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Suomijos ITL duomenys

Metodas 2009-2010 mokslo metai 2010-2011 mokslo metai

Mokytojų apklausa n=292 n=537

Mokyklų vadovų apklausa n=18 n=45

Pamokų stebėjimas n=24 (pamokos) n=15

Pokalbiai su nacionalinio 

lygmens šveitimo vadovais
n=3 -

Pokalbiai su mokytojais n=29 n=15

Pokalbiai su mokyklų vadovais n=6 n=5

Pokalbiai su mokiniais fokus 

grupių metodu
- n=6

Mokymosi užduotys ir mokinių

darbai
n=747 (artefaktai) n=993 (artefaktai)
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Inovatyvi mokymo praktika

• Labai skiriasi inovatyvi atskirų
mokytojų praktika

• Labiausiai paplitę inovatyvios 
mokymo praktikos bruožai –
orientavimasis į mokinius ir 
mokytojų naudojamos IKT

• Didžiausi iššūkiai – mokinių
naudojimasis technologijomis ir 
mokymosi išplėtimas už pamokų
ribų

• Atskiri inovatyviai dirbantys 
mokytojai, naudojantys visus 
inovatyvios mokymo praktikos 
elementus
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IKT taikymas Suomijos ITL mokyklose

• Technologija yra kitų inovatyvių praktikų priemonė

• Technologijų mokyklos tikrai turi, bet klasėse jų mažai

• Skirtingose mokyklose technologijų kiekiai skiriasi

• Mokytojai technologijomis daugiausia naudojasi mokyklose

• Daugiausia parama teikiama mokytojų IKT naudojimo techniniams 

aspektams
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Kiek mokiniai gali naudotis technologijomis 

Suomijos ITL mokyklose

• Technologijų tikrai yra, bet jos nevienodai pasiskirstę tarp mokyklų:

– Mokinių/kompiuterių santykis mokyklų vadovų duomenimis svyruoja nuo 2,3 iki 14,4

10                               20 30                               40

ITL mokyklos

Mokinių-kompiuterių

santykis
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Technologijos Suomijos ITL mokyklose

Interneto jungtis Interaktyvi balta lenta Duomenų projektorius

88 % 30 % 62 %

Stalinis kompiuteris Nešiojamas kompiuteris Kompiuteris

Naudotis mokytojams 76 % 45 % 92 %

Naudotis mokiniams 57 % 38 % 70 %

Mokyklų technologijos, kuriomis gali naudotis mokytojai:

Klasių kompiuteriai, kuriais gali naudotis mokytojai ir mokiniai:
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Prie inovacijų mokyklų lygmeny prisidedantys 

bruožai

•Inovatyviose mokykose inovatyvus mokymas ir mokymasis yra 

neatsiejama profesinės kultūros dalis

•Inovatyvumui reikia stiprių inovacijas remiančių vadovų, mokyklų vidaus 

diskusijų apie vertybes ir mokytojų bendradarbiavimo

•Išoriniai technologijų mokymai nepadeda pedagoginiu aspektu. 

Mokytojams labai reikia pritaikytos pedagoginės paramos
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Suomijos ITL mokyklų atvejai

Tikslas: modeliuoti inovatyvias mokyklas ir inovatyvias pedagogines 

praktikas

• Trijų Suomijos ITL mokyklų rezultatų: atvejų nagrinėjimas
– Inovatyvios mokymo praktikos

– Mokyklų lygmens veiksniai

• Atvejų nagrinėjimo vaizdo medžiaga iš inovatyvių mokyklų

– Tyrimais pagrįstas įvadas į nagrinėtų mokyklų rezultatus

– Pokalbiai: su mokyklų vadovais, mokytojais, mokiniais

• Vaizdo medžiagos platinimas:
– Rezultatų platinimas įvairiems adresatams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

– Mokytojų rengimo medžiaga; mokytojų mokymasis visą gyvenimą

– Mokyklų plėtros programