietuviškoje literatūroje išsamiai analizuojamos, matyt, siekiant kokybiško taikymo ugdymo 

procese. Pavyzdţiui, T. Kriliuvienė (2008) atliko sukauptos metodinės patirties, naudojant IKT 

įvairiuose dalykuose, analizę; R. Braţėnaitė (2010) ištyrė elektroninių vadovėlių ir internetu 

prieinamų nemokamų mokymo objektų, mokymo priemonių naudojimo ypatumus Lietuvos 

mokyklose (iš apklaustų 60 respondentų 17 buvo pradinių klasių mokytojai). 

Šalia konkrečių mokykloje taikytų ar pageidautinų KMP pavadinimų išvardijimo, 

nagrinėtoje lietuviškoje literatūroje neretai aptariamos mokytojui aktualios KMP savybės. 

Pavyzdţiui, analizuojama mokytojų nuomonė apie ugdymui aktualias KMP technines ir 

programines savybes (Dagienė V. ir kt., 2006, Dagienė V. ir kt., 2007). 

Ugdymui su IKT naudojamų metodinių priemonių savybės taip pat analizuojamos 

pasirinkus tam tikrus KMP vertinimo kriterijus (Kriliuvienė T., 2008): 

 Kokiam dalykui ar dalykams skirta? 

http://www.erkes.lt/
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 Kokiai ugdymo programai? 

 Kokiai klasei? 

 Kokie mokymosi metodai nurodyti? 

 Kokia programinė įranga nurodyta? 

 Kokios KMP nurodytos? 

 Kokie vertinimo būdai minimi? 

 Kokie vertinimo tipai minimi? 

 Kokia sąsaja su Bendrosiomis Programomis? 

 Kokiam metodinio darbo tipui galima priskirti? 

 Ar yra literatūros sąrašas? 

Pastarosios analizės rezultatai yra vertingi siekiant susigaudyti didelėje ugdymo su IKT 

scenarijų įvairovėje. 

Remiantis pastebėjimais apie KMP pasiūlą galima teigti, kad Lietuvos pradinių klasių 

mokytojai turi galimybę pasirinkti gana įvairias specialiai ugdomajam tikslui sukurtas 

programines priemones. Analizuojant siūlomų KMP turinį, paskirtį, ergonomiškumą, estetiką, vis 

dėlto matyti, kad ne visi naujai kuriamų ar lokalizuojamų KMP pasirinkimo kriterijai yra pagrįsti 

moksliniais pedagoginiais tyrimais. Akcentuojamas spalvingumas, ţaismingumas, pasakojantys 

ar keliaujantys herojai. Tačiau siūlomose KMP neretai trūksta konstruktyvią vaizduotę lavinančių 

uţduočių (kaip Komenskio Logo, Kidspiration ir pan.), svarbių ugdant vaikų gebėjimą kurti. Taip 

pat skirtingos prigimties veiklas (virtualią ir realią) jungiančių (kaip Hypergami, Javagami, Small 

Stella, Great Stella) uţduočių. 

Hypergami ir Javagami yra KMP, skirtos popierinių skulptūrų iš briaunainių kūrimui. Jos 

viena nuo kitos skiriasi siūlomomis programinėmis galimybėmis ir apribojimais. Bet kurio 

kūrybos etapo rezultatas ekrane gali būti apţiūrėtas iš visų pusių. Kuriamas popierinės skulptūros 

vaizdas susideda iš atskirų briaunainių formos detalių. Vaiko veikla su šia programine įranga 

grindţiama specialių funkcijų (nupjovimo, supjaustymo, tempimo, uţmovimo), kurias galima 

panaudoti keičiant briaunainio formą, taikymu. Veikla prasideda vaiko organizuojamu 

briaunainių transformavimu į skulptūros elementus. Paskui sistema sugeneruoja vaiko sukurtų 

skulptūros detalių dvimates išklotines. Jos dar gali būti kompiuterizuotai puošiamos naudojant 

spalvas ir grafines priemones. Galutinis išklotinės rezultatas atspausdinamas spalvotu 

spausdintuvu, išklotinė iškerpama ir suklijuojama, gaunant realius popierinius įvairiausių formų 
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briaunainių modelius. Taip gautos atskirų briaunainių formos realiai konstruojant jungiamos į 

popierines skulptūras. 

18 pav. parodyta 10 metų mergaitės naudojantis Hypergami sukurta eglė. Šakos buvo 

suprojektuotos iš įstriţai ties pagrindu nupjautų piramidţių. Kiekvienos naujos šakų eilės 

piramidţių dydis rengiantis realiai konstruoti buvo truputį sumaţintas panaudojus kopijavimo 

aparatą. 

 

 

18 pav. Naudojant KMP Hypergami pradinių klasių mokinės sukurta eglė  
(iš Eisenberg A., N., 1997, 133 psl.) 

 

19 pav. parodytos naudojantis Javagami pradinių klasių mokinių suprojektuotos ir 

atsispausdinus išklotines realiai sukonstruotos popierinės skulptūros. Taikytos virtualaus 

briaunainių tempimo, pjovimo, jungimo operacijos 

 

 

 

19 pav. Pradinių klasių mokinių naudojant KMP Javagami sukurti darbeliai  

(iš Eisenberg A. ir kt., 2001) 
 

Small Stella, Great Stella (http://www.software3d.com/Stella.php) yra sudėtingumu ir 

galimybėmis viena nuo kitos besiskiriančios KMP, kurias naudojant kompiuterio ekrane gali būti 

kuriami ir stebimi sudėtingi briaunainiai. Kompiuteris taip pat naudojamas sukurto briaunainio 

http://www.software3d.com/Stella.php
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išklotinės generavimui. Darbas baigiamas realiai suklijuojant briaunainį iš atsispausdintos 

išklotinės. Šią KMP yra lengva ir malonu naudoti, tik reikalingos tam tikros (pradinių klasių 

vaikų gebėjimus atitinkančios) matematikos ţinios. 

Mokyklų aprūpinimo KMP politika glaudţiai susijusi su šalies socialiniu, ekonominiu, 

kultūriniu lygiu, kalba, švietimo sistemos ypatumais ir kitais veiksniais. Todėl konkrečių KMP 

diegimo strateginių sprendimų tinkamumas ir veiksmingumas labai priklauso nuo įvairių šalies 

savybių (Markauskaitė L., 2004). Taigi Lietuvos pradiniam ugdymui sukurtose ir lokalizuotose 

KMP taip pat atsispindi šalies socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. 

IKT papildančios priemonės, padedančios siekti ugdymo tikslų, ugdymą su IKT 

nagrinėjančioje literatūroje prisimenamos gana retai. Panašu, kad pagal nutylėjimą laikomasi 

nuostatos, jog visos metų metais ugdant(is) naudojamos priemonės pedagoginėje literatūroje yra 

seniai išnagrinėtos, ir todėl aptariant IKT, į jas nebesigilinama. 

Taip pat gali būti, kad nuo šių priemonių sąveikos aptarimo yra atsiribojama dėl IKT ir jas 

papildančių priemonių derinimo problematikos tarpdiscipliniškumo. Norint kurti holistinį 

ugdymo su IKT vaizdinį, būtina pirmiausia suvienodinti skirtingas mokslo sritis atstovaujančių 

tyrėjų terminiją ir ugdymo su IKT modelyje suderinti poţiūrius į tokį ugdymą. Paţymėtina, kad 

tokių mėginimų lietuviškoje literatūroje jau atsiranda (Dagienė V. ir Ţilinskienė I., 2010). 

Pastarajame straipsnyje pristatytame hipotetiniame mokymosi su IKT modelyje išskiriami 

trys esminiai lygmenys: 1) mokymosi veikla kaip pagrindinių mokymosi komponentų (turinio, 

metodų, aplinkų, dalyvių) darinys, 2) mokymosi veikla kaip organizacinis procesas ir 

3) mokymosi veikla kaip kompetencijų ugdymas.  

 

Apibendrinant aukščiau aptartą lietuviškų šaltinių pagrindu atliktą ugdymo su IKT 

priemonių sampratos studiją galima konstatuoti, kad: 

 IKT naudojimą ugdymui Lietuvoje nagrinėjančios literatūros autorių IKT techninių 

priemonių vaizdinys neretai yra nepakankamai ryškus (kalbant apie IKT taikymą 

ugdyme, neretai netgi nediferencijuojama kas yra techninė, o kas programinė 

priemonė) ir skirtingos apimties (aptariant ugdymo su IKT problematiką, daţnai 

apsiribojama tik IKT technikos pavyzdţių išvardijimu, nors kartais minimos netgi 

ugdymo procesui aktualios IKT technikos charakteristikos). 

 Tipiniai skaitmeniniai resursai viešai skelbiamoje informacijoje apie IKT taikymą 

ugdymui Lietuvoje, prisimenami gana retai: kalbant apie IKT kompetencijas 

mokytojams ir mokiniams, aptariant mokykloje naudojamuose metodiniuose darbuose 
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taikytas programines priemones bei mokytojų naudojamas ugdymui programines 

priemones. Nors remiantis nagrinėtų tyrimų medţiaga, panašu, kad mokytojai daţniau 

naudojasi būtent taikomosiomis programomis, o dalykinėmis kompiuterinėmis 

priemonėmis naudojasi labai retai. 

 Skaitmeninių mokymosi išteklių ir paslaugų Lietuvoje įvairovė yra nuolat vykstančių 

tyrinėjimų ir diskusijų objektas. Gilinamasi į KMP įvairovę, konkrečių KMP savybes, 

kokybę, poveikį ugdymo(si) motyvacijai ir rezultatams. Lietuvos pradinių klasių 

mokytojai turi galimybę pasirinkti gana įvairias specialiai ugdomuoju tikslu sukurtas 

programines priemones. Analizuojant siūlomų KMP turinį, paskirtį, ergonomiškumą, 

estetiką, matyti, kad ne visi naujai kuriamų ar lokalizuojamų KMP pasirinkimo 

kriterijai yra pagrįsti moksliniais edukologiniais tyrimais. 

 IKT papildančios priemonės, padedančios siekti ugdomųjų tikslų, ugdymą su IKT 

nagrinėjančioje literatūroje prisimenamos gana retai. Vis dėlto mėginimų sujungti 

edukologinį ir informacinį ugdymo skaitmeninėje plotmėje aspektus jau atsiranda. 

 

2.1.2.2 IKT priemonių taikymo kiekybiniai ypatumai 

Šiam ugdymo su IKT aspektui nagrinėtoje lietuviškoje ir apie Lietuvą literatūroje 

skiriamas nemaţas dėmesys. Gilinamasi, kiek mokyklose yra kompiuterinio mokymo vietų, kiek 

naudojama technika ir programinė įranga, kur (savo klasėje, kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

namie, ...) ugdymui(si) daugiausiai naudojamos IKT, kokių dalykų mokymuisi daţniausiai 

naudojama IKT. 

Analizuojant IKT priemonių kiekybinius parametrus, būtina atsakyti į du klausimus: 

 Kiek IKT priemonių yra mokyklose arba yra laisvai pasiekiamos internete. 

 Kiek IKT priemonių yra taikomos ugdymui. 

Duomenis, kokias ir kiek iš viso IKT techninių priemonių gavo mokyklos iki 2006 metų 

ir kokią programinę įrangą gavo mokyklos iki 2005 m. galima rasti adresu 

http://www.emokykla.lt/lt.php/mokykloms_perduota_iranga/technines_irangos_skirstymas/151 . 

Naujesnių duomenų apie mokyklose naudojamas technines priemones ir programinę įrangą 

pastarajame tinklapyje nėra. 

2007 m. iš viso 100 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių teko 9,7 kompiuterio, tačiau 

pagal ugdymo procese naudojamų kompiuterių, tenkančių100 mokinių, skaičių beveik dvigubai 

atsiliekama nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio (Brazdeikis V. ir kt., 2008). 2007–2008 m. m. 

http://www.emokykla.lt/lt.php/mokykloms_perduota_iranga/technines_irangos_skirstymas/151
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vienam mokymui naudojamam kompiuteriui teko 6,9 bendrojo lavinimo mokyklos mokinio 

(Kalvaitis A., Navickaitė J., 2008). 

Iš viso bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 mokslo metais buvo 55557 kompiuteriai, 

iš jų 48178 kompiuteriai buvo prijungti prie interneto. Mokymuisi naudojamų kompiuterių 2009-

2010 mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose buvo 40843. 2009-2010 metais 100 bendrojo 

lavinimo mokyklos mokinių teko 9,3 mokymuisi skirti kompiuteriai (Statistikos departamentas 

prie Lietuvos respublikos vyriausybės). Lyginant pastaruosius duomenis su aukščiau pateiktais 

2007-2008 mokslo metų duomenimis galima įţvelgti neţymų mokymui(si) naudojamų 

kompiuterių skaičiaus padidėjimą. 

Panašu, kad apie pradinio ugdymo situaciją pastarieji teiginiai vis dėlto nieko nepasako, 

nes pradinių klasių mokiniai greičiausiai nebuvo skaičiuojami prie besinaudojančiųjų 

kompiuteriais. 

Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis, 2007 m. galimybę naudotis 

internetu turėjo 98,5 proc. bendrojo lavinimo mokyklų (Brazdeikis V. ir kt., 2008). Kitame 

šaltinyje (Dagienė V. ir kt., 2006) teigiama, kad dabartiniu metu beveik visos Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklos (97 proc.) mokymui naudoja kompiuterius (t.y. šaltinių duomenys 

kompiuterių skaičiaus mokyklose klausimu sutampa) ir turi interneto prieigą (95 proc.). Tačiau 

tik 33 proc. mokyklų naudojasi prisijungimu prie interneto plačiajuoste jungtimi (sparčiuoju 

internetu). Pagal šiuos skaičius Lietuva uţima 24 vietą iš apţvalgoje dalyvavusių 27 šalių. ŠMM 

švietimo būklės apţvalgoje (Kalvaitis A., Navickaitė J., 2008), analizuojančioje mokyklų 

ugdymo aplinkos rodiklius, pradinės mokyklos bendroje statistikoje neišskiriamos (jos gali būti 

priskaičiuojamos prie bendrojo lavinimo mokyklų arba darţelių-mokyklų). Minėta ataskaita 

nurodo, jog 2007–2008 m. m. interneto ryšį turėjo 98 proc. bendrojo lavinimo mokyklų, jo 

neturėjo 5 mokyklos-darţeliai, 1 jaunimo, 12 pradinių ir 4 pagrindinės mokyklos. 

Tarp mokyklų tipo nėra didelių skirtumų, nebent profesinės mokyklos turi kiek geresnę 

įrangą nei kitos mokyklos. Labiau skiriasi plačiajuostė prieiga miesto ir kaimo vietovėse: 45 proc. 

tankiai bei vidutiniškai tankiai apgyvendintų vietovių mokyklų turi plačiajuosčio interneto 

prieigą, tuo tarpu, kai menkai apgyvendintose vietovėse tokį ryšį turi tik 28 proc. mokyklų 

(Dagienė V. ir kt., 2006). 

Kitų šaltinių duomenimis, plėtojant IT Lietuvos švietime susidaro prielaidos sistemingai 

paţeidinėti lygių galimybių principą, pasireikšti atvirai arba bent jau latentinei diskriminacijai. 

Toks socialinis gėris kaip informacinės technologijos mokyklose pasiskirsto labai netolygiai. 

Pirma, šiuo poţiūriu egzistuoja ganėtinai kontrastingi miesto-kaimo, mokyklų tipų, lyčių 
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skirtumai. Antra, egzistuoja nepateisinamai didelis kontrastas tarp tos sąlyginai palankios 

informacinės kultūros, kuri susikuria aplink informatikos dalyką ir tos gerokai skurdesnės 

informacinės kultūros, kuri klostosi aplink visas kitas likusias mokyklines disciplinas. Taigi, 

mokyklose egzistuoja dvi kontrastingos ir maţai susijusios IT kultūros. Egzistuoja toks reiškinys, 

kuomet mokytojai, nedėstantys informatikos, tačiau norintys prieiti prie kompiuterių ir juos 

taikyti mokymo(si) procese, susiduria su barjerais (Merkys G. ir kt., 2007). Nors teigiama, kad 

kompiuteriai yra tapę sudedamąja ugdymo proceso bei mokyklos vadybos dalimi, beveik pusė 

visų turimų kompiuterių yra sukoncentruoti informatikos kabinetuose (2007–2008 m. m. 

bendrojo lavinimo mokyklose informatikos kabinetuose buvo 47 proc. visų mokyklose esančių 

kompiuterių, kitų dalykų kabinetuose – 17 proc., mokyklų bibliotekose – 10 proc., mokytojų 

kambariuose – 5 proc., mokyklos administracijos patalpose – 14 proc., o kitose mokyklų 

patalpose – 6 proc. (Kalvaitis A., Navickaitė J., 2008)). Manytina, kad pradinių klasių mokiniams 

geriausiu atveju ir yra skirti tie 6 proc. kitose patalpose nurodytų kompiuterių, nes informatikos 

kabinetuose vyksta vyresniųjų klasių mokinių pamokos, o į dalykų kabinetus pradinių klasių 

mokiniai priimami tik atskirais atvejais, mokytojams susitarus. 

Lietuvos mokyklos yra daugiau ar maţiau aprūpintos kompiuteriais, todėl pedagogai, net 

ir neturintys kompiuterio namuose, gali juo padirbėti mokykloje. 64 proc. pedagogų teigia, kad 

bent vieną kartą savaitėje jie naudojasi mokykloje esančiais kompiuteriais ne pamokų metu. 

Jaunesni mokytojai tai daro daţniau nei vyresni. Mokyklos kompiuteriais ne pamokų metu 

daţniau  naudojasi informatikos, socialinių mokslų mokytojai, rečiau – pradinio ugdymo 

specialistai (Merkys G. ir kt., 2007). 

Internetą mokymui daţniau naudoja jaunesni, maţesnę pedagoginio darbo patirtį turintys 

pedagogai. Paţymėtina, kad internetą mokymui daugiau naudoja gimnazijų nei vidurinių 

mokyklų mokytojai, daugiau miesto, nei miestelio ar kaimo pedagogai. Plačiausiai internetą 

ugdymo procese naudoja informatikos mokytojai, maţiausiai – pradinių klasių, humanitarinių 

mokslų, meno pedagogai. Paţymėtina, kad interneto naudojimas mokymo procese beveik 

nesusijęs su tuo, ar mokytojas turi interneto prieigą namuose (Merkys G. ir kt., 2007). 

Tik 48 proc. Lietuvos mokyklų kompiuteriais naudojasi mokydami mokinius klasėse. 

Kompiuteriai daţnai naudojami mokyklų bibliotekose (62 proc. lyginant su 25 ES šalių vidurkiu, 

kuris lygus vos 33 proc.). Tą galima paaiškinti tuo, kad kompiuteriai buvo gana anksti pradėti 

naudoti mokyklose, kuriose dėl IKT įrangos stokos, kompiuteriai visų pirma buvo statomi 

visiems mokiniams ir mokytojams prieinamose vietose (Dagienė V. ir kt., 2006). 
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Lyginant VIII klasės mokinių mokymui skirtų kompiuterių buvimo vietą (Merkys G. ir 

kt., 2007) su pradinių klasių mokytojų pasirenkamomis kompiuterių naudojimo vietomis 

(Dagienė V. ir kt., 2006), gali būti įţvelgti šie pastebėjimai: 

 Namuose, bibliotekoje IKT tikriausiai naudojamos rengiantis pamokoms. Panašu, kad 

pradinių klasių mokytojai tokia IKT taikymo galimybe naudotis sąlygas turi. 

 Savo klasėje ar kompiuterių klasėje IKT tikriausiai taikomas ugdymui. Kiekybiniai tokio IKT 

taikymo galimybių rodikliai rodo gana panašias VIII klasių mokytojų ir pradinių klasių 

mokytojų IKT taikymo ugdymui sąlygas. 

Labai didelė dalis mokytojų (90 proc.) norėtų, kad būtų daugiau rūpinamasi ir dedama 

pastangų įrangai eksploatuoti, kas vėlgi kalba apie nepakankamą IKT įrangą mokyklose. 

Per 12 mėnesių iki autorių (Dagienė V. ir kt., 2006) atliktos apţvalgos, tik 59 proc. 

Lietuvos mokyklų mokytojų buvo klasėje naudoję kompiuterius. Akivaizdūs dideli skirtumai 

priklausomai nuo mokyklos tipo, miesto ir kaimo vietovių. 74 proc. profesinių mokyklų 

mokytojų klasėje naudojasi IKT, o pradinėse mokyklose tokių mokytojų tėra tik 59 proc. Kaip 

bebūtų keista, IKT daugiau naudojamos klasėje menkai apgyvendintose vietovėse. Kompiuterių 

naudojimas klasėse nepriklauso nuo mokytojų amţiaus. Lietuvos mokytojai, naudojantys 

kompiuterius klasėje, tai daro taip daţnai ir intensyviai, kaip ir „vidutinis“ Europos mokytojas. 

Maţiau nei 20 proc. naudojasi jais rečiau kaip 10 proc. visų pamokų. 

Lietuvoje net 41 proc. mokytojų klasėje vis dar nenaudoja kompiuterių. Paklausti apie 

didţiausius barjerus, net 78 proc. įvardija kompiuterių stygių jų mokykloje. Kitos prieţastys yra 

maţiau svarbios (Dagienė V. ir kt., 2006).  

Nagrinėjant G. Merkio ir kt. (2007) pateiktus duomenis matyti, kad mokytojai daţniausiai 

naudojasi įranga ir praktiniais reikmenimis: laboratorine įranga, muzikos instrumentais, menų 

reikmenimis, grafiniais projektoriais, skaidrių projektoriais, elektroniniais skaičiuotuvais. Taip 

pat galima teigti, kad simuliatoriais, modeliavimo programine įranga, skaitmeniniais mokymosi 

ţaidimais, interaktyviąja mokykline lenta, mokymosi administravimo sistema naudojamasi labai 

retai.  

Metodiniuose darbuose, kuriuose technikos panaudojimas įvardintas, kompiuterių klasė 

naudojama 49 proc. darbų. Vienas kompiuteris naudojamas 40 proc. darbų. Multimedijos 

projektorius naudojamas 72 proc. darbų. Tai liudija, kad mokytojai aktyviai naudoja 

kompiuterius ir multimedijos projektorius pamokose. Verčia susimąstyti labai nedidelis 

interaktyvios lentos panaudojimo metodiniuose darbuose procentas – tik 2,3 proc. darbų 

(Kriliuvienė T., 2008). 
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Taigi įvairiais būdais surinkti duomenys apie IKT naudojimą ugdymo procese atskleidţia 

panašias tendencijas. 

Mokinių apklausa (Merkys, G. ir kt., 2007) rodo, kad IKT pamokų metu pradinėse klasėse 

naudojamos labai retai, o mokiniams testuoti skirta programinė įranga pradinėse klasėse beveik 

nenaudojama. 

Nustatyta, kad techninės įrangos prieinamumas turi įtakos IKT naudojimui. Daugiausia 

reikšmės turi tokie įrangos aspektai, kaip skaitmeniniai resursai ir mokymosi administravimo 

sistema (pastarosios naudojimas mokykloje matyt, atspindi bendrą aukštą mokyklos kompiuterių 

taikymo lygį (Merkys G. ir kt., 2007)). Nagrinėtoje literatūroje pristatyta IKT koordinatorių 

nuomonė apie IKT įrangos panaudojimą rodo, kad IKT priemonių svarba ugdyme yra 

pripaţįstama, o svarbiausi IKT resursai taip pat yra prieinami. Rečiau mokytojų naudojamos IKT 

priemonės mokytojams yra sunkiau prieinamos. 

Panašios tendencijos įţvelgiamos ir nagrinėjant informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo gerinant mokymo(si) mokykloje kokybę tyrimo rezultatus (Ţvirdauskas D. ir kt., 

2006):  

 Daţniausiai pamokose yra naudojamos tradicinės informacinės komunikacinės technologijos, 

tokios kaip personalinis kompiuteris, magnetofonas, kopijavimo aparatas, spausdintuvas. 

Rečiau pamokose yra naudojamos mokomosios kompiuterinės programos, skaitmeninis 

projektorius, labai retai – nešiojamas kompiuteris, interaktyvi lenta. 

 Daţniausiai mokykloje naudojamos tos IKT, be kurių neįmanoma įgyvendinti pamokos 

uţdavinių: kompiuteris – informacinių technologijų pamokose, magnetofonas – anglų kalbos 

pamokose.  

 Atlikdami namų darbus mokiniai daţniausiai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis, kurių uţtenka informacijos paieškai ir rašto darbams atspausdinti – 

personaliniu kompiuteriu ir spausdintuvu. Retai mokiniai atlikdami namų darbus naudojasi 

mokomosiomis kompiuterinėmis programomis.  

 Daţniausiai IKT naudojamos atliekant informacinių technologijų ir anglų kalbos namų 

darbus, kiek rečiau – istorijos, gimtosios kalbos ir geografijos namų darbus.  

 IKT naudojimo daţnumą lemia modernių IKT buvimas tiek mokykloje, tiek namuose, taip 

pat mokytojų gebėjimas veiksmingai panaudoti IKT ugdymo procese.  

 Ugdymo procese nepilnai išnaudojama interaktyvi lenta, filmavimo ir web kameros, 

skaitmeninis ir grafo projektorius, mokomosios kompiuterinės programos bei personalinis 
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kompiuteris. Daţniausiai šios IKT yra nepanaudojamos todėl, kad jų trūksta mokykloje, o 

pačios mokyklos neturi lėšų joms įsigyti. Itin svarbūs informacinių technologijų galimybių 

neišnaudojimo veiksniai yra nepakankama mokytojų IKT naudojimo kompetencija ir 

motyvacija, mokyklos vidaus politikos, skatinant IKT panaudojimą, nebuvimas. 

2010 metai paţymėtini kaip naujesnių ugdymui naudotinų IKT priemonių – elektroninių 

knygų skaitytuvų – taikymo ugdymui Lietuvos mokyklose pradţia (Ratkevičius D., 2010).  

Didţiausia IKT pedagoginio naudojimo kliūtimi įvardinamas skaitmeninių mokymosi 

išteklių trūkumas (apie 60 proc.), nepakankami mokinių kompiuterinio darbo įgūdţiai (40 proc.). 

Apie 30 proc. respondentų įvardina su asmeninėmis IKT kompetencijomis susijusius trukdţius. 

Mokytojai vyrai, jaunesni pedagogai labiau akcentuoja išorines kliūtis, moterys, vyresni 

pedagogai – trukdţius, susijusius su pedagogo kompetencijomis. Mokyklose, kuriose yra 

skatinamas diskursas ugdymo temomis, sudarytos sąlygos iniciatyvumo raiškai, kuriami 

pedagogų bendradarbiavimo tinklai, problemas įţvelgia perpus maţiau mokytojų (Merkys G. ir 

kt., 2007). 

 

Apibendrinant atliktą lietuviškų šaltinių apie ugdymą su IKT apţvalgą kiekybės 

aspektu, galima konstatuoti, kad 

 Informacinės technologijos mieste-kaime, skirtingų tipų mokyklose, pagal lytį 

pasiskirsto labai netolygiai. Didelis kontrastas tarp tos sąlyginai palankios informacinės 

kultūros, kuri susikuria aplink informatikos dalyką ir tos gerokai skurdesnės 

informacinės kultūros, kuri klostosi aplink visas kitas likusias mokyklines disciplinas. 

Duomenų apie tai, kiek pradinio ugdymo pakopos mokiniams ar specialių ugdymo 

poreikių turintiems mokiniams tenka IKT priemonių, rasti nepavyko. Vis dėlto 

manytina, kad tokiose mokyklose ugdymui skirtų IKT priemonių yra maţiausiai. 

 Pradinių klasių mokytojai turi sąlygas rengiantis pamokoms naudoti IKT. 

 Ignoruojant faktą, jog kompiuterių klasės yra skirtos daugiau aukštesnių pakopų 

mokinių lavinimui, galima teigti, jog techninės pradinių klasių mokytojo sąlygos taikyti 

pamokoje IKT yra tik šiek tiek prastesnės, nei nepradinės ugdymo pakopos mokytojų. 

 Įvairesnių IKT technologijos priemonių nenaudojimo pamokoms prieţastis daţniausiai 

yra tų priemonių trūkumas. 

 Pradinėje mokykloje IKT pamokose vis dar naudojama retokai. 
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2.1.2.3 IKT priemonių kokybiniai parametrai 

Manoma (Dagienė V. ir kt., 2006), kad kompiuteriai ir internetas pasiekė Lietuvos 

mokyklas, bet įrangos lygis ir prieigos kokybė bei jų panaudojimas klasėse turi būti gerinami. 

Todėl šalia IKT priemonių įvairovės, jų taikymo ugdyme kiekybinių charakteristikų, siekiant IKT 

taikymo veiksmingumo nagrinėtini dar ir kokybiniai IKT priemonių parametrai. Paţymėtina, kad 

daugumoje analizuotų šaltinių šis IKT priemonių nagrinėjimo aspektas yra nutylėtas. 

Todėl apţvelgiant ugdymui naudojamų IKT priemonių kokybę, tikslinga aptarti: 

 techninių IKT priemonių kokybę; 

 programinių priemonių kokybę. 

Išsamių duomenų apie pradinio arba net ir bendrojo lavinimo mokyklose naudojamų 

techninių priemonių kokybę nagrinėtoje literatūroje rasti nepavyko. 

Vienoje iš ataskaitų (Kalvaitis A., Navickaitė J., 2008) aptarti tik kompiuterių techniniai 

duomenys. Ataskaita pabrėţia, kad kompiuteriai, kurių procesoriaus daţnis lėtesnis nei 300 MHz, 

tinka tik patiems paprasčiausiems darbams atlikti, tačiau šiuolaikinėms mokymo programoms 

taikyti jie netinka. Tokius kompiuterius naudojant pamokose, mokinius iš esmės maţai ko galima 

išmokyti. Todėl kompiuterių, turėjusių 300 Mhz ir geresnį procesorių, dalis parodo, kuri mokyklų 

kompiuterių dalis iš tiesų leidţia naudotis šiuolaikinėmis mokymo programomis, taikyti 

naujoviškas vadybos (pvz., mokyklos tvarkaraščio kūrimo), buhalterinės apskaitos ir kitokias 

kompiuterių programas. Taigi, 300 MHz ir geresnį procesorių Lietuvoje 2007–2008 m. m. turėjo 

81 proc. visų bendrojo lavinimo mokyklose veikusių kompiuterių, interneto ryšį - 83 proc. visų 

kompiuterių, intranetą – 25 proc. visų kompiuterių, į mokyklos tinklą sujungti buvo 70 proc. 

Matyti, jog šie rodikliai ţemesni uţ aukščiau nurodytas 98 proc. interneto galimybes. Be to, tai 

maţai liečia pradinio ugdymo pakopą.  

Techninių IKT priemonių charakteristikas, svarbias konkrečių KMP taikymui, pavyko 

atrasti tik viename (Dagienė V. ir kt., 2008a.) šaltinyje. Jos vardijamos pristatant tyrimui 

pasirinktas KMP ir su mokyklose turima technine įranga yra nesiejamos. Paţymėtina, kad tarp 

pastarajame šaltinyje nagrinėtų KMP tik viena („Dešimtukas“) skirta tiesiogiai taikyti pradinėje 

mokykloje. Kadangi techninė informacija šaltinyje surašyta remiantis leidyklų pateikta 

informacija, šiai ir kitoms pastarajame šaltinyje aptartoms KMP taikyti reikalingos techninės IKT 

charakteristikos dėl nevienodo pavidalo negali būti palygintos. 

Kitame šaltinyje (Merkys G. ir kt., 2007) paţymimas pasiskirstymas tarp atskirų interneto 

prieigos būdų: didesniosios mokyklos (gimnazijos) naudoja spartesnes ir technologiškai 
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tobulesnes prieigas – bevielį radijo ryšį (83,3 proc.) ir kabelinę interneto prieigą (16,7 proc.). 

Maţesnėse mokyklose naudojamas didesnis asortimentas internetinių prieigų: modemas, ISDN, 

ADSL, bei dvi jau anksčiau minėtos prieigos: bevielis radijo ryšys ir kabelinis internetas. 

Populiariausia prieiga – bevielis radijo ryšys. Šio tipo prieiga naudojasi 45,5 proc. tyrime 

dalyvavusių vidurinių mokyklų ir 53,8 proc. pradinių mokyklų. Maţiausiai populiarus interneto 

prieigos būdas – ISDN. Juo nesinaudoja nei viena tyrime dalyvavusi gimnazija, naudojasi tik 4,5 

proc. vidurinių ir 3,8 proc. pradinių mokyklų. 

Kitos informacijos apie pradinėse klasėse ugdymui naudojamų IKT techninius parametrus 

nepavyko rasti. 

Literatūroje daţniau nagrinėjama programinių priemonių kokybė. Kalbama apie tipinių 

skaitmeninių priemonių tinkamumą naudoti ugdymui. Išsamiau nagrinėjamos KMP, apibrėţus jų 

kokybei matuoti tinkamus analizės kriterijus (Kriliuvienė T., 2008, Dagienė V. ir kt., 2008a). 

Pabrėţiama skaitmeninių bibliotekų plėtojimo svarba (Dagienė V. ir kt., 2008a), nagrinėjama 

KMP aprašų formos standartizavimo problematika. 

Apţvelgus daugelio Europos šalių elektroninio mokymosi turinio ir paslaugų sistemų 

bendrumus (Dagienė V. ir kt., 2008b), taip pat matyti KMP parengimo ugdymui kokybės siekimo 

tendencijos: 

 Vyrauja interaktyvūs įvairialypės terpės mokymo(-si) ištekliai, jie susaistyti su bendrosiomis 

mokymo programomis ir mokytojų išteklių mainų iniciatyvomis. 

 Siekiama mokymo(si) išteklių paieškos sąsajų – paieška turi būti paprasta ir patogi, 

daţniausiai – centralizuota. 

 Siekiama mokymosi objektų bei virtualiųjų mokymosi aplinkų suderinamumo (sąveikumo). 

Skatinami susitarimai tarp mokyklų, leidėjų ir virtualiųjų mokymosi aplinkų teikėjų dėl 

metaduomenų ir turinio saugojimo ir tvarkymo standartų. 

 Ieškoma galimybių tobulinti mokymosi turinį internete, komponuoti naujus mokymosi 

objektus ir veiklas naudojant mokymosi komponentų ir maţesnių veiklų bazę. 

 Kuriami švietimo išteklių ir paslaugų portalai, kurie paprastai naudojami kaip ţinių bazės, 

kuriose daugkartinio panaudojamumo mokymosi komponentai (taip pat ir mokymosi veiklos 

arba metodinė medţiaga) tvarkomi atskirai ir juos galima laisvai komponuoti į didesnius 

objektus. Portalai gali būti naudojami kaip mokymosi valdymo sistemos arba virtualiosios 

mokymosi aplinkos. 
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 Siekiama aiškaus valstybės, savivaldybių ir mokyklų funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymo: 

uţ mokymosi išteklių ir virtualiųjų mokymosi aplinkų diegimą yra atsakingos pačios 

mokyklos, finansavimas paprastai skiriamas per savivaldybes, o centrinių institucijų 

pagrindinė funkcija – pagalba mokykloms el. mokymosi sistemų sudedamųjų dalių 

sąveikumo ir vertinimo srityse. 

Daug dėmesio skiriama konkrečių KMP kokybei (Kriliuvienė T. ir kt., 2008, 568 psl.; 

Dagienė V. ir kt., 2008a, 43 psl.). T. Kriliuvienės (2008) teigimu, mokyklose neretai naudojamos 

pasenusios KMP. 

Dauguma pradinių klasių mokytojų kaip pagrindinį trūkumą nurodo, kad yra maţai KMP 

lietuvių kalba (41 proc.). 29 proc. pradinių klasių mokytojų mano, kad KMP nediferencijuotos 

pagal skirtingus mokinių gebėjimus (Dagienė V. ir kt., 2006). 

Dauguma specialiojo ugdymo pedagogų taip pat kaip pagrindinį trūkumą nurodo, kad yra 

maţai KMP lietuvių kalba (48 proc.). 45 proc. Specialiojo ugdymo pedagogų mano, kad yra 

nevienoda mokinių darbo patirtis taikant KMP, ir 43 proc. mano, kad KMP neatitinka specialiųjų 

poreikių vaikų gebėjimų (Dagienė V. ir kt., 2006). 

Apibendrinant pastarosios pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų apklausos 

(Dagienė V. ir kt., 2006) rezultatus galima teigti, kad mokytojai yra nepatenkinti KMP naudojimo 

mokymui metodikų pasiūla, abejoja centralizuotai įsigyjamų KMP reikalingumu, pasigenda 

kokybiškų uţsieninių KMP, išverstų į lietuvių kalbą. 

 

Apibendrinant IKT priemonių kokybinių parametrų nagrinėjimą oficialiai 

prieinamoje IKT ugdymą aptariančioje literatūroje galima konstatuoti, kad 

 Techninės IKT priemonių charakteristikos joje nagrinėjamos labai retai ir siauru tikslu 

(konkrečios KMP, procesoriaus daţnis, interneto prieigos būdų įvairovė). Duomenų 

apie pradinėse klasėse ar specialiajam ugdymui naudojamų IKT priemonių techninius 

parametrus nėra. 

 Daţniau nagrinėjama programinių priemonių kokybė. Kalbama apie tipinių 

skaitmeninių priemonių tinkamumą naudoti ugdymui: jų naudojimo patogumą ir 

atitikimą Lietuvoje naudotinų priemonių reikalavimams. Konstatuojama, kad ugdymui 

neretai naudojamos pasenusios KMP. Pradinių klasių mokytojai ir specialaus ugdymo 

pedagogai pabrėţia, kad trūksta KMP lietuvių kalba, esamos KMP yra nepakankamai 

diferencijuotos pagal mokinių gebėjimus, o specialių poreikių mokinių gebėjimų netgi 

neatitinka. 
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2.2 Pagal taikymo sritį: 

 

Nemaţoje dalyje IKT taikymą ugdymui Lietuvoje nagrinėjančių šaltinių akcentuojama 

taikymo charakteristikų priklausomybė nuo esamos IKT diegimo į ugdymą stadijos (3 lentelė). 

Šiuo metu tarptautiniai tyrimai išskiria keturias IKT taikymo švietime stadijas: pradinę (diegimo), 

taikymo, įsiliejimo (integracijos), kaitos (transformacijos) (Dagienė V., 2003; Brazdeikis V. ir 

kt., 2008; Jucevičienė P. ir kt., 2005). 

Stadijas charakterizuoja tikslas, aprūpinimas technine įranga, būtinos IKT kompetencijos, 

ugdymo turinio pateikimo forma, IKT priemonių vaidmuo ugdyme, IKT diegimo apimtis. 

 

3 lentelė 

Informacinių komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo švietime stadijos, 

charakteristikos bei veiksniai  

(Brazdeikis V. ir kt., 2008, p. 8) 

 

 

 

Analizuojant 3 lentelėje atsispindinčią 2008 m. Lietuvos mokyklų kompiuterizavimui 

būdingą situaciją galima konstatuoti, kad 2008 metais Lietuvai buvo būdingi daugiausia diegimo 

ir taikymo stadijų bruoţai. Apţvelgiant šandieninę IKT priemonių taikymo Lietuvos pradinėse 
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mokyklose ir integruotam specialiajam ugdymui situaciją, taip pat bus remiamasi tais pačiais 

3 lentelėje išvardintais stadijų poţymiais. 

 

2.2.1 Pasirengimas ugdymo procesui (mokytojas) 

 

Šiuo metu Lietuvoje intensyviai kuriant ţinių visuomenę, darosi svarbus ne tik mokyklų 

aprūpinimas informacinėmis technologijomis, bet ir veiksmingas jų panaudojimas mokymui(si) 

(Brazdeikis V. ir kt., 2008). Lietuvos švietimo sistema pradeda antrąjį IKT diegimo švietime 

proceso etapą, tai tradicinio edukacinio proceso įvairinimas ir veiksmingumo stiprinimas, 

įterpiant IKT naudojimą į tradicinį pedagoginį procesą (Merkys G. ir kt., 2007). 

IKT naudojimas jau nepriklauso nuo mokyklos aprūpinimo IKT technologijomis kiekio, 

mokinių ir mokytojų priėjimas prie kompiuterio jau nebėra didelė problema, siejama su IKT 

naudojimu, mokytojų ir mokinių bendrasis IKT raštingumas yra patenkinamas. Daug svarbesnis 

tampa aprūpinimas skaitmeniniais ištekliais, pedagoginių technologijų perėmimas, adaptavimas ir 

kūrimas vietose. 

Taigi prieš keliolika metų švietimo specialistų dėmesys krypdavo į technines informacinių 

technologijų galimybes, prieš keletą metų – jau į mokymo metodus, mokymo medţiagos kūrimo 

būdus, pateikimą, turinį. O šiuo metu visame pasaulyje akcentuojamas mokytojų rengimas bei 

mokytojų mokymas (Dagienė V., 2003). 

Apibendrinant tokį Lietuvos tyrėjų pabrėţiamą poţiūrį į ugdymo su IKT akcentų kaitą, 

gali būti įţvelgta tolesnių ugdymo su IKT stadijų kryptingo siekimo tendencija. 

 

2.2.1.1 Ugdymo proceso kaitos aspektai mokytojo poţiūriu 

 

Keičiantis poţiūriui į ugdymą ir IKT taikymo ugdymo procese galimybėms, ryškėja 

pedagogui aktualūs ugdymo proceso kaitos aspektai. Besikeičiantis (IKT kompetencijas 

įgyjantis) mokytojas transformuoja ugdymo procesą, o kitoks ugdymo procesas ir vėl įtakoja 

mokytojo kaitą. 

Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo siejamas su didele atsakomybe, naujais reikalavimais 

(ypač didaktinei) kompetencijai ir profesionalumui. Viena vertus, mokytojas turi prisiderinti prie 

ugdytinių, gebėti akcentuoti tai, kas svarbiausia begaliniame informacijos sraute, padėti ieškoti, 
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organizuoti ir tvarkyti ţinias. Kita vertus, mokytojai turi mokytis iš pokyčių ir pačių mokinių. Be 

to, mokytojai turi pagrįsti pagrindines vertybes kintančiame pasaulyje Čiuţas R., 2007). 

Nagrinėtoje literatūroje gilinamasi į ugdymo turinio, ugdymo(si) veiklos pokyčius ir 

mokytojo pasirengimą juos priimti. Paţymėtina, kad specializuotos literatūros apie būtent 

pradinio ir specialiojo ugdymo pedagogų organizuojamo ugdomojo proceso kaitą beveik nėra. 

Vis dėlto tikėtina, kad kai kurie bendri kitų pedagogų veiklos pokyčius apibūdinantys 

pastebėjimai gali tikti ir esamai situacijai bei pageidautinai pradinio bei specialiojo ugdymo 

pedagogų veiklos kaitai apibūdinti. 

Kompiuterio buvimas klasėje dar nelaiduoja veiksmingos edukacinės veiklos. Ją lemia 

mokytojo gebėjimas naują technologiją pritaikyti edukacinėje praktikoje (Pečiuliauskienė P., 

2008). Kalbant apie ugdymo proceso kaitą mokytojo poţiūriu, daţniausiai pabrėţiama pedagogo 

kompetencijų raida IKT diegimo stadijų kontekste. 

Pedagogo IKT kompetencija yra sudėtinė visos pedagoginės kompetencijos dalis. 

Pedagogo IKT kompetencija – ţinios, gebėjimai, poţiūriai, vertybės, kitos asmenybės savybės, 

sąlygojančios sėkmingą IKT naudojimą pedagoginėje veikloje (Jucevičienė P. ir kt., 2005). 

Vienokio lygio kompetencija būtina, kai pradedamas kompiuterinio raštingumo 

mokymas, kitokio – kai ugdyme atsiranda virtualūs tinklai, kai būtina keisti visus edukacinius 

elementus. Taigi pedagogo IKT kompetencija yra dinaminė. Ankstesnė kompetencija 

nenunyksta. Ji papildoma naujomis savybėmis (Jucevičienė P. ir kt., 2005). 

Remiantis mokytojų IKT raštingumo reikalavimais mokytojų edukacinė kompetencija 

vertinama 3 lygmenimis (Dagienė V. ir kt., 2007b): 

1) mokytojas ţino IKT priemones ir geba jas taikyti, siekdamas praturtinti tradicinį edukacinį 

procesą (I lygmuo). 

2) mokytojas tikslingai planuoja, organizuoja ir vertina savo veiklą taikydamas IKT, 

tobulindamas ugdymo procesą tikslingai naudoja IKT, daug dėmesio skiria kompiuterių 

tinklams ir konstruktyvistinei mokymosi paradigmai (integracinis, projektinis mokymas, 

mokymas bendradarbiaujant ir pan.) (II lygmuo). 

3) mokytojas teikia paramą kolegoms, aktyviai dalyvauja vykdant mokyklos, miesto, rajono, 

šalies mokytojų IKT taikymo ugdymui patirties sklaidą (III lygmuo). 

Pedagogo IKT kompetencijos raida atspindi paties mokytojo santykio su IKT vystymąsi: 

elementarų kompiuterinį raštingumą laipsniškai keičia gebėjimas taikyti IKT kaip vieną iš 

ugdymo(si) galimybių. Toliau seka interaktyvaus ugdymo(si) įvaldymas. Transformuojantis 
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ugdymo(si) sampratai, keičiasi ir su tuo susiję įvairūs procesai: pedagoginė sistema, dalykai ir jų 

supratimas, mokyklos organizacija ir jos kultūra – atsiranda holistinė IKT kompetencija. 

Pastaruosiuose reikalavimuose ugdytojo IKT kompetencijoms galima būtų įţvelgti tris 

mokytojo poţiūriu svarbius kintančius IKT vaidmens ugdymo procese akcentus: ugdomojo 

proceso efektyvumo didinimas panaudojant IKT, mokymosi galimybių naudojant IKT didėjimas 

ir galų gale poţiūrio į ugdymo(si) turinio ir ugdymo(si) veiklos santykį kaita. 

Aptartą kompetencijų kaitą siejant su pradinio ir specialiojo ugdymo(si) specifika, reikėtų 

visų pirma akcentuoti ugdytinių psichologinius bei fizinius ypatumus. Nors pradinėje ugdymo 

pakopoje, taip pat ugdant specialiųjų poreikių mokinius reikalingos įvairios IKT taikymo 

kompetencijos, jų raiška pamokoje negali būti visaapimanti. Pripaţįstant, kad kompiuterinis 

raštingumas XXI amţiuje yra ne maţiau reikšmingas, nei XIX a.–XX a. pradţioje buvo 

reikšmingas skaitymas, rašymas ar gebėjimas atlikti elementarius aritmetinius veiksmus 

(Šaparnienė D., Šaparnis G., 2003), svarbu pastebėti, kad pradinių klasių ar specialiųjų poreikių 

turintis mokinys bet kurią iš aukščiau minėtų raštingumo kompetencijų dar tik siekia įgyt i.  

Uţsienio mokslininkai išskiria tris apibendrintas IKT taikymo galimybes: mokymasis apie 

kompiuterį, mokymasis iš kompiuterio, mokymasis su kompiuteriu. Mokantis apie kompiuterį, 

IKT yra mokymosi objektas, iš kompiuterio – mokymosi priemonė, su kompiuteriu – ir objektas, 

ir mokymosi priemonė (Pečiuliauskienė P., 2008). Pradinių klasių mokytojui, taip pat specialaus 

ugdymo pedagogui aktualus ir mokymasis apie kompiuterį (kompiuterinis raštingumas), ir 

mokymasis su kompiuteriu (nes toks mokymasis dėl psichologinių ir fizinių ugdytinio savybių 

priimtiniausias pradinių klasių mokiniams). 

Nagrinėtoje literatūroje pristatomas ir pačių mokytojų poţiūris į IKT taikymo nulemtą 

ugdymo proceso kaitą. G. Merkys ir kiti (2005), aptardami mokytojų nuomonę apie IKT taikymo 

poveikį mokytojui, konstatuoja tiek teigiamus, tiek neigiamus ugdymo proceso kaitos aspektus: 

gerėja IKT naudojimo įgūdţiai, prasiplečia mokymo metodų ir mokymo resursų įvairovė, 

lengvėja administracinis darbas, atsiranda papildomos bendravimo galimybės. Tačiau maţdaug 

trečdalis mokytojų teigia, kad naudojant IKT padidėjo darbo krūvis ir darbo spaudimas (Merkys 

G. ir kt., 2005). 

Remiantis lietuviškuose šaltiniuose aprašytų tyrimų rezultatais galima teigti, kad 

mokytojai kompiuterį daţniausiai naudoja savo profesiniam lavinimui, informacijos ieškojimui, 

dokumentų ir laiškų rašymui, planavimo reikmėms, pristatymų rengimui, bendravimui su 

mokytojais, laiko planavimui, bendravimui su tėvais (Merkys G. ir kt., 2005). Pradinio ugdymo 

pedagogai kompiuterį naudoja rengdami dalomąją ir papildomą medţiagą mokiniams, kaupdami 



 81 

duomenis apie mokinius, jų rezultatus, pamokose, rengdami ataskaitas, pranešimus, renginiuose, 

projektinėje veikloje, popamokinėje veikloje (Dagienė V. ir kt., 2007a). 

Mokytojų poţiūris į kompiuterio taikymą mokymo(si) procese iš dalies lieka ribotas. 

Mokytojai linkę traktuoti kompiuterį visų pirma kaip informacijos procesų mediatorių. Matyt, 

todėl ir naudoja kompiuterį tik tam tikra kryptimi – informacijos perteikimui ir perėmimui, 

informacijos paieškai, tekstų ir kitų failų tvarkymui (Merkys G. ir kt., 2005). Panašios 

tendencijos gali būti įţvelgtos ir analizuojant pradinio ugdymo metodinių darbų autorių 

daţniausiai naudojamos programinės įrangos (MS PowerPoint 68,9 proc., MS Word 59,0 proc., 

Internet Explorer 45,1 proc., MS Paint 27,9 proc., MS Excel 16,4 proc., Windows Media Player 

4,9 proc., el. paštas 4,1 proc., Adobe Photoshop 3,3 proc.(Kriliuvienė T., 2008)) paskirtį. 

Panašu, kad galimybės panaudoti kompiuterį subtilesniems tikslams, pavyzdţiui, gamtos 

ir visuomenės procesų simuliavimui, modeliavimui, apskritai virtuali aplinka nemaţai daliai 

mokytojų sunkiai įsivaizduojama kaip mokinių tyriminės veiklos organizavimo aplinka, kaip 

kūrybiškumo, kritinio mąstymo ugdymo terpė (Merkys G. ir kt., 2005, 74 psl.). Poskyryje 

„Kokybinė IKT priemonių įvairovė“ (2.1.2.1) atlikta pradinių klasių mokytojams prieinamų 

skaitmeninių mokymosi išteklių analizė taip pat rodo, kad naujai kuriamose ir lokalizuojamose 

KMP nepakanka konstruktyvią vaizduotę lavinančių uţduočių, svarbių ugdant vaikų gebėjimą kurti, 

taip pat skirtingos prigimties veiklas (virtualią ir realią) jungiančių uţduočių. 

Kadangi pastaruoju metu IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų plėtrai pradinėse klasėse 

ir specialiajame ugdyme buvo skirti projektai „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų 

kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymos(si) metodus tobulinimas“ (2006- 2008 metai) 

ir „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines 

komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio 

išbandymas ir diegimas“ (2009 -2012 metai), būtų tikslinga naujai įvertinti pradinių klasių 

mokytojų poţiūrį į IKT taikymą kūrybingumui ugdyti. Taip pat būtų prasminga ištirti pedagogų 

poţiūrį į būtent tyriminės veiklos organizavimą panaudojant IKT, o taip pat nustatyti pradinio 

ugdymo pedagogų turimą tokio pobūdţio veiklos organizavimo patirtį. 

 

Apibendrinant ugdymo proceso kaitos aspektus mokytojo poţiūriu, galima išskirti 

šiuos pastebėjimus: 

 Ugdymo proceso kaita sietina su IKT diegimo ir taikymo švietime stadijomis.  

 Ugdymo proceso kaita sietina su IKT kompetencijų dinamika. 
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 Pradinio ir specialiojo ugdymo kaita sietina su ugdytinių psichologinėmis ir fizinėmis 

savybėmis (individualizavimu ir diferencijavimu). 

 Pradinio ir specialiojo ugdymo kaitą gali apsunkinti dar tik įgyjamo mokinių 

raštingumo spragos. 

 Skirtingi šaltiniai pristato skirtingas nuomones apie IKT tinkamumą mokinių 

kūrybingumui ugdyti. Todėl IKT poveikis pradinių klasių mokinių kūrybingumui 

reikalauja gilesnės analizės. 

 Ankstesnių tyrimų rezultatai rodo, kad mokytojų IKT taikymo ugdymui prioritetai yra 

informacijos perteikimas ir perdavimas, o IKT pamokoje naudojamos įterpiant tokio 

pobūdţio veiklą į tradicinį pedagoginį procesą. Todėl naujais tyrimais tikslinga 

patikrinti hipotezę apie IKT taikymo ugdymui prioritetų kaitą konstruktyvaus ugdymo 

kryptimi. 

 

2.2.1.2 Geros patirties atvejų taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) 

metodus apţvalga 

 

Viešai pasiekiamuose šaltiniuose galima rasti dviejų rūšių pastebėjimus apie geros 

patirties atvejus taikant IKT Lietuvos mokyklose: atvejų analizę įvairiais aspektais ir atvejų 

aprašymą (supaţindinimą, kaip mėginama ugdyti). 

Mokslinėje literatūroje gerosios patirties atvejai taikant IKT pristatomi akcentuojant tokio 

ugdymo inovatyvumą, analizuojant jų taikymo ypatumus bei pasekmes. Tokių tyrimų atlikimą 

daţniausiai lemia projektų, kuriuose dalyvauja straipsnių autoriai, paskirtis. 

Paţymėtina, kad mokslininkai ir pedagogai daugiausia dėmesio skiria IKT taikymui 

studentų ir vidurinių mokyklų mokinių ugdyme (Kavaliauskienė G. ir kt., 2006; Shoop E. ir kt., 

2004; Vilkonienė M., 2009, Kriliuvienė T., 2008 ir pan.). Ţymiai maţiau išanalizuota IKT 

taikymo pradiniame ugdyme gerosios patirties atvejų (tik Strakšienė G. ir kt., 2009 ir Kriliuvienė 

T., 2008). Gali būti, kad taip yra todėl, kad tirti tokio ugdymo ypatumus ir/ar veiksmingumą yra 

sudėtingiau, nei vyresnių respondentų atveju. 

G. Strakšienė ir kt. (2009) aptaria IKT, dramos ir kalbos priemonių taikymą ugdant 

jaunesnio mokyklinio amţiaus vaikų komunikavimo kompetenciją. Atliekant eksperimentą, IKT 

buvo naudojamos: 
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 rašant tekstą; 

 įrašant dialogą; 

 naudojant iš nuotraukų video, teksto, uţduočių specialiai sukurtą programinę priemonę; 

 mokantis valdyti „pelę“. 

Dramos priemonės buvo naudojamos stebint ir atpaţįstant emocijas ir mimiką, vaidinant 

dialogą. Kalbos priemonės buvo naudojamos kuriant, uţrašant ir skaitant dialogą.  

Pristatant III klasių 26 mokinių integruotos veiklos tyrimo rezultatus (Strakšienė G., 

2009) pabrėţiama, kad tyrimo dalyviai geba girdėti intonacijas ir jausti asmens emocinę būseną, 

geba įvertinti temperamentą, komunikavimo niuansus. Nustatyta, kad vaikai pastebi ir greitai 

išmoksta suprasti įvairių komunikavimo būdų specifiką ir geba pasinaudoti jų teikiamomis 

galimybėmis informacijos skaitymo ir perteikimo tikslais. Konstatuojama, kad įvairių ugdymo 

priemonių pranašumų derinimas ugdymo procese suteikia naujų galimybių ugdant pradinių klasių 

mokinių komunikavimo kompetenciją. 

Apie pradinių klasių mokytojų patirtį ugdymo procese taikyti IKT tai pat galima spręsti iš 

metodinės patirties analizei skirto tyrimo rezultatų (Kriliuvienė T., 2008). Mokytojų rengtos 

metodinės medţiagos analizė rodo, jog mokytojai vis daţniau dalijasi patirtimi, susijusia su IKT 

taikymu ugdyme. 

Paţymėtina, kad IKT taikymo patirtimi labiau linkę dalintis vyresniųjų klasių mokytojai. 

Pradinėms klasėms skirtų metodinių priemonių parengta ţymiai maţiau, nei kitoms klasėms 

(Kriliuvienė T., 2008). Kadangi ugdymo individualizavimas ugdant pačius jauniausius mokinius 

yra ypač aktualus (pvz., pirmoje klasėje daug dėmesio tenka skirti skaitymo technikos mokymui, 

skaičiavimo įgūdţių lavinimui; dėl mokinių amţiaus savybių daţnai taikomi mokomieji ţaidimai 

ar jų elementai), tam IKT teikiamos galimybės būtų ypač tinkamos. 

T Kriliuvienė (2008) analizuoja mokytojų rengtoje metodinėje medţiagoje išvardintų 

metodų įvairovę. Nustatyta, kad prioritetai yra tokie: 

1) demonstravimas; 

2) savarankiškas darbas; 

3) darbas grupėje arba komandinis darbas; 

4) aiškinimas; 

5) individualus darbas; 

6) projektas; 

7) diskusija; 
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8) praktinis darbas; 

9) ţaidimas; 

10) kiti metodai. 

Pradinių klasių mokytojų rengtoje metodinėje medţiagoje kiek daţniau nei kitų mokytojų 

rengtoje medţiagoje aprašytas pamokų ciklas, pristatyti vykdyti projektai, metodika, kaip dirbti 

su įvairiomis mokymo priemonėmis, programomis, įrankiais. Visgi ir pradinių klasių mokytojai 

daugiausia yra linkę dalintis pamokų vedimo patirtimi – didţiąją dalį jų rengtos metodinės 

medţiagos sudaro pamokų aprašymai (Kriliuvienė T., 2008). Skirtumas nuo vyresnių klasių 

mokytojų parengtų metodinių darbų gali būti aiškinama pradinių klasių mokytojo darbo specifika 

(visas pamokas veda tas pats mokytojas, tad jam lengviau skirtingas pamokas integruoti arba 

sieti). 

Nustatyta, kad pradinių klasių mokytojų ruoštoje metodinėje medţiagoje daugiausia 

naudojamos matematikai ir lietuvių kalbai skirtos kompiuterinės mokomosios priemonės 

(Kriliuvienė T., 2008). Tokių priemonių labai nedaug, nors kompiuterinių mokymo priemonių 

įvairovė būtina norint sudominti įvairius kompiuterinius ţaidimus namuose įpratusį ţaisti mokinį.  

Be to, tik vienintelė iš visų išvardintų kompiuterinių mokomųjų priemonių yra skirta 

skaitymo mokymui (“Šaltinėlis”). Tai rodo apie ypatingą skaitymo mokymui skirtų 

kompiuterinių mokomųjų priemonių stoką ir jų rengimo poreikį. Būtent skaitymo technikos 

mokymasis mokomųjų kompiuterinių priemonių pagalba galėtų būti ypač efektyviai 

individualizuojamas. Problema labai aktuali dar ir todėl, jog skaitymo mokymui reikalingos 

originalios gimtosios kalbos mokymui skirtos kompiuterinės mokomosios priemonės. Todėl 

būtina inicijuoti tokių priemonių kūrimą. 

Mokytojų rengtos metodinės medţiagos analizė rodo, jog mokytojai stokoja ne tik 

įvairesnių kompiuterinių mokymo priemonių, bet ir metodinės literatūros. Pastebėta, jog 

literatūros šaltinių nenurodo 70,5 proc. pradinio ugdymo programos metodinių darbų autorių. 

Vertingi literatūros šaltiniai nurodomi 29,5 proc. metodinių darbų. Be to, praktiškai visuose 

nagrinėtuose metodiniuose darbuose nebuvo aiškiai išskirti ugdomi moksleivių gebėjimai 

(Kriliuvienė T., 2008). Tai irgi leidţia teigti, jog jaučiamas didelis metodinės pagalbos, kaip IKT 

taikyti pradiniame ugdyme, poreikis. 

Kadangi metodine patirtimi dalinasi aktyviausieji, geriausiai IKT įvaldę mokytojai, jų 

teikiama metodinė patirtis tampa pavyzdţiu kitiems mokytojams. Vis dėlto galima konstatuoti, 

jog IKT naudojamos ne visai tikslingai (pamokoje tebedominuoja mokytojas, o ne mokinys), 

neišnaudojamos IKT galimybės skatinti mokinių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą, pamokose 
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daugiausia remiamasi kompiuteriu ir multimedijos projektoriumi, interaktyvios lentos 

naudojamos menkai. Apskritai retai naudojamasi mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis 

(Kriliuvienė T., 2008). 

Gerosios patirties atvejų, kaip mokytojai taiko IKT, yra aprašyta šiek tiek daugiau. Juos 

galima atrasti IKT lyderio programos svetainėje; pedagoginės informacijos duomenų bazėje 

„Korys“, virtualios projekto pedagogų bendruomenės puslapyje „Pasidalinkime patirtimi“. 

Gilinantis į mokytojų aprašomos patirties formą ir turinį gali būti įţvelgtos tos pačios 

tendencijos, kaip ir T. Kriliuvienės (2008) analizuotoje mokytojų sukurtoje metodinėje 

medţiagoje. Gali būti išskirti šie pradinių klasių mokytojų sukurtos metodinės medţiagos 

ypatumai: 

 Aprašyti patirties atvejai daţniausiai turi veiklos plano arba pateikties pavidalą, taigi tie atvejai 

priskirtini demonstravimui. 

 Pateiktyse pernelyg daug teksto, taigi vizualaus pristatymo privalumai lieka neišnaudoti. 

 Statiniais ir dinaminiais paveikslėliais, garsais, interaktyviai informacija pristatoma gana retai. 

Tai rodo įvairių informacijos raiškos būdų taikymo problemas. 

 Mokytojai gana daţnai dalijasi darbo su kokia nors priemone patirtimi. Tai rodo susidomėjimą 

IKT taikymu ugdyme. 

 

Apibendrinant gerosios patirties atvejų ugdant su IKT pradinių klasių mokinius 

apţvalgą galima teigti, kad: 

 Patirties atvejų inovatyvumas, taikymo ypatumai bei pasekmės mokslinėje ir 

pedagogams skirtoje literatūroje analizuojami dar gana retai. 

 Mokytojai vis daţniau dalijasi patirtimi, kaip IKT taikyti ugdyme. Tačiau metodinių 

darbų kokybė yra nepakankama: nenurodyti naudotos literatūros šaltiniai, 

naudojamasi nevertinga literatūra, neįsigilinta, kokie mokinių gebėjimai yra ugdomi.  

 Pradinių klasių mokytojų sukurtoje metodinėje medţiagoje populiarus 

demonstravimas, dalijimasis IKT priemonių taikymo patirtimi. Vyrauja ţodinis 

medţiagos dėstymo būdas, tradicinių IKT priemonių taikymas. 

 Pradinių klasių mokytojams trūksta metodinės medţiagos apie KMP taikymą ugdyme 

ir vertingų gerosios patirties pavyzdţių. 
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2.2.2 Ugdymo procesas (mokiniai ir mokytojas) 

 

Edukologijoje diskusija apie IKT integravimą į edukacinę praktiką tęsiasi daugiau nei du 

dešimtmečius. Mokymo metodai, kuriuose ugdymui vadovauja kompiuteris (demonstravimo, 

pratybų, kontroliavimo programos), vertinami prieštaringai (Pečiuliauskienė P., 2008). Tokiu 

atveju gali būti tiesiog kompiuterizuojamos mokytojo funkcijos, esminiai ugdymo pokyčiai 

neskatinami. Kitų edukologų nuomonė skiriasi – tam tikrose ugdymo srityse KMP gali būti labai 

veiksmingos: interaktyvumas, greiti rezultatai, ugdymosi individualizavimas, mokytojo laiko 

taupymas, veiksmingumas ir pan. (Pečiuliauskienė P., 2008). 

Pastaruoju atveju mokytoją – ţinių šaltinį keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, 

patarėjas, taigi vadybininkas, siekiantis, kad visi dirbtų. 

Keičiantis poţiūriui į ugdymą ir IKT taikymo ugdymo procese galimybėms, ryškėja nauji 

mokytojo ir mokinio santykiai. Nors mokytojui tebelieka svarbu paţinti mokinį, jo asmenybės 

raidos ypatumus, išmanyti didaktiką ir metodiką, vis dėlto kur kas svarbiau mokytojo gebėjimas 

sukurti tokią edukacinę aplinką, kurioje mokinys galėtų mokytis naudodamasis naujomis 

mokymosi priemonėmis (Čiuţas R., 2007). 

Ugdymo proceso kaitos radikalumas susijęs su konkrečioje šalyje pasiekta IKT diegimo ir 

taikymo ugdyme stadija (3 lentelė). Jei klasė yra aprūpinta kompiuterine įranga, informacinių 

technologijų naudojimas pradinėse klasėse priklauso nuo mokytojo pasiektos kompiuterinio 

raštingumo kompetencijos, poţiūrio į inovatyvius mokymo metodus integruojant kompiuterį, nuo 

paties mokytojo entuziastingumo mokytis, tobulėti ir išmokti (Dagienė V. ir kt., „Nuotoliniai 

mokymai ...“). 

Bendraudamas ir stebėdamas besimokančiuosius, mokytojas nusprendţia apie kiekvieno 

mokinio gebėjimus ir poreikius, bei, remdamasis šiais stebėjimais, kuria tokią demokratišką 

mokymosi aplinką, kuri sudarytų galimybes mokiniui konstruoti prasmes, supratimą ir ţinias 

(Čiuţas R., 2007). 

Ţinių šaltiniu tampa IKT. Mokytojo ir mokinio bendradarbiavimo procesą papildo 

techninis tarpininkas, IKT kompetenciją turinčiam mokytojui padedantis ir kartu 

transformuojantis pedagoginio ryšio prigimtį. 

Bendradarbiavimas, panaudojant IKT, potencialiai gali tapti kryptingesnis, o mokytojas 

tuomet gali skirti daugiau dėmesio pedagoginiams ir socialiniams mokymosi institucijos veiklos 

aspektams. Mokytojams tenka siekti socialinių, moralinių, kultūrinių asmenybės ugdymo tikslų, 
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formuoti besimokančiųjų vertybių sistemą. Tai turi ypatingos svarbos integruojant į ugdymo 

procesą IKT, nes gaunamą informaciją tenka atrinkti ir įvertinti patiems besimokantiems, 

remiantis savo vertybių sistema (Laurutis V. ir kt., 2003). 

Esminiu, centriniu mokymo(si) proceso elementu tampa mokinys, jo gebėjimai, poreikiai, 

aplinka. Mokytojas turi gerbti asmens integralumo poreikį ir poreikį pačiam valdyti savo 

gyvenimą. Ši pagarba išreiškiama suteikiant asmeniui visą reikalingą informaciją, kad ja 

remdamasis, galėtų priimti tinkamą sprendimą (Čiuţas R., 2007). 

Būtent tokia mokinio ir mokytojo sąveika ugdymo(si) procese tampa siekiamybe. Ji 

aktuali jau vien todėl, kad nėra dviejų vienodų ugdytinių, o pasiţymintis IKT taikymo ugdymui 

kompetencija mokytojas tokiu atveju įgyja ugdymo(si) individualizavimą ir diferencijavimą 

potencialiai palengvinantį pagalbininką – IKT. 

Toks uţsienio patirties pagrindu susiformuotas lietuvių autorių straipsniuose atsispindintis 

ugdymo proceso kaitos vaizdinys dar gali būti papildytas toliau pateiktomis Lietuvoje atliktų 

tyrimų rezultatuose įţvelgiamomis detalėmis. 

R. Čiuţas (2007), remdamasis 916 mokytojų ir 931 vyresnių klasių mokinių iš įvairių 

Lietuvos vietovių apklausos rezultatais, konstatuoja, kad mokytojo ir mokinio vaidmenų 

samprata evoliucionuoja ir šiandien tiek mokytojai, tiek mokiniai: 

 Aktyvesniu mokymo(si) proceso dalyviu laiko mokinį. 

 Savo vaidmenis daţniau apibūdina sąveikos ar net mokymo(si) paradigmai būdingais 

teiginiais. 

Prasidėjusią pradinių klasių ugdymo proceso kaitą atskleidţia 48 pradinių klasių (III) 

mokinių apklausos rezultatai (Katkutė A., 2006): 

 Daugiau nei pusė pradinukų naudoja mokomąsias kompiuterines programas, 25 proc. visų 

apklaustų trečiokų tai daro kartą per mėnesį, o net 12 proc. – kasdien. 

 Panašus ir kompiuterinių enciklopedijų, ţinynų naudojimo pasiskirstymas, tik kasdien jas 

naudoja 18 proc. apklaustųjų. 

 Beveik pusė trečių klasių mokinių reikalingus referatus rengia kartą per mėnesį.  

 Dauguma mokinių (daugiau nei 70 proc.) niekada mokykloje nerengia kompiuteriu namų 

darbų ir neieško internete reikalingos informacijos, tačiau daugiau nei pusė nurodo, kad gali 

ţaisti kompiuterinius ţaidimus ar leisti laiką internete: 11 proc. – daugiau nei kartą per savaitę, 

13 proc. – kartą per savaitę ir 30 proc. – kartą per mėnesį. 
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 Dauguma mokinių nurodo, kad mokytojai pamokų metu taip pat naudoja kompiuterius: 48 

proc. teigia, kad tai vyksta kartą per mėnesį, 6 proc. – kartą per savaitę ir 15 proc. – daţniau 

nei kartą per savaitę. 

Pastarasis tyrimas parodo stiprėjantį IKT vaidmenį jaunesnio mokyklinio amţiaus vaiko 

gyvenime. 

IKT ekspertų-konsultantų nuomone, mokant vyresnių klasių mokinius vis dar 

nepanaudojamas darbas virtualioje erdvėje, grupinio darbo galimybės, individuali mokinio veikla 

prie kompiuterio modeliuojant, tyrinėjant, nepanaudojamos turimos mokomosios programos, 

maţai dėmesio skiriama prieinamumo visiems principų įgyvendinimui, taip pat per maţai 

išnaudojamas nuotolinis mokymasis, neadministruojamas elektroninis turinys (Ţvirdauskas D. ir 

kt., 2006). Be to, IKT maţiau naudojamas, jei orientuojamasi į mokymo individualizavimą 

(Merkys G. ir kt., 2007). 

Giliau analizuojant IKT metodinius darbus, kuriuose integruojami keli dalykai, paaiškėja, 

jog ši integracija yra „dirbtinė“, t.y. mokytojai teigia, jog integruoja dalykus, tačiau tik formaliai. 

Pateikdami metodinę medţiagą, kurioje yra integruojami keli dalykai, mokytojai daţniausiai 

nurodo tik vieno savo dėstomo dalyko ugdomus gebėjimus ar moksleivių pasiekimus, kuriuos 

ugdo (Kriliuvienė T., 2008).  

Kompiuterio naudojimas konkrečiose metodikose priklauso nuo mokytojo ir mokinių 

veiklos prioritetų. IKT konkrečiose mokymo metodikose daţniau naudojamas, jei klasėje 

orientuojamasi į tyrimų veiklą, mokytojas yra daugiau edukacinių aplinkų organizatorius, nei 

ţinių perteikėjas, o mokiniai daţniau dalyvauja šiuolaikinėse, netradicinėse mokymosi veiklose 

(pvz., nustato savo mokymosi tikslus, rengia pristatymus ir pan.) (Merkys G. ir kt., 2006). 

IKT ekspertų-konsultantų nuomone, būtina ugdyti mokytojų IKT naudojimo 

kompetenciją, įvesti IKT koordinatoriaus pareigybes bendrojo lavinimo mokyklose, tobulinti 

ugdymo proceso organizavimą (per didelis kompiuterių klasės uţimtumas), įsigyti naujų 

kompiuterinių mokymo priemonių. Taip pat įvardinama ir tai, kad ugdymo turinys ir išsilavinimo 

standartai orientuoti į ţinių atgaminimą, kūrybiškumas, mąstymo kokybė vis dar antraeiliai 

mokytojų tikslai (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

Mokytojas daţniau naudoja taikomų metodikų galimybėms praplėsti IKT, jei mokykloje 

sudarytos sąlygos inovacijų raiškai, pvz., gali įgyvendinti klasėje naujoves pagal savo sprendimus 

ir nuomonę, gali daryti įtaką mokykloje rengiamiems inovacijų projektams (Merkys G. ir kt., 

2007). 
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Taigi pedagoginėje praktikoje tebeegzistuoja daugybė su IKT taikymu susijusių 

nesklandumų, neaiškumų ir tai yra pedagogų bei tyrėjų nuolatinių diskusijų objektas.  

Nors mokslinėje lietuvių autorių literatūroje apie IKT poveikį ugdymui atsispindi brandus 

pasaulinių tokio ugdymo kaitos tendencijų supratimas, apibendrinus aukščiau pateiktus mokinių 

ugdymo su IKT tyrimų rezultatus vis dėlto galima konstatuoti, kad potencialūs informacinių 

technologijų taikymo ugdyme skatinami ugdymo proceso pokyčiai prieš penketą metų Lietuvoje 

tebuvo prasidėję. 

M. Vilkonienės (2009) atlikta 14 mokslinės bei metodinės informacijos šaltinių, 

pasiekusių skaitytoją per pastarąjį dešimtmetį, turinio analizė taip pat rodo, kad pastaruoju metu 

pedagoginėje praktikoje vis dar reiškiasi tradicinė pedagoginė sistema, grindţiama poveikio 

paradigma. Tačiau gali būti įţvelgtas pedagoginės sistemos atskirų elementų tobulėjimas. Kartais 

radikali sistemos kaita įvardinama kaip galima ateities perspektyva. Kadangi poţiūris yra ne tik 

socialinės tikrovės atspindys, bet ir ją lemiantis veiksnys, galima manyti, kad pastarieji tekstai 

ateityje skatins pedagoginės sistemos kaitą nuo tradicinės prie sąveikos pedagogikos (Vilkonienė 

M., 2009). 

Kai kuriuos pedagogikos sistemos pokyčius būtent šia kryptimi atskleidţia projekto 

„Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius 

mokymo(si) metodus tobulinimas” veiksmingumo tyrimas (Uginčienė E. ir kt., 2008). 

Dalyvavimas projekte pakeitė: 

 Dalyvių poţiūrį į ugdymo proceso planavimą ir modeliavimą. 

 Klasėje taikomus mokymo, vertinimo būdus. 

 Kompiuterio taikymo pamokoje pobūdį 

 Supratimą, įsitikinimus ir praktiką. 

 

Siejant aukščiau minėtų tyrimų rezultatus su pradinio ir integruoto specialiojo 

ugdymo kontekstu, galima paţymėti tokius tikėtinus pradinių klasių mokinių ugdymo(si) 

proceso kaitos akcentus: 

 Orientacija į ugdymo procesą kokybiškai keičiantį IKT taikymą. 

 Ugdymo proceso kaita pagal turimą IKT kompetenciją. 

 Ugdymo proceso kaitos apribojimai, susiję su pradiniam ir specialiajam ugdymui 

būdinga individualizavimo specifika. 
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2.2.2.1 Mokinių savijautos, susijusios su IKT ir kitų inovatyvių mokymos(si) 

metodų naudojimo pamokoje ir apskritai mokykloje, tyrimų apţvalga 

 

Bet kurioje kompiuterizuotoje darbo vietoje mokinius veikia daug įvairiausių veiksnių. 

Vieni iš jų indiferentiški, kiti kenksmingi, dar kiti turi teigiamą poveikį organizmui, gyvensenai ir 

t.t. Jų poveikis yra individualus ir priklauso nuo asmens konkrečių savybių: amţiaus, lyties, 

sveikatos, pomėgių, gebėjimų, emocijų. 

Jei darbo krūvis yra per didelis, organizme atsiranda diskomforto reiškiniai. Pirmiausia 

visa tai lokalizuojasi atskirose sensorinėse ir motorinėse funkcinėse sistemose, kuriose pradeda 

vyrauti slopinimo reiškiniai. Jie plečiasi ir virsta sisteminiu nuovargiu, kuris gali peraugti į 

pervargimą ir gilesnius sveikatos sutrikimus (Vaitkevičius V.J., 2006). 

Darbas kompiuteriu labiausiai veikia regą, laikyseną, psichiką. 

Nors šiuolaikinių vaizduoklių ekranai yra geros kokybės, tačiau į vaizduoklio ekraną 

ţiūrima iš arti, todėl jo neigiamas poveikis gali būti didesnis. Įtemptai dirbant, po kurio laiko 

ţmogui gali imti skaudėti arba svaigti galva. Pervarginus regos sistemą, gali nusilpti regėjimas, 

išsivystyti trumparegystė. Maţiausiai akis vargina dideli spalvoti vaizdai, lydimi muzikos ar 

diktoriaus teksto. Blogiau, kai tenka ilgai skaityti tekstą ekrane. Dar blogiau ţaidţiant 

kompiuterinius ţaidimus – smulkūs judantys elementai labai vargina akis. Ypač kenkia akims 

darbas kompiuteriu prieblandoje. Dieną kompiuteris turi būti gerai apšviestas, geriausia, kad 

šviesa būtų iš kairės pusės ir neatsispindėtų nuo ekrano. Vakare reikia naudoti dirbtinio 

apšvietimo nukreiptos šviesos šaltinius (Dagienė V. ir kt., „Nuotoliniai mokymai...“). 

Daug laiko praleidţiantiems prie kompiuterio atsiranda sausų akių sindromas. Šio 

sindromo simptomus galima suskirstyti dvi grupes. Pirma susijusi su regėjimo pablogėjimu, antra 

– su nemaloniais pojūčiais akyse. Ne gana, kad pablogėja regėjimas, sutrinka akomodacija, akiai 

sunku persiorientuoti nuo tolimų objektų prie artimų ir atvirkščiai, dvejinasi akyse, jos greičiau 

pavargsta skaitant. Antros grupės poţymiai yra šie: skausmas kaktoje ir akiduobėse, skausmas 

sukiojant akių obuolius, paraudusios akys. Ekranas mirga, skleidţia ryškią šviesą, vaizdiniai 

nepakankamai kontrastingi, neturi aiškių ribų. Labiausiai regėjimui kenkia vaizduoklio 

mirguliavimas, netinkamai pasirinktas atstumas nuo akių iki vaizduoklio, nesureguliuotos 

spalvos. Akys labai pavargsta, kai ţvilgsnis nuolat šokinėja nuo ekrano ant klaviatūros ar 

popieriaus lapo (Dagienė V. ir kt., „Nuotoliniai mokymai...“). 
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Laikysenos rizikos veiksniai daţniausiai susiję su ergonomiškai netinkamai įrengta darbo 

vieta, dideliu statiniu krūviu ir veiklos monotonija (nuolat pasikartojantys judesiai). Diskomfortą 

sukelia nuolatinis liemens raumenų įsitempimas, spazmai, aplinkos vizualiniai stresoriai 

(reiškinys, kai esame kitų stebimi) (Vaitkevičius V.J., 2006). 

Psichikos rizikos veiksniai mokykloje, namuose, ţaidimų svetainėse ir kitur turi panašių ir 

skirtingų bruoţų. Mokykloje daţniau susiduriama su nerimu ir baime dėl nesusidorojimo su 

uţduotimis, klaidomis, prieinamumo, taip pat priklausomybės nuo pedagogo kompetencijos, 

charakterio, elgsenos. Mokykloje per pamoką daţnai pritrūksta laiko medţiagai įsisavinti, 

nesuformuojama motyvacija veiklai. Namuose, svetainėse daţnai susiduriama su pernelyg dideliu 

krūviu akims (ilgai sėdima prie kompiuterio), psichine įtampa (ilgai ţaidţiant sudėtingus 

kompiuterinius ţaidimus), delinkventiniu elgesiu ir mąstysena, skatinančia pyktį, ţiaurumą 

(Vaitkevičius V.J., 2006). 

Nors tiesioginių su IKT taikymu sietinų pradinių klasių mokinių savijautos tyrimų 

Lietuvoje tikriausiai nebūta, IKT ir inovatyvių mokymosi metodų poveikis mokinių savijautai 

gali būti prognozuojamas remiantis šių Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatais: 

 V. J. Vaitkevičius (2006) aprašo 1020 mokinių, iš kurių. 34,7 proc. mokosi vidurinėje 

mokykloje, 21,2 proc. – gimnazijoje, 43,8 proc. – pagrindinėje mokykloje ir 0,4 proc. mokosi 

atskiroje pradinėje mokykloje, apklausos rezultatus. Paţymėtina, kad šie duomenys apie 

respondentus neatspindi realios pradinių klasių mokinių dalies tyrimo imtyje, nes pagrindinių 

ir vidurinių mokyklų patalpose neretai yra ugdomi ir pradinės ugdymo pakopos mokiniai. 

Tyrimu norėta išsiaiškinti mokinių poţiūrį į veiklos su kompiuteriu poveikį sveikatai. 

 Katkutė A. (2006) aprašo 48 III klasėje besimokančių respondentų apklausos rezultatus. 

Tyrimu norėta atskleisti mokinių kompiuterinius įgūdţius ir galimybes pradinėje mokykloje 

naudoti IKT. 

Kaip rodo tyrimo rezultatai (Vaitkevičius V. J., 2006), mokykloje kompiuteris mokiniams 

nėra pakankamai prieinama ugdymo priemonė. Du trečdaliai mokinių kompiuteriu mokykloje 

dirba ne daugiau, kaip valandą per dieną. Kito tyrimo duomenimis (Katkutė A., 2006), dauguma 

moksleivių mokykloje kompiuteriu visai nedirba, tai nurodė net 73 proc. apklaustų trečiokų. 17 

proc. moksleivių prie kompiuterio mokykloje praleidţia maţiau nei vieną valandą per savaitę, 6 

proc. – nuo 1 iki 3 valandų, 2 proc. – nuo 3 iki 5 valandų. Tik 2 proc. apklaustų mokinių 

mokykloje praleidţia prie jo daugiau nei 5 valandas per savaitę. Remiantis abiejų tyrimų 

rezultatais, prie kompiuterio mokykloje praleidţiama maţai laiko, todėl mokinių sveikatos tai 

tikriausiai neįtakoja. 
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Taigi panašu, kad mokyklinio ugdymo su IKT poveikis mokinių savijautai nėra toks 

ryškus, kaip gali būti ryškus bendras ir mokyklinės, ir popamokinės veiklos su IKT poveikis. 

Kai kurie tyrėjai (Vaitkevičius V.J., 2006) teigia, kad namuose mokiniai kompiuteriu 

naudojasi daţniau ir per dieną ilgiau. Pusė vaikų kompiuteriu dirba nuo dviejų iki trijų valandų, 

penktadalis – keturias ir daugiau valandų per dieną (taigi gana ilgai prie kompiuterio kiekvieną 

dieną ne mokykloje sėdi iš viso daugiau nei trys penktadaliai respondentų). Mokiniai kompiuteriu 

dirba ne tik namuose, 59,6 proc. jų naudojasi kompiuterių klubų, svetainių paslaugomis. 

Svetainėse mokiniai prie kompiuterio praleidţia daţniausiai iki 2 valandų (Vaitkevičius V. J., 

2006). 

Kito (III klasių mokinių) tyrimo duomenimis (Katkutė A., 2006): 

 27 proc. mokinių visai neleidţia laiko prie kompiuterio, tiek pat mokinių – praleidţia maţiau 

nei vieną valandą per savaitę (taigi ne mokykloje ši respondentų grupė kompiuteriu beveik 

nesinaudoja). 

 10 proc. mokinių per savaitę kompiuteriu ne mokykloje naudojasi nuo 1 iki 3 valandų (taigi 

maţdaug pusvalandį per dieną). 

 13 proc. apklaustųjų mokinių ne mokykloje per savaitę prie kompiuterio praleidţia nuo 3 iki 5 

valandų (taigi nepilną valandą per dieną). 

 23 proc. mokinių ne mokykloje prie kompiuterio daugiau nei penkias valandas per savaitę 

(taigi maţdaug vieną valandą arba daugiau per dieną). 

Lyginant pastaruosius abiejų tyrimų rezultatus, gali būti įţvelgtas neatitikimas (pirmojo 

tyrimo rezultatai rodo, kad ne mokykloje kasdien kompiuteriu ilgai naudojasi daugiau nei trys 

penktadaliai respondentų, o antrojo, kad tokių mokinių yra .maţiau nei ketvirtadalis). Tikėtina, 

kad neatitikimo prieţastis gali būti pirmojo tyrimo imties ypatumai: rezultatai grindţiami ne tik 

pradinių klasių, bet ir aukštesnių klasių mokinių atsakymais. 

Paţymėtina, kad tyrimas (Vaitkevičius V.J., 2006) atskleidė labai platų edukacinės, 

rekreacinės ir socialinės srities veiklos su kompiuteriu spektrą. Kompiuterį mokiniai kasdieninėje 

veikloje naudoja poilsiui, daţniausiai ţaidimams ir pramogoms. Kasdien šia veikla uţsiima per 

50 proc. mokinių. Veiklos su kompiuteriu pobūdis priklauso nuo vaikų amţiaus. Daugiausia 

tokiu būdu ilsisi vidurinio mokyklinio amţiaus mokiniai (31,3 proc.), gerokai rečiau – pradinių 

klasių mokiniai (6,9 proc.), o maţiausiai – vyresniųjų klasių mokiniai (2 proc.) (Vaitkevičius 

V.J., 2006). Kitos mokinių apklausos (Katkutė A., 2006) rezultatai rodo, kad 65 proc. 

respondentų kasdien arba beveik kasdien ţaidţia kompiuterinius ţaidimus (tik panašu, kad III 
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klasės mokiniai tai daro trumpai). Internetą ţaidimams, bendravimui ar informacijos paieškai 

beveik kasdien naudoja daugiau nei pusė III klasės mokinių. 

Pastarieji abiejų tyrimų rezultatai leidţia konstatuoti, kad tėvų nekontroliuojamo IKT 

naudojimo poveikis pradinių klasių mokinių sveikatai tikriausiai yra maţesnis, nei vidurinio 

mokyklinio amţiaus vaikų atveju. Ir vis dėlto tikėtina, kad jaunesnio mokyklinio amţiaus 

mokinių sveikata ţalingam IKT naudojimo poveikiui yra jautresnė, taigi neigiamo IKT poveikio 

vaikų sveikatai problema yra aktuali. 

Mokiniai, praleidţiantys daug laiko prie kompiuterio, skundţiasi įvairiais negalavimais: 

nuovargiu, skausmu įvairiose kūno srityse, galūnių tirpimu ir pan. Daţniausiai skundţiamasi akių 

nuovargiu ir skausmu. Šiuos nusiskundimus daţnai lydi akių perštėjimas ir ašarojimas. Šie 

simptomai būdingi kas trečiam respondentui (Vaitkevičius V. J., 2006). 

Darbas kompiuteriu daţnai iššaukia galvos skausmus. Ilgas sėdėjimas prie kompiuterio, 

netaisyklinga laikysena, ergonomiškai nepritaikyti baldai iššaukia ne tik rankų ir plaštakų, bet ir 

sprando bei nugaros raumenų nuovargį ir skausmus. Trečdalis respondentų įsitikinę, kad tai yra 

darbo kompiuteriu pasekmė. Kas dešimtas mokinys į tai nekreipia dėmesio, todėl šie 

nusiskundimai vėliau gali virsti sunkesniais, ilgalaikiais laikysenos ir kraujotakos sutrikimais. 

Kas trečias mokinys įsitikinęs, kad darbas kompiuteriu neturi jokios įtakos jo savijautai 

(Vaitkevičius V. J., 2006). 

IKT ekspertų-konsultantų nuomone, naudojantis IKT gali atsirasti priklausomybė nuo 

kompiuterio, pablogėti sveikata, nukenčia betarpiškas bendravimas, socializacija, prarandami 

klasikiniai mokymo metodai, gali suprimityvėti ugdymo procesas, didelė grėsmė pasiklysti 

informacijos srautuose; išlieka informacijos patikimumo, vertinimo problemos, didelės laiko 

sąnaudos, tobulintina mokytojų IKT naudojimo kompetencija (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). V. J. 

Vaitkevičius (2006) konstatuoja, kad priklausomybę nuo kompiuterio pripaţįsta 11,4 proc. 

respondentų, iš jų mergaičių – 35,1 proc., berniukų – 64,9 proc. Priklausomybės nesugebėjo 

įvertinti 15,2 proc. respondentų. 

Nepaisant aukščiau aprašyto galimo ţalingo poveikio mokinių savijautai, IKT šiandien vis 

daţniau yra suprantamos kaip natūrali ir net būtina mokymosi aplinkos dalis. Mokytojai mano, 

kad IKT turi įtakos moksleivių savijautai (pvz., pirmokų adaptacijai, Kasinskaitė E., 2009). 

A. Katkutės (2006) aprašyto tyrimo rezultatai rodo, kad net 80 proc. tyrimo dalyvių (III 

klasių mokinių) patinka dirbti kompiuteriu. Panašiai tiek pat mokinių mano, kad įgyti įgūdţiai 

pravers ateityje. 
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Bet vis tiek apie 60 proc. apklaustų III klasių mokinių teigia, kad su IKT mokosi tik todėl, 

kad jiems taip liepia. Daugiau nei 40 proc. mokinių nurodo, kad jiems patinka ţaisti 

kompiuterinius ţaidimus, todėl įdomu ir dirbti su mokomosiomis kompiuterinėmis programomis 

(Katkutė A., 2006). Tai atskleidţia nepakankamą beveik dviejų trečdalių pradinių klasių mokinių 

vidinę IKT taikymo mokymuisi motyvaciją arba gali rodyti prastą mokinių savijautą. Taip gali 

būti ir todėl, kad mokytojai kompiuterių buvimą klasėje vertina kaip reikšmingą fizinės aplinkos 

faktorių, bet kompiuteriai nelaikomi reikšmingesniais uţ “tradicines” mokymosi priemones. Kiek 

reikšmingesniais uţ kompiuterius laikomi tradicinė lenta, kokybiškos vaizdinės priemonės, 

patrauklūs pratybų sąsiuviniai, spalvingi vadovėliai (E. Kasinskaitė, 2009, p.79). 

 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje atlikti mokinių savijautos dirbant su 

IKT tyrimai rodo, kad 

 Mokyklinio ugdymo su IKT poveikis mokinių savijautai nėra toks ryškus, kaip bendras 

ir mokyklinės, ir popamokinės veiklos su IKT poveikis. 

 Tėvų nekontroliuojamo IKT naudojimo poveikis pradinių klasių mokinių sveikatai 

tikriausiai yra maţesnis, nei vidurinio mokyklinio amţiaus vaikų atveju. Ir vis dėlto 

tikėtina, kad jaunesnio mokyklinio amţiaus mokinių sveikata ţalingam IKT naudojimo 

poveikiui yra jautresnė, taigi neigiamo IKT poveikio vaikų sveikatai problema yra 

aktuali. 

 Mokiniai, praleidţiantys daug laiko prie kompiuterio, skundţiasi įvairiais negalavimais: 

nuovargiu, skausmu įvairiose kūno srityse, galūnių tirpimu, galvos skausmais ir pan. 

Daţniausiai skundţiamasi akių nuovargiu ir skausmu. Dalis mokinių pripaţįsta 

priklausomybę kompiuteriui. 

 Tik dalis mokinių po darbo su kompiuteriu atsiradusius negalavimus sieja su IKT 

naudojimu. 

 Pradinių klasių mokiniams patinka kaţką veikti su kompiuteriu. Bet sėdėjimą prie 

kompiuterio vaikai labiau sieja su pramogomis, nei mokymusi. 

 Pradinių klasių mokytojai pripaţįsta, kad IKT naudojimas gali turėti teigiamą poveikį 

mokinių savijautai. 
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2.2.2.2 Ugdymo proceso veiksmingumo tyrimų rezultatų apţvalga 

 

Aptariant ugdymo proceso su IKT veiksmingumą, nagrinėtinas mokytojų poţiūris į 

veiksmingumą, mokinių poţiūris į veiksmingumą, tėvų poţiūris į veiksmingumą, mokyklų 

vadovų poţiūris į veiksmingumą, o ypač poveikis akademiniams rezultatams. Paţymėtina, kad 

dauguma Lietuvoje atliktų tyrimų apsiriboja nuomonių apie ugdymo su IKT veiksmingumą 

tyrimais, o pradinių klasių mokinių ugdymo su IKT tyrimų yra aprašyta maţai. 

Dalykinėje „Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų“, atliktų 2007 metais Lietuvoje, 

ataskaitoje (p. 29) paţymima, kad kompiuterio buvimas namuose ir naudojimasis internetu yra 

teigiamas geresnių IV klasės mokinių lietuvių kalbos mokymosi rezultatų veiksnys. 

Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų tyrimo ataskaitoje (2007, p. 69) paţymima, 

kad Lietuvoje aukščiausi matematikos rezultatai pasiekti tų mokinių, kurie kompiuteriu naudojasi 

namuose, bet ne mokykloje, taip pat abiejose šiose aplinkose. Ţemiausias rezultatų vidurkis yra 

vaikų, kurie kompiuteriu naudojasi tik mokykloje. Kad ir kaip būtų keista, vaikų, visai 

nesinaudojančių kompiuteriu, rezultatai yra aukštesni. Lyginant su tarptautiniu vidurkiu, matyti 

keletas skirtumų: čia geriausi matematikos rezultatai yra tų, kurie naudojasi kompiuteriu ir 

namuose, ir mokykloje, o ţemiausi tų, kurie naudojasi kitose vietose, ne namuose ar mokykloje. 

Išanalizavus gamtos mokslų rezultatų vidurkius, matyti, jog aukščiausi rezultatai pasiekti 

mokinių, kurie kompiuteriu naudojasi namuose, bet ne mokykloje, taip pat kitose vietose. 

Ţemiausias vidurkis, kaip ir matematikos rezultatų, yra tų mokinių, kurie kompiuteriu naudojasi 

mokykloje, bet ne namuose. 

Tyrimai rodo, kad IKT poveikis juntamas visose srityse. Maţiausiai keičiasi mokinių 

mokymuisi skirtas laikas, lankomumas, daugiausia – mokymosi motyvacija, savarankiško 

mokymosi ir bendradarbiavimo įgūdţiai. IKT teigiamą įtaką šiais aspektais paţymėjo 30 proc. 

respondentų. Pozityviai ir negatyviai įtaką vertinančių yra maţdaug vienodai. Pabrėţtina, kad 

apie 80 proc. respondentų teigia, kad taikant IKT dalyko ţinios padidėjo. Daug respondentų vis 

dėlto IKT taikymą mini kaip didėjančios segregacijos prieţastį: padidėjo skaitmeninė atskirtis, 

pasiekimų skirtumai (Merkys G. ir kt., 2005). 

Kitame tyrime, nagrinėjančiame pradinio ir specialiojo ugdymo situaciją (Uginčienė E. ir 

kt., 2008), buvo domėtasi, kokius kompiuterių naudojimo privalumus mokytojai įţvelgia (imtis – 

50 pradinių klasių mokytojų ir 25 specialiojo ugdymo pedagogai).  

Mokytojai nurodė šiuos privalumus (Uginčienė E. ir kt., 2008):  
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 daugiau galimybių ugdymo procesą padaryti vaizdesnį, įdomesnį, įvairesnį; 

 geresnės uţduočių diferencijavimo ir individualizavimo galimybės; 

 skatinama mokinių mokymosi motyvacija; 

 greitas grįţtamasis ryšys mokiniui; 

 skatinamas mokinių aktyvumas, pasitikėjimas savimi; 

 teigiama įtaka mokymosi rezultatams. 

Mokiniai pabrėţia, kad naudojant IKT pamokose yra lengviau įsiminti pateikiamą 

informaciją, lengviau suprasti naujai pateikiamą medţiagą, pamokos tampa įdomesnės, 

vaizdesnės. Taip pat mokiniai privalumu laiko ir tai, kad taikant IKT gerėja jų įgūdţiai dirbti 

kompiuteriu bei įvairiomis programomis. Mokytojų nuomone, naudojant IKT darbas pamokose 

vyksta greičiau, galima gauti daugiau informacijos, estetiškai ją pateikti mokiniams. Mokytojai 

paţymi, kad tokiose pamokose didėja mokinių susidomėjimas, motyvacija mokytis. IKT pagalba 

vaizdinę medţiagą galima pateikti koncentruotai, kompaktiškai, ugdomas mokinių kritinis 

mąstymas ir kūrybiškumas. Mokytojams, naudojant IKT taip pat yra lengviau ir greičiau 

pasiruošti pamokoms (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006).  

Teigiamą IKT įtaką mokymosi motyvacijai ir įgūdţiams labiau išskiria mokytojai vyrai, 

vyresnio amţiaus pedagogai, aukštesnę IKT kompetenciją turintys asmenys. Nuomonę, kad 

taikant IKT gerėja lankomumas ir paţangumas, stipriau išreiškia jaunesnio amţiaus pedagogai, 

aukštesnę IKT kompetenciją turintys asmenys. Technologijų reikšmę, skatinant mokinių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, labiau akcentuoja matematikos mokytojai, mokytojai vyrai 

(Merkys G. ir kt., 2007). 

Mokyklos vadovai IKT naudojimo pamokose privalumais laiko greitą informacijos 

radimą, jos įdomų pateikimą pamokose, kuris skatina, sudomina ir motyvuoja mokinius. IKT 

pagalba mokiniai yra mokomi savarankiškai mokytis, rasti, apdoroti ir pateikti informaciją 

(Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

Mokinių tėvai IKT taikymo privalumais laiko galimybę nuolatos susirasti, atnaujinti, 

kaupti informaciją, kuri yra reikalinga pamokose. Mokinių tėvų nuomone, pamokos, kuriose 

naudojamos IKT yra patrauklesnės, mokiniams lengviau suprasti pateikiamą medţiagą, 

sutaupoma laiko, atsiranda informacijos pateikimo vaizdumas, be to, gerėja tiek mokytojų, tiek 

mokinių IKT taikymo įgūdţiai (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

Apibendrinant galima teigti, kad kai kuriuos IKT taikymo privalumus (motyvacijos 

augimą, informacijos pateikimo vaizdumą) pastebi įvairių grupių respondentai. 
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Kiti IKT taikymo privalumai yra aktualūs tik atskirų grupių respondentams: 

 Mokytojams yra svarbus patogesnis rengimasis pamokoms, geresnės uţduočių 

diferencijavimo ir individualizavimo galimybės, greitas grįţtamasis ryšys, teigiama įtaka 

mokymosi rezultatams. 

 Mokiniams ir jų tėvams yra reikšmingas lengvesnis medţiagos supratimas, geresni mokinių 

IKT taikymo įgūdţiai. 

 Tėvams rūpi geresni mokytojų IKT taikymo įgūdţiai. 

 Mokyklų vadovams yra aktualus mokinių savarankiškumo ugdymas, informacijos radimo, 

apdorojimo ir pateikimo įgūdţiai. 

Tyrimai taip pat nagrinėja su IKT taikymu susijusias problemas. Pradinių klasių ir 

specialiųjų pedagogų nuomone (Uginčienė E. ir kt., 2008), IKT taikymo veiksmingumo siekti 

trukdo kompiuterių ir kitos technikos trūkumas, nepakankamas mokytojų uţsienio kalbų 

mokėjimas, netinkamas kabinetų įrengimas, naudojimosi įvairia IKT įranga įgūdţių stoka, su 

nauja mokymosi erdve susijusi mokytojų baimė, netinkamas mokytojų kompiuterinis raštingumas 

ir kt. 

Mokytojai didţiausiais IKT taikymo mokymo(si) procese trūkumais įvardija kompiuterių 

ir skaitmeninių projektorių trūkumą, ir tai, kad norint gerai pasiruošti tokioms pamokoms reikia 

labai daug laiko. Jie pabrėţia ir pačių mokytojų entuziazmo, ţinių kaip galima panaudoti IKT, 

mokomąsias kompiuterines programas trūkumą. Mokytojai taip pat pamini ir tai, kad neretai 

mokiniai į pamokas, kuriose aktyviai naudojamos IKT ţiūri kaip į ţaidimą ir nesusikoncentruoja, 

neįsidėmi svarbiausių dalykų, dėl to nukenčia jų rezultatai (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

IKT taikymo mokymo(si) procese trūkumais mokiniai daţniausiai laiko tai, kad daug 

laiko praleidţiant prie kompiuterio blogėja regėjimas, daţnai ieškant informacijos internete 

paklystama tarp informacijos gausos ir norint atsirinkti informaciją yra sugaištama daug laiko. 

Mokiniai taip pat paţymi, kad trūksta kompiuterių, jie būna pakankamai seni ir lėti, nėra arba 

labai lėtas interneto ryšys, tai taip pat atima pakankamai daug laiko. Mokiniai taip pat paţymi, 

kad ne visi mokytojai moka naudotis IKT, todėl pamokos kartais nepavyksta, mokytojai 

nesuvaldo klasės, nepilnai panaudojamos visos galimybės (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

Mokyklų vadovai trūkumais įvardina kompiuterių, skaitmeninių projektorių, 

kompiuterinių klasių stygių. Mokyklų vadovai pastebi ir maţą mokytojų aktyvumą, 

nesidomėjimą IKT panaudojimo galimybėmis. Ypač vyresnio amţiaus mokytojai nenoriai jomis 

naudojasi (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 
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Mokyklų vadovai mano, kad IKT taikymas gali ţenkliai prisidėti prie daugelio 

pedagoginių tikslų įgyvendinimo, tačiau į pirmą planą iškelia mokinių mokymosi motyvacijos 

kėlimo ir mokytojų pedagoginių paţiūrų kaitos prioritetus. Nusakydami svarbiausias IKT plėtros 

kryptis mokykloje, vadovai paţymi pedagogų ir mokinių IKT naudojimo bendrosios 

kvalifikacijos kėlimą, mokytojų IKT pedagoginės kvalifikacijos kėlimą, technologinę plėtros 

pusę matydami antrame plane (Merkys G. ir kt., 2007). 

Mokinių tėvai pastebi, kad mokiniai ieškodami informacijos sugaišta daug laiko, neretam 

mokiniui išsivysto priklausomybė nuo kompiuterio ir interneto, maţėja mokinių judrumas, 

blogėja sveikata, mokiniai skaito maţiau knygų, maţėja gyvo bendravimo. Mokinių tėvai taip pat 

paţymi, kad mokyklose ne visada sudaromos galimybės naudotis IKT, technologijos greitai 

sensta ir mokymasis jomis naudojantis ne visada yra produktyvus (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006). 

Apibendrinant galima teigti, kad kai kuriuos IKT taikymo trūkumus (kokybiškų 

kompiuterių ir kitos technikos trūkumą, mokytojų IKT raštingumo spragas) pastebi daugumos 

grupių respondentai. 

Kitos IKT taikymo problemos aktualios tik atskirų grupių respondentams: 

 Mokytojai pabrėţia dideles laiko sąnaudas siekiant ugdymo proceso kokybės, taip pat nerimtą 

kai kurių mokinių poţiūrį į tokias pamokas. 

 Mokiniams atrodo svarbu, kad mokantis su kompiuteriu gali pablogėti regėjimas, o internete 

ieškoti informacijos yra sunku ir uţtrunkama gana ilgai. 

 Mokinių tėvams rūpi kompiuterio poveikis vaikų sveikatai bei gresiantis ugdymo atotrūkis 

nuo realaus pasaulio.  

Tyrimų rezultatai (Ţvirdauskas D. ir kt., 2006) rodo, kad veiksmingiausiai IKT yra 

panaudojamos informacinių technologijų ir anglų kalbos pamokose. Kiek maţiau minima istorija, 

geografija, fizika, muzika, matematika, gimtoji kalba. Šių dalykų pamokose mokinių, mokytojų ir 

mokyklos vadovų nuomone iš visų IKT yra veiksmingiausiai panaudojamas personalinis 

kompiuteris ir magnetofonas. Mokinių tėvų nuomone veiksmingiausiai yra panaudojamas 

magnetofonas, kopijavimo aparatas ir mokomosios kompiuterinės programos. Kiek maţiau 

respondentų prie veiksmingai naudojamų IKT priskyrė spausdintuvą, kopijavimo aparatą, 

mokomąsias kompiuterines programas. 

IKT naudojimas matematikos ir gamtos mokytojų praktikoje neapsprendţiamas vien IKT 

technologijomis, jų naudojimo kompetencija ir teoriškai palankia mokytojo nuostata. Duomenys 
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empiriškai patvirtina, kad IKT naudojimas mokykloje turi būti matomas kaip platesnės 

šiuolaikinės švietimo organizavimo problematikos dalis (Merkys G. ir kt., 2007). 

Tyrėjai nurodo, kad mokymosi motyvacijos ir mokymosi įgūdţių stiprinimui IKT turi 

didesnę pozityvią įtaką, jei mokytojas orientuojasi ne tiek į akademines ţinias, kiek į bendrųjų 

gebėjimų ugdymą, jei klasėje atliekami projektai, kūrybinės uţduotys, taikomi netradiciniai 

mokymosi metodai, mokiniai daţniau testuojami. Mokyklos aplinka, skatinanti mokytojų 

bendradarbiavimą bei mokyklos paramą naudojant IKT taip pat pozityviai veikia IKT taikymo 

rezultatyvumą. Teigiamą IKT įtaką mokymosi motyvacijai ir įgūdţiams labiau išskiria mokytojai 

vyrai, vyresnio amţiaus pedagogai, aukštesnę IKT kompetenciją turintys asmenys (Merkys G. ir 

kt., 2006). 

Svarbiausios prieţastys, lemiančios veiksmingą KMP naudojimą mokykloje tiek 

mokytojų, tiek ir mokinių nuomone, yra pakankamas kompiuterių skaičius mokykloje, tinkama 

mokytojo IKT kvalifikacija, tinkamai parengtos KMP taikymo metodikos bei jų susietumas su 

KMP, o taip pat puiki KMP kokybė ir pakankama įvairovė. Kitos prieţastys mokytojams ir 

mokiniams atrodo maţiau svarbios (Dagienė V. ir kt., 2008). 

Lankomumo ir paţangumo gerinimui IKT naudojimas turi didesnę įtaką tais atvejais, jei 

mokykloje kuriama diskusinė, mokymo procesą reflektuoti skatinanti aplinka (Merkys G. ir kt., 

2006). 

Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţiai taikant IKT tobulėja, jei mokytojas 

labiau akcentuoja bendruosius, nesusijusius su dalyko mokymu, tikslus, praktikoje taiko 

šiuolaikinius mokymo metodus. IKT taikymo rezultatyvumui, siekiant mokinių 

bendradarbiavimo, palanki mokyklos aplinka pasiţymi orientacija į pedagogų bendradarbiavimo, 

diskusijos ir refleksijos skatinimą, paramą naudojant IKT (Merkys G. ir kt., 2007). 

 

Apibendrinant aukščiau aptartus ugdymo proceso veiksmingumo tyrimų rezultatus, 

galima teigti, kad 

UGDYMO(SI) SU IKT VEIKSMINGUMAS/TRŪKUMAI PASIREIŠKIA: 

 Silpnu poveikiu mokinių mokymosi laikui, lankomumui. 

 Stipriu poveikiu mokymosi motyvacijai, savarankiško mokymosi ir bendradarbiavimo 

įgūdţiams. 

 Didesnėmis vaizdumo, sudominimo, įvairumo; uţduočių diferencijavimo ir 

individualizavimo galimybėmis. 
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 Greitu grįţtamuoju ryšiu; sąlygomis reikštis aktyvumui, pasitikėjimo savimi stiprėjimu. 

 Daţniausiai teigiamu poveikiu mokymosi rezultatams. 

 Pasitaikančiu neigiamu poveikiu regėjimui, kai kurioms uţduotims atlikti reikalingomis 

didelėmis laiko sąnaudomis, nevykusio IKT taikymo sąlygotu atstūmimo efektu. 

 

UGDYMO(SI) SU IKT VEIKSMINGUMĄ SĄLYGOJA: 

 Pakankamas aprūpinimas kokybiškomis techninėmis priemonėmis. 

 Mokytojo technologinis raštingumas ir edukacinė kompetencija. 

 Parama naudojant IKT. 

 Orientacija į bendrųjų gebėjimų ugdymą. 

 Prieinamų KMP kokybė ir kiekybė. 

 Į naujoves orientuota mokyklos aplinka. 

 

2.2.2.3 Akademinių ir kitokių pasiekimų priklausomybės nuo kompiuterio 

buvimo mokinių namuose ir nuo tėvų domėjimosi, ką vaikas veikia 

prie namų kompiuterio, tyrimų apţvalga 

 

Šiuolaikiniai vaikai yra ypač imlūs įvairioms technologijoms – nuo televizijos iki 

interneto, nuo vaizdo kamerų iki mobilių telefonų, nuo vaizdo ţaidimų iki asmeninių 

kompiuterių, todėl jie daţnai apibūdinami ne tik kaip kompiuterinių technologijų vartotojai, bet ir 

kaip kompiuterinės kultūros kūrėjai (Juodaitytė A. ir kt., 2008). Vaikas, būdamas laisvas ir 

kūrybingas individas, yra atviras technologijoms. Tačiau vaikų kompiuterinė kultūra į 

visuomenės bendrąją kultūrą integruojasi ne tik dialogo, bet ir socialinio konflikto (vaikai-

suaugusieji) būdu (Masiliauskienė E., 2009). 

Suaugusieji yra nusiteikę sudaryti vaikams palankias sąlygas namie naudotis kompiuteriu. 

Tačiau visų pirma siekiama edukacinių tikslų, t.y. palengvinti vaikų mokymąsi ir tik po to – 

tenkinti kitus jų poreikius (Masiliauskienė E., 2009).  

Remiantis 389 respondentų, turinčių 10-12 metų amţiaus vaikų, apklausos 

(Masiliauskienė E., 2009) rezultatais, tėvai kompiuterį namuose visų pirma sieja su galimybėmis 

visapusiškai tobulėti, nors kartu yra įsitikinę, kad tobulėti iš esmės galima ir be kompiuterio. Taip 

pat jie mano, kad kompiuteris visai netinka laisvalaikiui. 
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Toks vyraujantis tėvų poţiūris atskleidţia lūkesčius, kad vaikai kompiuterį namuose 

naudos daugiausia mokymuisi. Kitas klausimas, ar tėvai geba kontroliuoti, ką vaikas veikia prie 

namų kompiuterio. 

Analizuojant literatūrą apie IKT poveikį vaikams, nuolat pastebima, kad didţiąją dalį 

laiko prie kompiuterių vaikai praleidţia ne mokykloje, o namie ar kompiuterių klubuose. 

Duomenų apie tai, kiek pradinių klasių mokinių Lietuvoje namuose turi kompiuterį, 

nepavyko rasti. Kaip rodo įvairaus amţiaus, tame tarpe ir jaunesnio mokyklinio, respondentų 

apklausos rezultatai (Vaitkevičius V. J., 2006), pusė vaikų kompiuteriu namuose dirba nuo dviejų 

iki trijų valandų, penktadalis – keturias ir daugiau valandų per dieną. Tai leidţia daryti išvadą, 

kad nemaţiau kaip septynios dešimtosios visų mokyklinio amţiaus vaikų namuose turi 

kompiuterį. 

Tyrimų apie tai, kiek Lietuvos tėvai kontroliuoja, ką jų jaunesnio mokyklinio amţiaus 

vaikai veikia prie kompiuterio, nepavyko rasti. Vis dėlto galima pasiremti J.V. Vaitkevičiaus 

(2006) atlikto tyrimo rezultatais: daugiausia ţaisdami kompiuterinius ţaidimus, prie kompiuterio 

ilsisi vidurinio mokyklinio amţiaus mokiniai (31,3 proc.), gerokai rečiau – pradinių klasių 

mokiniai (6,9 proc.), o maţiausiai vyresnių klasių mokiniai (2 proc.).  

Todėl panašu, kad jaunesnio mokyklinio amţiaus vaikų veikla prie kompiuterio Lietuvoje 

vis dar yra tėvų kontroliuojama. 

Tyrimų, kaip akademiniai ir kitokie pasiekimai priklauso nuo kompiuterio buvimo 

mokinių namuose ir nuo tėvų domėjimosi, ką vaikas veikia prie kompiuterio, tikriausiai nebūta, 

arba tokių tyrimų rezultatai yra nepatikimi, todėl viešai yra neskelbiami. Tokią situaciją galėjo 

lemti šiam reiškiniui tirti reikalingų atlikti tyrimų sudėtingumas. 

 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad: 

 Lietuvoje gana daug mokyklinio amţiaus vaikų namuose turi kompiuterį. 

 Panašu, kad kompiuterio naudojimą jaunesniame mokykliniame amţiuje tėvai vis dar 

kontroliuoja. 

 Tikėtina, kad vaikų akademiniai ir kitokie pasiekimai, priklausomai nuo kompiuterio 

buvimo namie ir nuo tėvų kontrolės, Lietuvoje išsamiau netyrinėti. 
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2.2.2.4 Pedagogų patyrimo taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus, 

integruotai ugdant specialiųjų poreikių, mokinius apţvalga 

 

Specialusis ugdymas daţniausiai yra suprantamas bendrąja prasme, t.y. skirtas ne tik 

įvairias negalias turintiems mokiniams, bet ir gabiems, ir apskritai visiems, kuriems svarbi prieiga 

prie mokymosi išteklių ir paslaugų bei reikalingas individualizuotas mokymasis (Dagienė V. ir 

kt., 2007). 

Kiekvieno ugdymo organizavimas, taip pat ir jaunesnio mokyklinio amţiaus bei specialių 

poreikių vaikų ugdymo organizavimas išplaukia iš vaikų paţinimo ir ugdymo diferencijavimo. 

Paţinti vaikus yra svarbu, kad pavyktų geriau organizuoti ugdymą. Diferencijuoti ugdymą tenka, 

nes ugdymo galimybės vis kitokios. 

IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas integruotai ugdant specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinius šiek tiek atsispindi tyrimo ataskaitoje „Psichologinės, specialiosios 

pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis” 

(Ališauskienė S. ir kt., 2007). Konstatuojama, jog teikiant specialiąją pedagoginę pagalbą 

mokyklose dominuoja tradicinės pagalbos formos (specialiojo pedagogo ir logopedo darbas 

kabinete, individualus darbas su vaiku), menka specialistų orientacija į inkliuzinį ugdymą, 

ugdymo procese uţimama eksperto pozicija, nepakankami įtraukiant vaiką ir kitus dalyvius į 

ugdymo procesą, orientuojantis į vienkryptę pagalbą vaikui (vaikas yra pagalbos objektas), 

sutrikimo vertinimą, korekciją. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams retai paaiškinami specialiosios 

pedagoginės pagalbos tikslai, jos prasmingumas. Stokojama specialistų pagalbos šeimai. 

(Ališauskienė S. ir kt., 2007). Panašu, jog tai rodo kaitos poreikį. Inovatyvūs mokymo metodai ir 

jais grindţiamas IKT taikymas šiame tyrime specialiai netyrinėjamas, bet nemaţai kalbama apie 

kompensacinės technikos trūkumą. Turinčių negalią mokinių aprūpinimas kompensacine 

technika laikomas pačia problemiškiausia sritimi (Ališauskienė S. ir kt., 2007). 

Nors ugdymo proceso dalyviai geriausiai vertina pasirengimą mokykloje kartu su 

bendraamţiais ugdyti intelekto, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius mokinius, būtent šioje 

srityje poreikis pokyčiams yra stipriausias (Ališauskienė S. ir kt., 2007). Tai leidţia manyti, kad 

aktualu kalbėti ne tik apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aprūpinimą 

kompensacine technika, bet ir jų ugdymo praktikos kaitą (tokį kaitos poreikį iliustruoja tyrimo  

autorių rekomendacija vietoje specialiųjų ugdymosi poreikių termino vartoti korektiškesnį ir 
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nediskriminuojantį terminą individualieji ugdymosi poreikiai. Pastebima, kad tuomet į šią sąvoką 

įeitų ir gabių vaikų bei jų ugdymo(si) poreikių tenkinimas). 

Išsamiau „tradicinių” ir „netradicinių” metodų taikymo efektyvumą aptaria A. Galkienė, 

A. Cijūnaitienė (2007). Šios autorės tyrinėja būtent „tradicinių” ir „netradicinių” mokymo 

metodų taikymą pradinio ugdymo klasėse, kuriose drauge su įprastai besivystančiais mokiniais 

mokomi vaikai, turintys kompleksinę mokymosi negalią dėl girdimojo suvokimo, lingvistinių 

procesų sutrikimų ir atminties neišlavėjimo (tyrime dalyvavo 50 pradinio ugdymo pedagogų, 

ugdančių heterogenines klases ir 14 mokinių, turinčių jau minėtą negalią. Buvo naudota anketinė 

apklausa ir vyko 92 pamokų stebėjimas.) „Netradiciniais” metodais autorės įvardina metodus, 

skatinančius mokinių bendradarbiavimą, tarpusavio pagalbą, išsikalbėjimą, kritinį mąstymą, 

mokinių aktyvumą, savo mokymosi kontrolę (Galkienė A., Cijūnaitienė A., 2007). 

Tyrimo rezultatai rodo, jog heterogeninių klasių pamokose populiariausi informaciniai 

metodai (jie sudaro 58 proc.). 40 proc. visų naudotų metodų sudaro praktiniai operaciniai. 

Maţiausiai populiarūs – kūrybiniai mokymo metodai (6 proc.). „Tradiciniai” mokymo metodai 

sudarė 88 proc., „netradiciniai” – 12 proc. visų stebėtose pamokose naudotų metodų 

(Galkienė A., Cijūnaitienė A., 2007). Ypač daţnai „tradiciniai“ mokymo metodai buvo 

naudojami lietuvių kalbos pamokose. Didţiausia mokymo metodų įvairovė atsiskleidė per 

pasaulio paţinimo pamokas. 

Tyrime buvo vertinamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbingumas 

(dėmesys, aktyvumas ir savarankiškumas). Pastebėta, jog ţemiausias tokių mokinių dalyvavimo 

pamokoje lygmuo pasiektas taikant būtent populiariausius metodus: pasakojimą, apibendrinamąjį 

ir atgaminamąjį pokalbį. Ypač ţemas dalyvavimo lygmuo nustatytas laisvojo pokalbio metu. 

Veiksmingiausias šios grupės mokinių dalyvavimas pasiektas taikant kūrybinį inscenizavimo bei 

praktinių darbų metodą. Tačiau šių metodų populiarumas heterogeninės klasėse labai menkas 

(Galkienė A., Cijūnaitienė A., 2007). Šio tyrimo rezultatai taip pat rodo, jog parenkant mokinių 

dėmesį, aktyvumą ir savarankiškumą didinančius ugdymo metodus heterogeninėse klasėse 

galima pasiekti didesnio ugdymo efektyvumo. Tokiose klasėse mokytojams būtina didesnį 

dėmesį skirti ugdymo individualizavimui. 

Tyrimų apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą integruotai ugdant 

specialiųjų poreikių mokinius nepavyko rasti, todėl apţvelgsime specialiosiose ugdymo įstaigose 

dirbančių pedagogų poţiūrį į IKT taikymą ir egzistuojančią praktiką.  

Neįgalius vaikus ugdančių pedagogų (specialieji pedagogai, logopedai, ergoterapeutai, 

mokytojai) nuomone, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dėmesį labiausiai 
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pritraukia KMP, kuriose yra ryškūs ir dideli piešiniai, įgarsinta vaizdinė informacija. Pedagogai 

mano, jog specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvaciją labiausiai skatina įdomios ir 

spalvingos mokomosios programos bei „programos, turinčios ţaismingumo elementų”, 

mokomieji ţaidimai (Tautkevičienė G., Bulotaitė D., 2009). 

Pedagogai palankiai vertina KMP priemonių suteikiamą galimybę kartoti veiksmą/uţduotį 

keletą kartų, pateikti mokomąją medţiagą atsiţvelgiant į mokinio gebėjimus. Pabrėţiama, jog 

kartojant veiksmą kelis kartus, formuojami motoriniai įgūdţiai, vaikas turi galimybę geriau 

įsisavinti ugdomąją medţiagą, tai itin naudinga vaikams, turintiems menkesnius intelektinius 

gebėjimus. Pedagogai mano, kad KMP padeda struktūrizuoti mokymo(si) aplinką, nes uţduotys 

atliekamos nuosekliai. Tai padeda vaikui pereiti nuo lengvesnės uţduoties prie sunkesnės, o 

kartojant mokymą(si) su ta pačia programėle kelis kartus, galima suformuoti nuspėjamų veiksmų 

seką, o tai specialiųjų poreikių vaikams suteikia saugumo jausmą (Tautkevičienė G., Bulotaitė D., 

2009). 

Daugiausia pedagogų mano, jog mokomosios kompiuterinės programos ir technologijos 

ugdo suvokimą bei paţintinius ir socialinio bendravimo įgūdţius. Jos lavina dėmesio 

koncentraciją, gebėjimą susikaupti, motorinius įgūdţius ir ugdo komunikacinius gebėjimus. 

Nedidelė dalis pedagogų pastebėjo, kad IKT ugdo pasitikėjimo savimi ir savarankiškumo 

įgūdţius bei gerina rankos-akies kontrolę/koordinaciją. Tik keli respondentai paminėjo, kad IKT 

naudinga taikyti lavinant erdvinį suvokimą, pastabumą ir darbo kompiuteriu įgūdţius 

(Tautkevičienė G., Bulotaitė D., 2009). 

Mokytojų atsakymai rodo, jog pedagogų poţiūris į technologijų naudojimą ugdant 

specialiųjų poreikių vaikus yra pozityvus: pedagogai supranta priemonių privalumus, naudą, 

mato jų taikymo privalumus. 

Visgi to paties tyrimo (Tautkevičienė G., Bulotaitė D., 2009) rezultatai, skirti įvertinti 

realiai egzistuojančią praktiką, rodo, jog pedagogai IKT ir KMP taiko nedaţnai. Aiškėja, jog IKT 

ir KMP ugdymo procese daţnai naudoja tik penktadalis respondentų, beveik trečdalis mokytojų 

IKT ir KMP naudoja kartais, o net pusė apklausoje dalyvavusių pedagogų ugdydami neįgalius 

vaikus IKT ir KMP nenaudoja.  

Pedagogai įsitikinę, kad ne visiems negalią turintiems ugdytiniams IKT galima taikyti 

ugdymo procese. Jų nuomone, vaikai, turintys ţymų protinį atsilikimą ar sunkią kompleksinę 

negalią, nesugeba naudoti kompiuterius mokymuisi. Todėl jiems geriau pateikti informaciją 

kitais, paprastesniais mokymo(si) metodais. Dalis pedagogų mano, kad vaikai nesugeba naudotis 

IKT ir KMP dėl savo amţiaus. Jie teigia, jog daţnai negalią turinčių vaikų raida neatitinka jų 
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biologinio amţiaus, todėl, parenkant mokomąsias kompiuterines programas, it in svarbu 

atsiţvelgti į individualius mokinio gebėjimus bei amţių. Kompiuterinės technologijos 

nenaudojamos ir dėl vaikų susidomėjimo stokos. Vis dėlto dauguma respondentų nenaudoja 

kompiuterinių technologijų ugdymo procese nenaudoja dėl to, jog tam nesudaromos sąlygos: 

neturi kompiuterio darbo vietoje, trūksta reikiamos įrangos. Keletas pedagogų akcentavo, kad kai 

kuriose specialiojo ugdymo įstaigose uţ IKT naudojimą ugdant neįgalius vaikus yra atsakingi kiti 

asmenys. Taip pat paminėta, kad dalis pedagogų, ugdančių specialiųjų poreikių vaikus, daugiau 

dėmesio skiria kitiems dalykams, t. y. socialiniams įgūdţiams lavinti ir turiningai leisti laisvalaikį 

(Tautkevičienė G., Bulotaitė D., 2009). 

Tyrimo rezultatai atkreipia dėmesį į skirtumus tarp pedagogų poţiūrio į IKT ir 

egzistuojančios IKT taikymo praktikos. Tai, kad nemaţai pedagogų įsitikinę, jog vaikai nesugeba 

dirbti kompiuteriu, leidţia daryti prielaidą, jog pedagogams trūksta ne tik sąlygų (techninių 

priemonių ir įrangos), bet ir IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų naudojimo ugdymo procese 

kompetencijų.  

 

Apibendrinant pedagogų IKT taikymo ugdyti specialiųjų poreikių vaikus patirtį, 

gali būti išskirti šie pastebėjimai: 

 Populiarūs metodai: pasakojimas, apibendrinamasis ir atgaminamasis pokalbis 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams yra maţai veiksmingi. Ypač ţemas dalyvavimo 

lygmuo nustatytas laisvojo pokalbio metu. Veiksmingiausias mokinių dalyvavimas 

pasiektas taikant kūrybinį inscenizavimo bei praktinių darbų metodą. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dėmesį labiausiai pritraukia KMP, 

kuriose yra ryškūs ir dideli piešiniai, įgarsinta vaizdinė informacija. Pedagogai mano, 

jog mokymosi motyvaciją labiausiai skatina įdomios, spalvingos ir ţaismingos 

mokomosios programos ir mokomieji ţaidimai. 

 Pedagogai palankiai vertina KMP priemonių suteikiamą galimybę kartoti 

veiksmą/uţduotį keletą kartų, pateikti mokomąją medţiagą atsiţvelgiant į mokinio 

gebėjimus. 

 Pedagogams trūksta ne tik sąlygų (techninių priemonių ir įrangos), bet ir IKT bei 

inovatyvių mokymo(si) metodų naudojimo specialiųjų poreikių vaikų ugdymo procese 

kompetencijų. 
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2.2.3 Mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojas, tėvai ir kt.) 

2.2.3.1 Mokyklos bendruomenės kaita  

 

Vadybos poţiūriu planuotas pokytis apibrėţiamas kaip sisteminės pastangos 

perprojektuoti organizaciją tokiu būdu, kuris padėtų prisitaikyti prie išorinės aplinkos pasikeitimų 

ar pasiekti naujus tikslus (Baranauskas P. ir kt., 2005). Taigi taikant IKT ir inovatyvius metodus 

atsirandantys mokyklos bendruomenės pokyčiai yra sąmoningų ir kompetentingų pastangų 

pertvarkyti bendruomenę jos funkcionavimo veiksmingumo didinimo kryptimi, rezultatas. 

IKT inovacijos bei jų diegimas mokyklos valdyme yra specifinis procesas. Jį sudaro 

skirtingi komponentai priklausomai nuo organizacijos bruoţų. Gimnazijos, vidurinės, pagrindinės 

ir pradinės mokyklos pasiţymi skirtinga organizacine kultūra, informacinių technologijų kiekiu ir 

panaudojimo valdyme kokybe. Ypač atkreiptinas dėmesys į informacinę politiką mokyklose 

lemiančius veikėjus, valdymo sprendimų įgyvendintojus (Virbickaitė D. ir kt., 2005). IKT 

strategijos kūrimas bendrojo lavinimo mokykloje priklauso nuo vadovo poţiūrio, gebėjimo 

suburti komandą konkretiems tikslams įgyvendinti (Šaparnis G., Šaparnienė D., 2007). 

Sprendţiant iš konkurso „IKT ir mokyklos vadovo veikla" metodinės medţiagos (2008), IKT 

diegimo mokyklose ypatumai taip pat priklauso nuo mokyklos vadovybės IKT kompetencijų.  

Remiantis vidurinių, pagrindinių ir pradinių mokyklų vadovų nuomonių tyrimo rezultatais 

(Virbickaitė D. ir kt., 2005) galima teigti, kad mokyklų vadovai kompiuterine technika mokyklos 

valdyme naudojasi ribotai. Kompiuteris daţniausiai naudojamas tik interneto paslaugoms bei 

dokumentų parengimui, papildomai ugdymo medţiagai rengti. Specialios, valdymą 

palengvinančios programos naudojamos epizodiškai. Panaši situacija ryškėja analizuojant 

konkurso „IKT ir mokyklos vadovo veikla" metodinę medţiagą (2008): dauguma mokyklų 

vadovų pristatydami patirtį taikant IKT, daţniau apţvelgia bendrą strateginį mokyklos planą ar 

IKT taikymą mokymo procese, nei aptaria IKT taikymą administruojant mokyklos veiklą. 

Tačiau mokyklų vadovai sutinka, kad IKT keičia mokyklų valdymą, lemia permainų 

planavimą, sukuria geresnes galimybes priimti vadybinius sprendimus (Virbickaitė D. ir kt., 

2005). Analizuojant konkurso „IKT ir mokyklos vadovo veikla" metodinę medţiagą (2008 m.), 

matyti, kad pasitaiko vadovų, kurie nemaţa dėmesio skiria būtent informacijos srautų valdymui. 

Taikant IKT kaupiama ir tvarkoma moksleivių duomenų bazė, derinami tvarkaraščiai, pildomas 

elektroninis dienynas, kuriama tėvų informavimo ir komunikavimo sistema. 
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Remiantis tyrimų duomenimis, Lietuvoje IKT strategiją mokyklose rengia daţniausiai iš 

IT mokytojų, pedagogų ir samdytų asmenų sudaryta darbo grupė (Šaparnis G., Šaparnienė D., 

2007). Autonominės pradinės mokyklos IT mokytojų neturi, todėl galima teigti, kad mokyklos 

bendruomenės kaita yra labiau priklausoma nuo specialaus profesinio IKT išsilavinimo 

neturinčių pedagogų iniciatyvos ir kompetencijų. 

Lietuvos mokyklos pradinio ugdymo srityje dirbančių pedagogų bendruomenės kaitą bene 

labiausiai inicijavo vykdomi ES struktūrinių fondų finansuojami projektai. 

Lietuvoje IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų plėtrai skirti projektai: „Pradinių klasių 

ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymos(si) metodus 

tobulinimas“ (2006- 2008 metai) ir „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų 

kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo 

metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (2009-2012 metai). 

Įgyvendinant pirmąjį, buvo parengti 75 pradinio ir specialiojo ugdymo pedagogai – IKT ir 

inovacinių mokymo metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantai; 

suburta virtuali mokytojų bendruomenė, sukurtas nuotolinio mokymosi kursas „Pedagogų 

kompiuterinio raštingumo standartas: edukacinė dalis“, lokalizuoti ir išbandyti pradinių klasių 

mokiniams skirti 15 mokymo objektų, išleisti du metodiniai leidiniai. Projekto organizuotuose 

seminaruose dalyvavo 2800 pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų. 

Šio projekto veiksmingumo ataskaita paţymėjo teigiamą jo dalyvių poveikį visos 

mokyklos bendruomenės pokyčiams. Mokyklų vadovų nuomone, konsultantų įgyta patirtis 

prisidėjo prie jų ugdymo institucijos techninių bei ţmoniškųjų išteklių gerinimo. Pagerėjo 

mokyklos aprūpinimo kompiuterine ir kita įranga situacija, dalyvavusio projekte mokytojo 

kompiuterinis raštingumas, pakito mokytojo darbas pamokų metu. Projekto įtaka jaučiama ir 

visoje mokyklos bendruomenėje (Uginčienė E. ir kt., 2008).  

Antrojo projekto veiklos kryptys: švietimo konsultantų rengimas ir jų kvalifikacijos 

tobulinimas, organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose, pedagogų 

bendradarbiavimas ir mokymasis virtualioje aplinkoje, specialiojo ugdymo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas, inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimas pradinėse mokyklose. 

Vis dėlto paţymėtina, kad profesionalų bendruomenė, susijusi su IT plėtote Lietuvoje, 

(įvairių lygių švietimo vadovai, informatikos mokytojai) kartais demonstruoja susiaurintą IT 

plėtros problemų sampratą. Sistemingai pasireiškia polinkis sureikšminti, matyti vien finansines 

ir technines plėtros problemas, adekvačiai neįvertinant kitų IT plėtros aspektų švietime. 

Akivaizdţiai nepakankamai įvertinami vadybiniai, edukaciniai, socialiniai IT plėtros aspektai. 
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Akivaizdu, kad šioje srityje ir minėtoje bendruomenėje reikalingas diskursas, diskusija, mokymai 

(Merkys G. ir kt., 2007). 

Atsiţvelgiant į 3 lentelėje nusakytą Lietuvos pasiektą IKT diegimo stadiją galima teigti, 

kad paţangesnio mokyklos vadovų poţiūrio į mokyklos bendruomenės kaitą galima tikėtis tik 

integracijos stadijoje (tyrinėjimai, planingas IKT diegimas). 

 

Apibendrinant nagrinėtoje literatūroje atsispindinčią mokyklos bendruomenės 

kaitą, gali būti išskirti šie pastebėjimai: 

 Pradinio IKT diegimo laikotarpiu vykusi mokyklos bendruomenės kaita atitinka IKT 

taikymo stadiją. Buvo siekta sudaryti sąlygas praturtinti pamokas naudojant IKT. 

Pagrindiniai kaitos veiksniai buvo mokyklų aprūpinimas technine ir programine 

įranga, inovatyvių metodų diegimas ir vadovų, mokytojų IKT kompetencijų kėlimas. 

 Šiuo metu diegiamos naujos mokymosi aplinkos, yra kompiuterizuoti kabinetai, 

plačiajuostis internetas, naudojamos tinklinės mokymo priemonės, dalijamasi 

patirtimi. Tai galima būtų įvardinti, kaip integracijos stadiją su pavieniais kaitos 

stadijos elementais. 

 Mokyklos bendruomenės kaita vis dar tęsiasi, šiuo metu stiprėja jos orientacija į IKT 

taikymą mokyklos veiklos administravimui. Tai taip pat rodo integracijos stadiją 

atitinkančius mokyklos bendruomenės pokyčius.  

 

2.2.3.2 Šeimos ir mokyklos sąveikos būdai, susiję su inovacijų ir IKT 

taikymu 

 

Viena svarbiausių pradinių klasių mokytojų pareigų bendraujant su mokiniais ir jų tėvais 

– gebėjimas tartis, diskutuoti, aptarti mokyklos ir namų mokymosi aplinką, susitarti, ko, kaip ir 

kodėl bus siekiama (Girdzijauskienė R. ir kt., 2010). Galimi įvairūs šeimos ir mokyklos sąveikos 

būdai: individualūs pokalbiai (vaikas –mokytojas – tėvai ), mokymosi pasiekimų aprašai (arba 

mokinio veiklos segtuvai), informaciniai mokyklos lankstinukai (klasės sienlaikraštis), atvirų 

durų dienos, informacinis stendas, skirtas tėvams, namų ir klasės gyvenimo sąsajos ir kt. 

IKT integravimas į edukacinę praktiką keičia grįţtamojo ryšio priemones, todėl šeimos ir 

mokyklos bendradarbiavimo galimybių daugėja, o grįţtamajam ryšiui gauti reikalingas laikas 
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trumpėja. Apie mokinio pasiekimus tėvai gali būti informuojami SMS ţinutėmis, elektroniniu 

paštu, informacinis lankstinukas gali būti pateiktas internetinėje mokyklos svetainėje, bendrauti 

galima specialiuose klasės/mokyklos forumuose, pokalbių svetainėse, mokymosi pasiekimai ir jų 

aprašai gali būti talpinami elektroniniame dienyne ir elektroniniuose aplankuose. 

Norint sistemingai perduoti ţinias ir gauti grįţtamąjį ryšį iš mokinių bei mokinių tėvų, 

paprastos spausdintinės paţymių knygelės jau nebeuţtenka. Manoma, kad elektroninės paţymių 

knygelės uţ tradicines yra geresnės todėl, kad duomenys apie mokinį perduodami operatyviai. 

Tiesioginė ir laiku apie mokinių paţangą ir pasiekimus tėvams perduodama informacija gali 

operatyviau koreguoti negatyvų mokinių elgesį, sudaro galimybes pasiekti geresnių mokymosi 

rezultatų (Pečiuliauskienė P., Pipirienė V., 2008). 

Elektroninio dienyno idėja yra sukurti kiekvienai mokyklai aplinką, kurioje visi mokymo 

proceso dalyviai (mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, administracija) galėtų rasti sau naudingų 

įrankių, dalintis informacija tarpusavyje, sekti bei aptarinėti mokyklos gyvenimo įvykius ir 

aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje. Kadangi elektroniniams dienynams skirtose 

interneto svetainėse, mokyklos vadovų ir mokytojų sukurtoje metodinėje medţiagoje paţymima, 

kad naudojančios elektroninį dienyną mokyklos popierinių dienynų vis daţniau atsisako, panašu, 

kad toks elektroninis mokinių pasiekimų registravimo, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo būdas 

gali būti veiksmingas. 

Elektroniniai dienynai skirti mokymo įstaigoms, kurios turi nuolatinį interneto ryšį. 

Norint naudotis, kompiuteriuose nereikia diegti jokios papildomos programinės įrangos – uţtenka 

tik paprasčiausios interneto naršyklės. Mokinio pasiekimais gali būti domimasi iš bet kurios 

pasaulio vietos, bet kokios operacinės sistemos kompiuteriu – tereikia atsiminti elektroninio 

dienyno adresą, savo vartotojo vardą ir slaptaţodį. 

Elektroniniai dienynai veikia tinklalapio principu, t.y. duomenys suvedami bei perţiūrimi 

naudojantis interneto naršykle. Duomenys saugomi duomenų bazėje, kompiuteryje-serveryje. 

Tame pačiame serveryje yra patalpinta ir pati informacinė sistema. 

Elektroninį dienyną naudoja mokytojai, mokiniai, tėvai, mokyklos vadovybė, sveikatos 

prieţiūros specialistas. Jį priţiūri dienyno administratoriai. 

Kiekvienas vartotojas turi atskirą vartotojo vardą ir slaptaţodį, kurių pagalba yra 

atpaţįstamas. Taip yra uţtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas, t.y. mokiniai negali 

perţiūrėti kitų mokinių paţymių, mokytojai negali koreguoti kitų mokytojų įvestos informacijos. 

Lietuvos mokyklos šiuo metu naudoja gana įvairius (UAB „Idamas“, UAB „Nevda“, 

UAB Nacionalinis švietimo centras, Nacionalinė švietimo procesų valdymo sistema „Ţinios“ ir 
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kt., taip pat konkrečių mokyklų susikurtus (Konkurso „IKT ir mokyklos vadovo veikla" metodinė 

medţiaga, p. 6, 2008) elektroninius dienynus. Kiekvienas dienynas turi savo registruotus 

vartotojus, šiek tiek skiriasi dienynų teikiamos paslaugos. Kai kurie dienynai informuoja apie 

esamų vartotojų skaičių, kituose interneto puslapiuose ši informacija yra nutylėta. Kadangi 

elektroninių dienynų vartotojų skaičius vis auga, bendras tikslus elektroninius dienynus 

pasirinkusių mokyklų skaičius, tame tarpe ir elektroninius dienynus naudojančių pradinių 

mokyklų skaičius, yra neţinomas. 

Informacijos apie specialiai pradinėms mokykloms sukurtų elektroninių dienynų 

(pasiekimų knygelių) funkcionavimą nagrinėtoje literatūroje rasti nepavyko. Beveik nėra ir 

elektroninių dienynų taikymo pradinių klasių mokinių pasiekimų registravimui veiksmingumo 

tyrimų (išskyrus Kasinskaitė E., 2009). 

Toks tyrimas būtų aktualus, nes dviejose Vilniaus gimnazijose atlikti tyrimai rodo, kad 

34,2 proc. mokytojų elektronines paţangos ir pasiekimų vertinimo knygeles pildo tik todėl., kad 

to reikalauja mokyklos administracija. Ir tik 40,2 proc. gimnazijų mokytojų nurodė, kad 

pildydami minėtas knygeles informuoja laiku mokinių tėvus apie mokinių mokymosi paţangą ir 

pasiekimus, elgesį (Pečiuliauskienė P., Pipirienė V., 2008) 

Duomenys taip pat rodo, kad mokytojai, kurių pedagoginio darbo staţas iki 4 metų, 

palankiau vertina elektroninę mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. Maţai nuo jaunų 

mokytojų nuostatų apie tokios vertinimo sistemos veiksmingumą skiriasi mokytojų, kurių 

pedagoginio darbo staţas iki 10 metų, nuostatos. Didelį pedagoginį staţą turintys mokytojai 

pripaţįsta, kad elektroninė mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo sistema skatina mokytojus 

naudotis naujomis informacinėmis technologijomis (Pečiuliauskienė P., Pipirienė V., 2008). 

Tik 2,6 proc. apklaustų minėtų Vilniaus gimnazijų mokytojų daţnai minėtoje sistemoje 

teikia papildomą informaciją apie vertinimą. Tačiau net 63,2 proc. jos neteikia. Motyvai yra 

įvairūs: 59 proc. mokytojų mano, kad papildomos informaciijos teikimas uţima pernelyg daug 

laiko, 36,8 proc. įsitikinę, kad mokiniai ta informacija vis tiek nesinaudoja. Taigi šiuo poţiūriu 

elektroninė vertinimo sistema naudojama neveiksmingai (Pečiuliauskienė P., Pipirienė V., 2008). 

Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad tokios knygelės pildymas uţima daugiau laiko, nei 

paprastos spausdintinės. Taip mano daugiau negu pusė tyrime dalyvavusių respondentų. Taigi 

galima daryti išvadą, kad elektroninė vertinimo sistema padidina mokytojo darbo krūvį.  

Gal būt ir dėl aukščiau išvardintų prieţasčių, pradinių klasių mokytojai retai renkasi IT 

pagrįstas bendravimo su tėvais formas (Kasinskaitė E., 2009). Beveik visi mokytojai renkasi 

individualius pokalbius su tėvais, daţni trišaliai (mokinio, tėvų, mokytojų) pokalbiai, tėvų 
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susirinkimai. Bendravimas IT yra labiausiai nepopuliari bendravimo su tėvais forma. Ją renkasi 

24 proc. pradinių klasių mokytojų. Kiek didesnei daliai mokytojų ji priimtina tik iš dalies. Beveik 

trečdaliui mokytojų ji nepriimtina. Pokalbį telefonu pradinių klasių mokytojai vertina gerokai 

pozityviau. 

Tokios situacijos prieţastys gali būti kelios. Pirmiausia, būtina atsiţvelgti į tai, jog tyrime 

(Kasinskaitė E., 2009) remiamasi 150 Utenos apskrityje dirbančių mokytojų atsakymais. Be to, 

60 proc. tyrime dalyvavusių mokytojų dirba su pradinių klasių mokiniais 20 ir daugiau metų. 36 

proc. jų dirba 10-20 metų. Didţioji dalis mokytojų turi vyresniojo mokytojo arba mokytojo 

metodininko kvalifikacines kategorijas. Taigi tikėtina, jog IT bendraujant su tėvais vengia 

vyresnio amţiaus mokytojai, turintys maţiau darbo kompiuteriu įgūdţių. Įtakos gali turėti ir 

nepakankamas mokyklų aprūpinimas IKT. Kita vertus, būtina įvertinti ir individualaus 

bendravimo patogumą, paprastumą tiek mokytojams, tiek tėvams. Tuo labiau, kad pradinių klasių 

mokinius, ypač jauniausius, į mokyklą tėvai paprastai ir palydi, ir pasiima. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad taikant inovacijas ir IKT, šeimos ir mokyklos 

sąveikos būdai Lietuvoje keitėsi interaktyvumo linkme: 

 Įdiegta operatyvaus ir įvairiapusiško mokyklos ir šeimos bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybė.  

 Praktiškai išaiškinti, nors teoriškai vis dar nepakankamai išanalizuoti tokio šeimos ir 

mokyklos sąveikos būdo privalumai ir trūkumai. 

 Pavieniai gimnazijų ir pradinių klasių pedagogų tyrimai, įvairiuose forumuose išsakytos 

nuomonės atskleidţia kai kuriuos neigiamus tėvų informavimo naudojant IKT aspektus. 

Panašu, kad tai gali būti spontaniškos šiuolaikinių šeimos ir mokyklos sąveikos būdų 

paieškos rezultatas. Toliau tokį IKT diegimą turėtų keisti planingas IKT taikymas 

remiantis esamos situacijos mokslinių tyrimų rezultatais. 

 

2.3 Pagal poveikį ugdymo dalyviams ir atitikimą šiuolaikinės 

pedagogikos lūkesčiams 

 

Poveikis mokiniams.  

Ugdymo proceso veiksmingumo tyrimų rezultatai rodo, kad diegiant IKT mokykloje, 

maţiausiai keičiasi mokinių mokymuisi skirtas laikas, lankomumas, daugiausia – mokymosi 
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motyvacija, savarankiško mokymosi ir bendradarbiavimo įgūdţiai. Pedagogai mano, jog 

mokymosi motyvaciją labiausiai skatina įdomios, spalvingos ir ţaismingos mokomosios 

programos ir mokomieji ţaidimai. 

Pradinių klasių mokytojai ir specialiojo ugdymo pedagogai įţvelgia šį teigiamą IKT 

naudojimo ugdymui poveikį: didesnės vaizdumo, sudominimo, įvairumo; uţduočių 

diferencijavimo ir individualizavimo galimybės; mokymosi motyvacijos skatinimas; greitas 

grįţtamasis ryšys; sąlygos reikštis aktyvumui, pasitikėjimui savimi. Kai kurie mokytojai pastebi 

poveikį mokymosi rezultatams, tačiau vaikų akademiniai ir kitokie pasiekimai, priklausomai nuo 

kompiuterio buvimo namie ir nuo tėvų kontrolės, Lietuvoje dar yra menkai tyrinėti. 

Pradinių klasių mokytojai pripaţįsta, kad IKT naudojimas gali turėti teigiamą poveikį 

mokinių psichologinei savijautai (pvz., pirmokų, taip pat specialiųjų poreikių vaikų adaptacijai 

mokykloje). Mokytojų nuomone, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dėmesį 

labiausiai pritraukia KMP, kuriose yra ryškūs ir dideli piešiniai, įgarsinta vaizdinė informacija. 

Specialiojo ugdymo pedagogai palankiai vertina KMP priemonių suteikiamą galimybę kartoti 

veiksmą/uţduotį keletą kartų, pateikti mokomąją medţiagą atsiţvelgiant į mokinio gebėjimus. 

Pradinių klasių mokiniams patinka kaţką veikti su kompiuteriu. Bet sėdėjimą prie 

kompiuterio vaikai labiau sieja su pramogomis, nei su mokymusi. 

Lietuvoje atlikti mokinių savijautos dirbant su IKT tyrimai rodo, kad pradinio mokyklinio 

ugdymo su IKT poveikis mokinių fizinei savijautai negali būti ryškus jau vien todėl, kad pradinių 

klasių mokytojai IKT ugdymui taiko vis dar gana retai. Didesnio neigiamo poveikio reikia tikėtis 

dėl nekontroliuojamo naudojimosi kompiuteriu ne mokykloje. 

Nors Lietuvoje gana daug mokyklinio amţiaus vaikų namuose turi kompiuterį, panašu, 

kad kompiuterio naudojimą jaunesniame mokykliniame amţiuje tėvai vis dar kontroliuoja. Tėvų 

nekontroliuojamo IKT naudojimo poveikis pradinių klasių mokinių sveikatai tikriausiai yra 

maţesnis, nei vidurinio mokyklinio amţiaus vaikams, nes pradinių klasių mokiniai prie 

kompiuterio praleidţia palyginus nedaug laiko. Ir vis dėlto tikėtina, kad jaunesnio mokyklinio 

amţiaus mokinių sveikata ţalingam IKT naudojimo poveikiui yra jautresnė, taigi neigiamo IKT 

poveikio vaikų sveikatai problema yra aktuali. 

Daug laiko prie kompiuterio praleidţiantys mokiniai gali skųstis įvairiais negalavimais: 

nuovargiu, skausmu įvairiose kūno srityse, galūnių tirpimu, galvos skausmais ir pan. Daţniausiai 

skundţiamasi akių nuovargiu ir skausmu. Galima netgi priklausomybė nuo kompiuterio. Vis 

dėlto tik dalis mokinių po darbo su kompiuteriu atsiradusius negalavimus sieja su IKT 

naudojimu. 
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Poveikis mokytojams.  

IKT diegimas ugdyme laipsniškai keičia mokytojo vaidmenį ugdymo procese. 

Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo siejamas su didele atsakomybe, naujais reikalavimais (ypač 

didaktinei) kompetencijai ir profesionalumui. Mokytojas turi gebėti prisiderinti prie ugdytinių, 

padėti ieškoti, organizuoti ir tvarkyti ţinias. Šalia to mokytojas turi mokytis iš pokyčių ir pačių 

mokinių. Be to, mokytojas yra atsakingas uţ pagrindinių vertybių formavimą. 

Kalbant apie vyresnių klasių mokinius, stiprėja mokytojo konsultanto ir vadovo vaidmuo. 

Pripaţįstant, kad kompiuterinis raštingumas XXI amţiuje yra ne maţiau reikšmingas, nei 

XIX a.-XX a. pradţioje buvo reikšmingas skaitymas, rašymas ar gebėjimas atlikti elementarius 

aritmetinius veiksmus, svarbu pastebėti, kad pradinių klasių ar specialiųjų poreikių turintis 

mokinys bet kurią iš aukščiau minėtų raštingumo kompetencijų dar tik siekia įgyti.  

Mokytojai vis daţniau dalijasi patirtimi, kaip IKT taikyti ugdyme. Tačiau metodinių 

darbų kokybė yra nepakankama: nenurodyti naudotos literatūros šaltiniai, naudojamasi 

nevertinga literatūra, neįsigilinta, kokie mokinių gebėjimai yra ugdomi. Patirties atvejų 

inovatyvumas, taikymo ypatumai bei pasekmės mokslinėje ir pedagogams skirtoje literatūroje 

analizuojami dar gana retai. 

IKT naudojamos ne visada tikslingai (pamokoje tebedominuoja mokytojas, o ne 

mokinys). Mokytojų IKT taikymo ugdymui prioritetai vis dar yra informacijos perteikimas ir 

perdavimas, o IKT pamokoje naudojamos įterpiant tokio pobūdţio veiklą į tradicinį pedagoginį 

procesą. Nepakankamai išnaudojamos IKT galimybės skatinti mokinių bendradarbiavimą ir 

kūrybiškumą. Pamokose daugiausia remiamasi kompiuteriu ir multimedijos projektoriumi, 

interaktyvios lentos naudojamos menkai. Pradinių klasių mokytojams trūksta metodinės 

medţiagos apie KMP taikymą ugdyme, vertingų gerosios patirties pavyzdţių. 

Specialiųjų poreikių mokinius ugdantys pedagogai pabrėţia nepakankamą tradicinių 

ugdymo priemonių veiksmingumą ir vertina IKT suteikiamas individualaus ir diferencijuoto 

ugdymo galimybes. Vis dėlto specialiojo ugdymo pedagogams vis dar trūksta ne tik sąlygų 

(techninių priemonių ir įrangos), bet ir IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų naudojimo 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo procese kompetencijų. 

 

Poveikis mokyklai. Apţvelgta tyrimų medţiaga rodo, kad nors teoriškai pradinių klasių 

mokinių ugdymo(si) proceso kaita yra orientuota į ugdymo procesą keičiantį IKT taikymą, 

ugdymo proceso kaita vis dėlto vyksta pagal mokytojų turimą IKT kompetenciją. Pradinėse 
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klasėse ir specialiajame ugdyme kaitą įtakoja dėl ugdytinių amţiaus būtinas ugdymo 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

Per pastaruosius metus įvykusi mokyklos bendruomenės kaita atitinka IKT taikymo 

stadiją. Buvo siekta sudaryti sąlygas praturtinti pamokas naudojant IKT. Pagrindiniai kaitos 

veiksniai buvo mokyklų aprūpinimas technine ir programine įranga, inovatyvių metodų diegimas 

ir vadovų, mokytojų IKT kompetencijų kėlimas. Paţymėtina, kad mokyklos bendruomenės kaita 

vis dar tęsiasi. Šiuo metu stiprėja jos orientacija į IKT taikymą mokyklos veiklos 

administravimui. 

Taikant inovacijas ir IKT, šeimos ir mokyklos sąveikos būdai Lietuvoje keitėsi 

interaktyvumo linkme. Įdiegta operatyvaus ir įvairiapusiško mokyklos ir šeimos bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybė. Praktiškai išsiaiškinti, tačiau teoriškai vis dar nepakankamai 

išnagrinėti tokio šeimos ir mokyklos sąveikos būdo privalumai ir trūkumai. Pavieniai gimnazijų 

ir pradinių klasių pedagogų tyrimai, įvairiuose forumuose išsakytos nuomonės atskleidţia kai 

kuriuos neigiamus tėvų informavimo naudojant IKT aspektus. Panašu, kad tai gali būti 

spontaniškos šiuolaikinių šeimos ir mokyklos sąveikos būdų paieškos rezultatas. Toliau tokį IKT 

diegimą turėtų keisti planingas IKT taikymas remiantis esamos situacijos mokslinių tyrimų 

rezultatais. 
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3 IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo 

perspektyvos prognozė ir rekomendacijos Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokykloms 

 

Pasaulio vystymąsi šiandien lemia kūryba, naujos technologijos bei sparti kaita. Tai 

reikalauja kokybiškai naujo mąstymo, veikimo, komunikavimo. Todėl švietimui, kaip pagrindinei 

visuomenės mentalinio augimo terpei, keliami nauji uţdaviniai. Greta bendrųjų kompetencijų 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą šiandien akcentuojamas kūrybiškumas, inovatyvumas, 

skatinama tolerancija naujovėms, atvirumas kaitai. Kritinis mąstymas bei gebėjimas kūrybiškai 

naudotis gausia, kintančia, prieštaringai vertinama informacija yra bene didţiausias šio laikmečio 

siekis ir iššūkis. 

Atlikta esamos IKT diegimo ir taikymo Lietuvos švietime situacijos analizė atskleidţia 

integracijos stadijos problematikos (naujos mokymosi aplinkos, kompiuterizuoti atskiri 

kabinetai, plačiajuostis internetas, ugdymo proceso vadybos tinkle kompetencija, tinklinių 

mokymo priemonių naudojimas, IKT integravimas į ugdymo turinį, tyrinėjimai, planingas IKT 

diegimas) aktualumą, taip pat atskirų kaitos stadijos elementų (gebėjimas reflektuoti, dalintis 

patirtimi, mokymo turinio, metodų perţiūrėjimas IKT taikymo aspektu) realizavimo pradţią. 

IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme 

pasiūlos, taikymo praktikos ir perspektyvos Lietuvoje ir uţsienyje teorinė studija leidţia 

suformuluoti ateities perspektyvų prognozę bei rekomendacijas Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokykloms.  

 

ŠVIETIMO POLITIKOS PROGNOZĖ  

Technologijų pritaikymas inovatyviam ugdymo(si) proceso organizavimui neišvengiamai 

bus susijęs su tam tikrais iššūkiais, pareikalaus didesnių finansinių investicijų. Strateginis 

palaikymas, mokyklų technologinis aprūpinimas bei mokytojų ir mokyklų vadovų technologinis 

bei pedagoginis švietimas – jau šiandien aktualūs Lietuvos švietimo politikos klausimai. Jie 

nubrėţia ne tik mokyklų, bet ir pedagogų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo, programinės bei 

pedagoginės ir metodinės kaitos gaires. 
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Rekomendacijos švietimo politikos strategams: 

1. Švietimo politikos strateginę kaitą, diegiant IKT, vykdyti remiantis pedagogikos mokslo, 

inovatyvios ugdymo praktikos bei švietimo tyrimų integracijos stiprinimu: 

 Tęsti į bendrųjų kompetencijų ugdymą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi orientuotą 

švietimo kryptį, koreguojant vis dar ryškiai į ţinių įsiminimą nukreiptą vertinimo sistemą. 

 Remiantis esamos situacijos tyrimų rezultatais, patikslinti ilgalaikę šaliai tinkančią IKT 

diegimo strategiją ir organizuoti planingą IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą 

pradiniame bei specialiajame ugdyme.  

2. Inicijuoti mokslinių grupių būrimą, siekiant organizuoti nuolatinį IKT ir inovatyvių 

mokymo(si) metodų taikymo mokyklose monitoringą: 

 Taikant įvairius IKT veiksmingumo matavimo ir vertinimo metodus, išanalizuoti 

spontaniško IKT (techninės ir programinės įrangos) diegimo Lietuvos mokyklose 

pasekmes. 

 Skatinti gerosios patirties atvejų, inovatyvumo, taikymo ypatumų, bei galimų nesėkmių 

analizę mokslinėje ir pedagogams skirtoje literatūroje. 

 Naujais tyrimais patikrinti hipotezę apie IKT taikymo ugdymui pradinėse klasėse prioritetų 

kaitą konstruktyvaus ugdymo kryptimi.  

 Ištirti paţangesnių KMP taikymo atvejų poveikį mokinių akademiniams pasiekimams, 

kūrybingumui ir pan.  

 Intensyvėjant IKT taikymui pradinėse klasėse, atlikti profesionalius mokinių savijautos 

tyrimus. 

3. Tobulinti pirminį pedagogų rengimą bei kvalifikacijos kėlimo sistemą, stiprinant 

pedagoginių mokslinių tyrimų, technologinių naujovių bei metodinės inovatyvaus 

ugdymo praktikos elementus: 

 Diegti IKT į švietimo ir pedagogų rengimo sistemą, spręsti technologinio aprūpinimo bei 

prieţiūros ir palaikymo klausimus. 

 Organizuojant naujų technologijų diegimo sklaidos projektus, kviesti juose dalyvauti ir 

pradinių klasių mokytojus rengiančius pedagogus. 

4. Sudaryti visiems vienodas ugdymosi galimybes, aprūpinant mokyklas technologine 

įranga ir skaitmeniniais mokymosi resursais. 
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MOKYKLOS BENDRUOMENĖS KAITOS PROGNOZĖ 

Orientuojantis į modernią ir atvirą pasauliui bendruomenę, Lietuvos švietimo ateitis 

neišvengiamai vis daugiau bus susijusi su pasaulinėmis ugdymo kaitos tendencijomis, taigi, bus 

kreipiama technologizacijos linkme. Šiuo aspektu ypač svarbu giliai suvokti IKT taikymo 

inovatyvumo prasmę ir leisti technologijoms tarnauti pedagoginiam tikslui bei švietimo kaitai.  

Manytina, jog ugdymo praktikos kaitos perspektyvoje principiniu prioritetu turi tapti 

naujos pedagoginės kultūros išplitimas šalies mokyklose. Jis apims ir patrauklios, socialiai 

teisingos mokymo(si) aplinkos sukūrimą, ir atviros, besimokančios, komunikuojančios 

bendruomenės kultūros praktikavimą. 

 

Rekomendacijos mokyklų bendruomenėms 

1. Išnaudoti potencialias IKT galimybes švietimo kaitai ir siekti, kad technologijų diegimas 

tarnautų pedagoginiam tikslui: 

 Nusistatyti ir paskelbti mokymosi kultūra grindţiamą inovatyvaus ugdymo viziją. 

 Sukurti IKT veiksmingumo mokykloje ilgalaikio ir nuolatinio stebėjimo sistemą. 

 Įsisavinant naujus įrenginius, modeliuoti visą inovatyvaus mokymo(si) procesą sistemiškai, 

arba bent jau moduliais. 

 Siekiant visapusiškai maţinti visų ugdymo proceso dalyvių atskirtis, inicijuoti mokyklų 

technologinį aprūpinimą, jį suvokiant ir palaikant plačiame pedagoginės kultūros pokyčių 

kontekste. 

 Kelti pedagoginę, dalykinę ir technologinę mokytojų bei mokyklos vadovų kvalifikaciją.  

 Motyvuoti mokytojus, naudojančius programines priemones. 

 Skatinti lietuvių kalbos mokymuisi skirtų KMP kūrimą, konstruktyvią vaizduotę lavinančių 

KMP kūrimą ir lokalizavimą, virtualią ir realią veiklas jungiančių KMP kūrimą ir 

lokalizavimą ir pan. 

2. Panaudojant technologijų teikiamas galimybes, plėtoti aktyvaus mokyklos 

bendruomenės narių bendradarbiavimo bei atviro mokyklos komunikavimo kultūrą: 

 Kurti atvirą ţiniomis besidalijančią mokyklos kultūrą. 

 Toliau plėtoti mokytojų profesinį bendradarbiavimą dirbant su IKT priemonėmis. 

 Skatinti IKT taikymą mokyklos veiklos administravimui. 

 Aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir institucijomis. 

 Nuolat analizuoti ir apibendrinti išryškėjusius naujų šeimos ir mokyklos sąveikos būdų 
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privalumus ir trūkumus. 

 

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS KAITOS PROGNOZĖ 

Šiuo metu aktualiausia, kad mokytojai IKT taikymą ugdyme grįstų pedagogika. Todėl 

būtina stiprinti pedagoginę IKT taikymo kompetenciją. Svarbu, kad mokytojai gebėtų tinkamai 

pasirinkti ugdymui reikalingą technologinę įrangą, tobulintų savo gebėjimus taikyti ją 

atsiţvelgiant į mokymosi tikslus ir sąlygas. Taip pat svarbu siekti, jog technologijų pedagoginis 

pritaikymas būtų grindţiamas didesne socialine sąveika (skatinant komunikavimą, 

bendradarbiavimą, problemų sprendimą drauge). 

 

Rekomendacijos pedagogams: 

1. Keisti tradicinę pedagogiką inovatyvia, išsiugdyti sisteminį poţiūrį į ugdymo procesą ir 

priimti iššūkius kaip neišvengiamą būtinybę ir kaip tolesnio vystymosi bei tobulėjimo 

galimybę: 

 Efektyviai organizuoti inovatyvų ugdymo darbą klasėje. 

 Mokytojo vaidmenis kūrybiškai derinti prie konkrečių IKT taikymo situacijų. 

 Tarpusavyje derinti informacinėmis komunikacinėmis technologijomis grindţiamus 

metodus bei taikyti kitus (be IKT) inovatyvius metodus. 

2. Atsiţvelgus į mokinių jau turimus nors ir nevienodus bazinius IKT taikymo įgūdţius ir 

jų norą naudotis technologijomis, visokeriopai išnaudoti juos mokymuisi (motyvavimui, 

individualizavimui, vertinimui, ...): 

 Skatinti ir remti mokinių savarankiškumą. 

 Ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruotai, atsiţvelgti į IKT teikiamas 

galimybes. 

 Pasinaudoti amţiaus tarpsnių psichologijos teiginiais, padedant vaikui paţinti save, o tuo 

pačiu padėti išmokti mokytis sąmoningai. 

 Išnaudoti esamas technines automatinio vertinimo galimybes (adaptuojant programinės 

priemonės lygį). 

 Atkreipti dėmesį į darbo ergonomiką, ypač kai yra nepakankamas techninės įrangos kiekis 

(vienas kompiuteris tenka keliems vaikams).  



 119 

 

Literatūra 

 

1. „IKT Lyderių“ projekto dalyvių metodinė medţiaga. Švietimo informacinių technologijų 

centras. 2007. – Internete: 

<http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/

medziaga.html>. 

2. 10 Great Ways to Get More from Your iPad // PC World, May 18, 2010. Internete: 

<http://www.pcworld.com/article/196415/10_great_ways_to_get_more_from_your_ipad.html

>. 

3. Ališauskienė, S., Ališauskas, A., Melienė, R., Šapelytė, O., Miltenienė, L., Gerulaitis, D. 

(2007). Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams lygis. Tyrimo ataskaita. Šiaulių universitetas, Švietimo ir mokslo 

ministerija. – Internete: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/SMM_ATASKAITA_pagalbos%20lygis

_2007.pdf> 

4. Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational 

Performance in PISA (Programme for International Student Assessment). Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD). Centre for Educational Research and 

Innovation. 2010. (Elektroninis išteklius). 

5. Balanskat A. Part 3: Literature review analysis // Study of the impact of technology in 

primary schools, 2009. – Internete: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/3_

_literature_review_steps_en.pdf  

6. Baranauskas P. Šaparnis G., Šaparnienė D. Veiksniai, darantys įtaką švietimo organizacijų 

ugdymo proceso kompiuterizavimui // Socialiniai tyrimai, 2005, nr. 1(5), 12-25. 

7. Blamire R. Part 1: Policy survey results and analysis // STEPS: Study of the impact of 

technology in primary schools, 2009. – Internete: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/1_

policy_survey_steps_en.pdf 

8. Brazdeikis V., Motuzas R. (2006). Schools Computerization in Lithuania for Development of 

Educational System. Information Technologies at School // Proceedings of the Second 

http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/medziaga.html
http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/medziaga.html
http://www.pcworld.com/article/196415/10_great_ways_to_get_more_from_your_ipad.html
http://www.pcworld.com/article/196415/10_great_ways_to_get_more_from_your_ipad.html
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/SMM_ATASKAITA_pagalbos%20lygis_2007.pdf
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/SMM_ATASKAITA_pagalbos%20lygis_2007.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/3__literature_review_steps_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/3__literature_review_steps_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/1_policy_survey_steps_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/1_policy_survey_steps_en.pdf


 120 

International Conference „Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives“, 

Vilnius, 7–11 November 2006. Vilnius: TEV. 

9. Brazdeikis V., Navickaitė J., Sederevičiūtė E. Kompiuteriai mokyklose: kiek ir kaip 

naudojami? 2008. – Internete: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/pr_analize/Kompiuteriai%20mokyklose.pdf> 

10. Braţėnaitė R. Elektroninių vadovėlių naudojimas Lietuvos mokyklose // Kursinis darbas, VU 

Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Leidybos bakalauro 

studijų programa, 2010. 

11.  Breen R., Pyper S., Rusk Y., Dockrell S. An investigation of children‟s posture and 

discomfort during computer use // Ergonomics. Vol. 50, No. 10, October 2007, 1582–1592. – 

Internete: <http://search.ebscohost.com>.  

12. Castells M. Tinklaveikos visuomenės raida. K., 2005. 

13. Cijūnaitienė A., Galkienė A. Mokymo metodų taikymo veiksmingumas ir populiarumas // 

Pedagogika 2007, nr. 87, p.77 -85.  

14. Colcott D., Russell B., Skuteris H. Thinking about thinking: innovative pedagogy designed to 

foster thinking skills in junior primary classrooms // Teacher Development. Vol. 13, No. 1, 

February 2009, 17–27. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

15. Color Scheme Designer. Internete: <http://colorschemedesigner.com>. 

16. Čiuţas R. Mokytojo ir mokinio vaidmenų kaita edukacinės paradigmos virsmo sąlygomis // 

Pedagogika 2007. 87. P. 64-70. 

17. Dagienė V. Informacinių technologijų taikymo švietime konceptualusis pagrindimas // 

Informacijos mokslai, 2003, 25 p. 127-134. 

18. Dagienė V., Dagys V., Grigas G., Juškienė R., Kalibatienė J., Krapavickaitė D., Kubilius K., 

Pozniakovas A., Pulokas G., Rimkus M., Zajančkauskienė L., Ţidanavičiūtė J., Ţilinskienė I.. 

Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir specialiajam ugdymui 

Lietuvoje ir uţsienyje (situacijos analizė ir plėtros perspektyvos). 2006. – Internete: 

<http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf> 

19. Dagienė V., Grigas G., Krapavickaitė D., Kurilovas E., Jasutienė E., Jevsikova T., Jonaitytė 

I., Ţilinskienė I. Įvairių šalių informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietime 

patirties analizė // Tyrimo ataskaita. Vilnius, 2008b. – Internete: <http://www.ipc.lt/wp-

content/uploads/2009/11/TP_tyrimo-ataskaita_final.pdf> 

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/pr_analize/Kompiuteriai%20mokyklose.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://colorschemedesigner.com/
http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/upload/tyrimo_ataskaita.pdf
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/TP_tyrimo-ataskaita_final.pdf
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/TP_tyrimo-ataskaita_final.pdf


 121 

20. Dagienė V., Jasutienė E., Jevsikova T., Zajančkauskienė L., Ţilinskienė I. Nuotoliniai 

mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti (pradinis ir specialusis 

ugdymas). – Internete:<http://vma.emokykla.lt/moodle/course/view.php?id=68> 

21. Dagienė V., Jasutienė E., Ţilinskienė I. Vartotojo vadovas // Nuotolinis mokymo kursas 

mokytojams „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“. 2007b. 

22. Dagienė V., Krapavickaitė D. Pradinio ir specialiojo ugdymo Lietuvoje analizė informacinių 

technologijų naudojimo poţiūriu // Informacijos mokslai, 2007a, 41. P. 98 – 11. 

23. Dagienė V., Krapavickaitė D., Kurilovas E., Dagys V., Svetikienė G., Ţilinskienė I. Esamų 

kompiuterinių mokymo priemonių analizė. Vilnius, 2008a. Mokslinio tyrimo ataskaita. – 

Internete: <http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/kmp-ataskaita-2008.pdf> 

24. Dagienė V., Ţilinskienė I. Mokymosi veiklos samprata skaitmeninėje plotmėje // Pedagogika, 

2010. 

25. Dėl pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto. 2001 m. gruodţio 21 d., Nr. 1694, 

Vilnius. – Internete: < http://www.ipc.lt/21z/apie/skelbiami_dok/ped_standartas0612.doc>. 

26. Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo / Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2007 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-555, 

Vilnius. – Internete: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302571&p_query=D%EBl%20rei

kalavim>. 

27. Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo / Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2004 m. gruodţio 14 d. Nr. ISAK-2016, Vilnius. – 

Internete: 

<http://www.ipc.lt/21z/apie/skelbiami_dok/Visuotinio%20kompiuterinio%20rastingumo%20

standartas.doc>. 

28. Desmond R. Bagli M. T. Parent's and Young Children's Communication during Computer 

Use: Beyond Meditation // Simile; Aug2008, Vol. 8 Issue 3, Special Section p1-14, 14p. -

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

29. Dockrell S., Fallon E., Kelly M., Masterson B., Shields N. School children‟s use of computers 

and teachers‟ education in computer ergonomics // Ergonomics. Vol. 50, No. 10, October 

2007, 1657-1667. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

30. Dudaitė J. OECD PISA 2006 ataskaita: gamtos mokslai, matematika, skaitymo gebėjimai. 

Vilnius: Nacionalinis egzaminų centras, 2007. 

http://vma.emokykla.lt/moodle/course/view.php?id=68
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/kmp-ataskaita-2008.pdf
http://www.ipc.lt/21z/apie/skelbiami_dok/ped_standartas0612.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302571&p_query=D%EBl%20reikalavim
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302571&p_query=D%EBl%20reikalavim
http://www.ipc.lt/21z/apie/skelbiami_dok/Visuotinio%20kompiuterinio%20rastingumo%20standartas.doc
http://www.ipc.lt/21z/apie/skelbiami_dok/Visuotinio%20kompiuterinio%20rastingumo%20standartas.doc
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


 122 

31. Dudzinskienė R., Kalesnikienė D., Paurienė L., Ţilinskienė I. Inovatyvių mokymo(si) metodų 

ir IKT taikymas. II knyga. Vilnius, 2010. 

32. Duncan-Howell J. Teachers making connections: Online communities as a source of 

professional learning // British Journal of Educational Technology. Vol. 41 No 2, 2010, 324–

340. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

33. Dwyer J. Computer-based Learning in a Primary School: Differences between the early and 

later years of primary schooling // Asia-Pacific Journal of Teacher Education, Vol. 35, No. 1, 

February 2007, pp. 89–103. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

34. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / Study of the impact of 

technology in primary schools (STEPS). 2009. – Internete: 

<http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_impact_technology_primary_school_en.php>.  

35. Eisenberg A., Eisenberg M. Javagami // Research software environment. Department of 

Computer Science at the University of Colorado, Boulder. 2001. – Internete: 

<http://l3d.cs.colorado.edu/~ctg/projects/hypergami/Whittier.html> 

36. Eisenberg, A. N. An Educational Program for Paper Sculpture: a Case Study in the Design of 

Software to Enhance Children's Spatial Cognition (Javagami, Hypergami) // Dissertation 

online. 1997. – Internete: <http://www.cs.colorado.edu/~eisenbea/thesis/final/thesis-

overview.html> 

37. Emanuelsson I. Integracija ir segregacija, inkliuzija ir ekskliuzija / Šiaurės ir Baltijos šalių 

projektas „Mokykla visiems“. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2003, p. 7-14. 

38. Emokykla. Kompiuterinės mokymo priemonės. – Internete: 

<http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/KompiuterinesMokymoPriemones.aspx> 

39. Emokykla. Mokykloms perduota įranga. – Internete: 

<http://www.emokykla.lt/lt.php/mokykloms_perduota_iranga/technines_irangos_skirstymas/

151> 

40. Fullan M. (1993). Pokyčių jėgos: skverbimasis į ugdymo reformos gelmes. V., 1998. 

41. Gee J.P. Good Video Games and Good Learning. Phi Kappa. Phi Forum, Summer 2005, Vol. 

85 Issue 2, p33-37, 5p. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

42. Girdzijauskienė R., Gudynas P., Jakavonytė D., Jevsikova T. Inovatyvių mokymo(si) metodų 

ir IKT taikymas. I knyga. Vilnius, 2010. 

43. Goodisson T.A. Learning with ICT at primary level: pupils‟ perceptions // Journal of 

Computer Assisted Learning (2002) 18, 282-295. – Internete: <http://search.ebscohost.com>.  

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_impact_technology_primary_school_en.php
http://l3d.cs.colorado.edu/~ctg/projects/hypergami/Whittier.html
http://www.cs.colorado.edu/~eisenbea/thesis/final/thesis-overview.html
http://www.cs.colorado.edu/~eisenbea/thesis/final/thesis-overview.html
http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/KompiuterinesMokymoPriemones.aspx
http://www.emokykla.lt/lt.php/mokykloms_perduota_iranga/technines_irangos_skirstymas/151
http://www.emokykla.lt/lt.php/mokykloms_perduota_iranga/technines_irangos_skirstymas/151
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFJt6uxSbWk63nn5Kx95uXxjL6trUqwpbBIr6aeSriqsVKurZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsFGyprNItauvPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7ebfepIzf3btZzJzfhruntki2rrdIsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=13
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


 123 

44. Greiffenhagen C. Unpacking Tasks: The Fusion of New Technology with Instructional 

Work // Computer Supported Cooperative Work (2008) 17:35–62. Spinger. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

45. Hargreaves A. (2003) Mokymas ţinių visuomenėje: švietimas nesaugumo amţiuje. V., 2008. 

46. Hargreaves A., Earl L., Moore S., Manning S. Learning to Change: Teaching beyond 

Subjects and Standards. san Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2001  

47. IKT lyderio programa. Metodinė medţiaga. Pradinis ugdymas. – Internete: 

<http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/p

radinis.html> 

48. Informacinė sistema “Tavo mokykla”. UAB „Nevda“. 2007-2010. – Internete: 

<http://www.tamo.lt >. 

49. Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo metodika. Statistikos 

departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybės. 2008-07-29, Nr. DĮ-153. – Internete: 

<http://www.stat.gov.lt/lt/methodology/view/?id=19&pq_id=1125>. 

50. Inkliuzinis ugdymas uţsienio mokslininkų akiratyje / Šiaurės ir Baltijos šalių projektas 

„Mokykla visiems“. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2003. 

51. Isaksson J., Lindqvist R., Bergstrom E. School problems or individual shortcomings? A study 

of individual educational plans in Sweden // European Journal of Special Needs Education, 

Vol. 22, No. 1, February 2007, pp. 75–91. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

52. Jaap van Oel B. Analysis of the good practices and case studies // Study of the impact of 

technology in primary schools, 2009. – Internete: 

<http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/5

_case_studies_report_steps_en.pdf>. 

53. Jarvis P. An Investigation into Target Setting and Academic Tutoring to Promote Student 

learning // Pastoral Care, December, 2002. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

54. Jasinevičius R. ir kiti. Visuotinis kompiuterinis raštingumas, 2007. Tyrimo darbo ataskaita. 

Kaunas, 2007. - Internete: <http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2010/03/MTD_KR-

tyrimas-2007_Ataskaita.pdf>. 

55. Jedeskog G. Nissen J. ICT in the Classroom: Is Doing More Important Than Knowing? // 

Education and Information Technologies 9:1, 37–45, 2004. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

56. Jovaiša L. Enciklopedinis edukologijos ţodynas. Vilnius, 2007. 

http://search.ebscohost.com/
http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/pradinis.html
http://lyderiai.emokykla.lt/ikt_lyderiai/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/CD_turinys/pradinis.html
http://www.tamo.lt/
http://www.stat.gov.lt/lt/methodology/view/?id=19&pq_id=1125
http://search.ebscohost.com/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/5_case_studies_report_steps_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_technology_primary_school/5_case_studies_report_steps_en.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2010/03/MTD_KR-tyrimas-2007_Ataskaita.pdf
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2010/03/MTD_KR-tyrimas-2007_Ataskaita.pdf
http://search.ebscohost.com/


 124 

57. Jucevičienė P., Bankauskienė N., Urbonaitė-Šlydţiuvienė D. Pedagogų rengimas IKT 

diegimo Lietuvos švietime aspektu // Tyrimo ataskaita. Kaunas, 2005. – Internete: 

<http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/Pedagogu-rengimo-IKT-diegimo-Lietuvos-

svietime-asp.pdf>. 

58. Juodaitytė A., Šaparnytė E. Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis 

tyrimas //Acta Paedagogica Vilnensia. 2008, 21 p. 101-116. 

59. Kalvaitis A., Navickaitė J. Švietimo būklės apţvalga. Lietuva. Švietimas regionuose. 

Ugdymo aplinka. 2008. – Internete: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/Svietimas%20regionuose%202008-

web.pdf>. 

60. Kasinskaitė E. Pirmokų adaptacijos pradinėje mokykloje veiksniai // Magistro darbas. 

(Edukologija / švietimo vadyba). Rankraštis. V., VPU, 2009. – Internete: 

<http://tools.laba.lt/marc/fulltext.php?lib=etd01&sys=000010435>. 

61. Katkutė A. Internetinės visuomenės vaidmuo vaikų ugdyme // Baltijos visuomeninis 

informacinių technologijų ir švietimo centras. 2006. – Internete: 

<http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Konferencijos/KTU_060125/KTU_Pranesimas_Katkute_

060125.pdf>. 

62. Kavaliauskienė G., Vaičiūnienė V. Communication Interaction Using Information and 

Communication Technology // Kalbų studijos, 2006. 8. P. 88-94. 

63. Kerawlla L., Crook C. Children‟s Computer Use at Home and at School: context and 

continuity // British Educational Research Journal. Vol. 28, No. 6 2002. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

64. Kirinić V., Vidaček-Hainš V., Kovačić A. Computers in Education of Children with 

Intellectual and Related Developmental Disorders // iJET – Volume 5, Special Issue 2: 

"MIPRO 2009", March 2010. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

65. Konkurso „IKT ir mokyklos vadovo veikla" metodinė medţiaga . 2008 . – Internete: 

<http://lyderiai.emokykla.lt/Lists/Announcements/Attachments/11/IKTvadovoVeikloje.pdf>. 

66. Kriliuvienė T. Sukauptos metodinės patirties, naudojant IKT įvairiuose dalykuose, analizė // 

Ataskaita. Vilnius, 2008. – Internete: <http://www.ipc.lt?wp-

content/upoads/2009/11/tyrimas_metodika.pdf>. 

67. Kumar D. Information Communication Technologies and Its Challenges, July 27, 2009. 

Internete: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1439751>. 

http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/Pedagogu-rengimo-IKT-diegimo-Lietuvos-svietime-asp.pdf
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/Pedagogu-rengimo-IKT-diegimo-Lietuvos-svietime-asp.pdf
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/Svietimas%20regionuose%202008-web.pdf
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/Svietimas%20regionuose%202008-web.pdf
http://tools.laba.lt/marc/fulltext.php?lib=etd01&sys=000010435
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Konferencijos/KTU_060125/KTU_Pranesimas_Katkute_060125.pdf
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Konferencijos/KTU_060125/KTU_Pranesimas_Katkute_060125.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://lyderiai.emokykla.lt/Lists/Announcements/Attachments/11/IKTvadovoVeikloje.pdf
http://www.ipc.lt/?wp-content/upoads/2009/11/tyrimas_metodika.pdf
http://www.ipc.lt/?wp-content/upoads/2009/11/tyrimas_metodika.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1439751


 125 

68. Kurilovas E., Brazdeikis V. Lithuania Country Report on ICT in Education, 2009/2010 (The 

Centre of Information Technologies of Education). – Internete: <http://insight.eun.org>. 

69. Kūrybinė laboratorija – elektroninių knygų skaitytuvų taikymo ugdyme idėjos. ITC. Švietimo 

informacinių technologijų centras. Video medţiaga. – Internete: 

<http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265>. 

70. Landsbergienė A. Gebėjimų mokyklos Švedijoje – atrasta sėkmės formulė? // Veidas, Nr. 50, 

2009 gruodţio 14, p.40-41. 

71. Laurutis V., Gumuliauskienė A., Šaparnytė E. Informacinių ir komunikacinių technologijų 

integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste // Pedagogika, 

2003. 69. P. 112-121. 

72. LiaoY. C., ChangH., Chen Y. Effects of Computer Applications on Elementary School 

Students' Achievement: A Meta-Analysis of Students in Taiwan // Computers in the Schools. 

Vol 24(3/4) 2007. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

73. Liu G.Z. Hwang G.J. A key steps to understanding paradigm shifts in e-learning: towards 

context-aware ubiquitous learning // British Journal of Educational Technology. Vol. 41 No 

2, 2010, E1-E9. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

74. Lokalizuoti mokymosi objektai. Švietimo plėtotės centras. 2006-2008 – Internete: 

<http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/mpriemones/>. 

75. Loveless A. Preparing to teach with ICT: subject knowledge, Didactic and improvisation The 

Curriculum Journal Vol. 18, No. 4, December 2007, pp. 509 – 522. –Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

76. Lukšienė M. Jungtys / Sud. R. Bruzgelevičienė. V., 2000. 

77. Machin S. McNally S. Silva O. New Technology in Schools: Is There a Payoff? // IZA (The 

Institute for the Study of Labor), DP No. 2234, July, 2006. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

78. MacLuhan M. Kaip suprasti medijas. Ţmogaus tęsiniai. Vilnius: baltos lankos, 2003. 

79. Magana S., Frenkel P. Transforming teaching and learning for the 21st century. Promethean, 

2009. 

80. Mano dienynas. UAB “Idamas”. – Internete: < https://edienynas.vilnius.lt/login/ > 

81. Mano dienynas. Vartotojo vadovas. UAB „Nacionalinis švietimo centras“. 2010. – Internete: 

< http://www.manodienynas.lt/go.php/lit/DIENYNO_NAUJIENOS >. 

82. Markauskaitė L. Pecularities of Lithuanian policy for the provision of schools with 

educational software // Informacijos mokslai. 2004. 28. P. 17-13. 

http://insight.eun.org/
http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/mpriemones/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://edienynas.vilnius.lt/login/
http://www.manodienynas.lt/go.php/lit/DIENYNO_NAUJIENOS


 126 

83. Markauskaitė L., Dagienė V. Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo Lietuvos 

švietime strategijos teorinis pagrindimas // Socialiniai mokslai 2001/ 1 p. 29 Kaunas: Kauno 

technologijos universitetas. 

84. Marzano R. Evaluation Study of the Effects of Promethean ActivClassroom on Student 

Achievement. Final Report. Marzano Research Laboratory. July, 2009. Internete: 

<http://www.prometheanworld.com/upload/pdf/Final_Report_on_ActivClassroom_%282%2

9.pdf >. 

85. Masiliauskienė E. Vaikų kompiuterinės kultūros sklaidos sąlygos namų aplinkoje: 

kompiuterio svarba vaikui ir jo dalyvavimas kompiuterinėje veikloje. Jaunųjų mokslininkų 

darbai, nr.2(23), 2009. 

86. McCracken H. iPad vs. Everything Else // PCWORLD.Com June 2010. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

87. Means B. Technology and Education Change: Focus on Student Learning // Journal of 

Research on Technology in Education. 2010 Volume 42 Number 3 pp. 285-307. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

88. Meij H. Boersma K. Email use in elementary school: an analysis of exchange patterns and 

content // British Journal of Educational Technology Vol. 33 No 2 2002, p. 189–200. – 

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

89. Merkys G., Urbonaitė-Šlyţiuvienė D, Balčiūnas S., Mikutavičienė I. IKT taikymas ugdyme. 

Sites 2006 Lietuva // Statistinio tyrimo ataskaita. Kaunas, Šiauliai. 2007. – Internete: 

http://www.ipc.lt/?page_id=1805. 

90. Merkys G., Urbonaitė-Šlyţiuvienė D., Kalinauskaitė L., Vaitkevičius S., Balčiūnas S., 

Brašiškis R., Jonušaitė S., Titkov D. Ir kt. IKT vystymas Lietuvos mokyklose // Tyrimo 

ataskaita. Kaunas, 2005. – Internete: <http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/PiL-

Research_Lithuania_2004-2005.pdf>. 

91. Merkys G., Vaitkevičius S., Šaparnienė G., Misiovič J., Titkov D. (2006). IKT taikymo 

švietime tyrimas, parengiant rodiklius ir stebėsenos tvarką. Kaunas, Socialinių tyrimų 

laboratorija. – Internete: <http://www.ipc.lt/?page_id=411>. 

92. Millenium Mathematics Project / University of Cambridge. – Internete: 

<http://mmp.maths.org/STIMULUS09-10>. 

93. Miller D. J., Robertson D.P. Using a games console in the primary classroom: Effects of 

„Brain Training“ Programme on Computation and Self-esteem // British Journal of 

http://www.prometheanworld.com/upload/pdf/Final_Report_on_ActivClassroom_%282%29.pdf
http://www.prometheanworld.com/upload/pdf/Final_Report_on_ActivClassroom_%282%29.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.ipc.lt/?page_id=1805
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/PiL-Research_Lithuania_2004-2005.pdf
http://www.ipc.lt/wp-content/uploads/2009/11/PiL-Research_Lithuania_2004-2005.pdf
internete:%20%3chttp://www.ipc.lt/?page_id=411
http://mmp.maths.org/STIMULUS09-10


 127 

Educational Technology. Vol. 41 No 2, 2010, 242-255. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

94. Mokinių ir įstaigų aprūpinimas kompiuteriais. Statistikos departamentas prie Lietuvos 

respublikos vyriausybės 2003-2010. – Internete: 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110106&PLan

guage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=9503&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rv

ar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12

=&rvar13=&rvar14=>. 

95. Murphy C., Beggs J. Primary pupils„ and teachers„ use of computers at home and school // 

British Journal of Educational Technology. Vol. 34 No 1 2003, 79-83. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

96. Nacionalinė švietimo procesų valdymo sistema „Ţinios“. 2005-2010. – Internete: 

<http://www.dienynas.lt>. 

97. Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas 2007 metai. IV klasė. Dalykinė ataskaita. Lietuvių 

kalba, matematika. Vilnius. 2006. 

98. Neri A., Mich O., Gerosa M., Giuliani D. The effectiveness of computer assisted 

pronunciation training for foreign language learning by children // Computer Assisted 

Language Learning. Vol. 21, No. 5, December 2008, 393–408. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

99. NRICH Specialists in Rich Mathematics. – Internete: <http://nrich.maths.org/public/>. 

100. Okan Z. Edutainment: is learning at risk? British Journal of Educational Technology, 

Jun2003, Vol. 34 Issue 3, p255-264, 10p. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

101. Pamakštis E. Elektroninių skaitytuvų funkcionalumas // Kūrybinė laboratorija „elektroninių 

knygų skaitytuvų taikymo ugdyme idėjos“, 2010. – Internete: 

<http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265>. 

102. Pasidalinkime patirtimi. Virtuali projekto pedagogų bendruomenė. – Internete: 

<http://ejournal.emokykla.lt/vppb/index.php?action%5b%5d=IBrowsing::gotoFolder(2849)>. 

103. Pečiuliauskienė P. Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų 

paţintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatos // Pedagogika, 2005. 76. P. 95-99.  

104. Pečiuliauskienė P. Kompiuterizuoto mokymo metodai pradedančiųjų mokytojų edukacinėje 

praktikoje // Pedagogika, 2008. 89. P. 64 -69. 

105. Pečiuliauskienė P., Pipirienė V. Elektroninė mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema gimnazijoje: mokytojų nuostatos // Pedagogika, 2008, 90. P.77-82 

http://search.ebscohost.com/
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110106&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=9503&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110106&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=9503&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110106&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=9503&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110106&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=9503&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
http://search.ebscohost.com/
http://www.dienynas.lt/
http://search.ebscohost.com/
http://nrich.maths.org/public/
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFJt6uxSbWk63nn5Kx95uXxjL6trUqwpbBIr6aeSriqsVKurZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsFGyprNItauvPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7ebfepIzf3btZzJzfhruvtkmzq7NPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=13
http://search.ebscohost.com/
http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265
http://ejournal.emokykla.lt/vppb/index.php?action%5b%5d=IBrowsing::gotoFolder(2849)


 128 

106. Pedagoginės informacijos duomenų bazė „Korys“. Projektai. – Internete: 

<http://korys.emokykla.lt/projects?filter_category:list=ugdymo-pakopos/bendrasis-

lavinimas>. 

107. Peltenburg M., Heuvel-Panhuizen M., Doig B. Mathematical power of special-needs pupils: 

An ICT-based dynamic assessment format to reveal weak pupils‟ learning potential // British 

Journal of Educational Technology. Vol 40 No 2 2009 273–284. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

108. Petkūnas V., Jucevičienė P. The Change of Educational Paradigm under the Influence of 

ICT Implementation: Criteria of Evaluating the Teacher  and Student‟s Roles // Socialiniai 

mokslai, Nr. 2 (52). Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2006. 

109. Pomplun M., Ritchie T., Custer M. Factors in Paper-and-Pencil and Computer Reading 

Score Differences at the Primary Grades educational Assessment, 11(2), 127-143. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

110. Ratkevičius D. Elektroninio turinio panaudojimo galimybės mokymui(si) // Kūrybinė 

laboratorija „elektroninių knygų skaitytuvų taikymo ugdyme idėjos“, 2010. – Internete: 

<http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265>. 

111. Rogers Y., Price S. The Role of Mobile Devices in Facilitating Collaborative Inquiry in Situ 

// Research and Practice in Technology Enhanced Learning. Vol. 3, No. 3 (2008) 209–229. 

World Scientific Publishing Company & Asia-Pacific Society for Computers in Education. – 

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

112. Segalovičius A. Specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymosi aprėptis // Tyrimo 

ataskaita. Kaunas, 2007. – Internete: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/spec_poreikiai_smm_07.pdf>. 

113.  Selwyn N., Potter J., Cranmer S. Primary pupils‟ use of information and communication 

technologies at school and home // British Journal of Educational Technology. Vol. 40, No 5 

2009, P. 919–932. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

114. Shoop E., Kriščiūnienė D., Brundzaitė R. The Synergy of Applying Virtual Collaboration 

Tools and Problem-based Approach for Development of Knowledge Sharing Skills: 

Empirical Research // Informacijos mokslai. 2004.30. P. 55-65. 

115. Special needs // Child education. Sep2006, Vol. 83 Issue 9, special section p15-16, 2. –

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

http://korys.emokykla.lt/projects?filter_category:list=ugdymo-pakopos/bendrasis-lavinimas
http://korys.emokykla.lt/projects?filter_category:list=ugdymo-pakopos/bendrasis-lavinimas
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.ipc.lt/?p=2265#more-2265
http://search.ebscohost.com/
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/spec_poreikiai_smm_07.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


 129 

116. Spikol D., Milrad M. Physical Activities and Playful Learning using Mobile Games // 

Research and Practice in Technology Enhanced Learning. Vol. 3, No. 3 (2008) 275–295. -

Internete: <http://search.ebscohost.com>.  

117. Straker L., Pollock C. Optimizing the interaction of children with information and 

communication technologies // Ergonomics, Vol. 48, No. 5, 15 April 2005, 506 – 521. –

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

118. Strakšienė G., Baziukaitė D. Integration of ICT, Drama, and Language for Development of 

Children‟s Communicative Competence:Case Study in a Primary School // Informatics in 

Education, 2009, Vol. 8, No 2, 281-294. 

119. Šaparnienė D., Šaparnis G. Kompiuterinis raštingumas: definicija ir turinys? // Pedagogika. 

2003. 69. P. 198 -206. 

120. Šaparnis G., Šaparnienė D. Information and communication technologies in administration 

of education organizations // European Conference on Educational Research, University of 

Ghent, September 2007. P. 19-21. 

121. Tan C. Abbas D.B. The Teach Less, Learn More' initiative in Singapore: New pedagogies 

for Islamic religious schools? // KEDI Journal of Educational Policy 6/1, 2009, pp. 25-39. –

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

122. Tarybos ir Komisijos parengta darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“ 

įgyvendinimo 2010 m. paţangos bendra ataskaita. 2010. – Internete: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:LT:PDF>. 

123. Tarybos išvados 2009 m. geguţės 12 d. dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 

srityje strateginės programos („ET 2020“). 2009. – Internete: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LT:PDF>. 

124. Tarybos išvados 2010 m. geguţės 11 d. dėl švietimo ir mokymo socialinio aspekto. 2010. – 

Internete: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF>. 

125. Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas. (TIMSS). 2007. Ataskaita. Matematika 

ir gamtos mokslai. IV klasė. Vilnius: Nacionalinis egzaminų centras, 2008. 

126. Tautkevičienė G., Bulotaitė D. Pedagogų poţiūris į informacinių komunikacinių 

technologijų ir mokomųjų kompiuterinių programų taikymą ugdant neįgalius vaikus Kauno 

specialiosiose ugdymo įstaigose // Specialusis ugdymas 2009, 1 (20), p. 101 -109. 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF


 130 

127. The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all – A report on progress. 

2008. – Internete: <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme/doc/sec2629.pdf>. 

128. Todd Vandenbark R. Tending a Wild Garden: Library Web Design for Persons with 

Disabilities // Information technology and Libraries, March, 2010. – Internete: 

<http://search.ebscohost.com>. 

129. Tondeur J., Valcke M. Braak J. A multidimensional approach to determinants of computer 

use in primary education: teacher and school characteristics // Journal of Computer Assisted 

Learning (2008), 24, 494–506. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

130. Uginčienė E., Dargienė J. Projekto “pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų 

kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas” veiksmingumo 

tyrimas // Tyrimo trečiojo etapo ataskaita. 2008. 

131. Vaitkevičius V.J. Sveikatos rizikos veiksnių valdymas ir savikontrolė dirbant kompiuteriu // 

Mokomoji knyga. ŠU. 2006. 

132. Vilkonienė M. Informacinių komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo švietime įtaka 

pedagoginės sistemos kaitai: diskurso analizė // Pedagogika.2009. 95, p. 126-133. 

133. Vilkonienė M. Papildytos realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės vertinimas: 

edukacinis veiksmingumas tradicinių priemonių kontekste // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr. 

1 (22), 2009, p. 207-216. 

134. Virbickaitė D., Šaparnis G., Šaparnienė D. Informacinių ir komunikacinių technologijų 

įtaka švietimo organizacijų vadybai // Socialiniai tyrimai, 2005, Nr. 2.(6), p. 131-140. 

135. Wake M., Hesketh K., Waters E. Television, computer use and body mass index in 

Australian primary school children // J. Paediatr. Child Health. 2003, 39, 130–134. – 

Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

136. Walker D. Draw out the anger // Times Educational Supplement; 12/9/2005, Issue 4664, 

Special section 3 p21-21, 1p. – Internete: <http://search.ebscohost.com>. 

137. Webb R. Small Stella, Great Stella and Stella4D. 2001-2010. – Internete: 

<http://www.software3d.com/Stella.php>. 

138. Ţvirdauskas D., Adaškevičienė V., Tarnauskas K., Baltutis P., Ţvirdauskienė R. 

Informacinių technologijų naudojimas gerinant mokymo ir mokymosi mokykloje kokybę.  

Tyrimo ataskaita. Kaunas, 2006. – Internete: 

<http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/IKT%20taikymas.pdf>. 

139. Боно Э. Учите своего ребёнка мыслить. Минск. 2005. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.software3d.com/Stella.php
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/IKT%20taikymas.pdf

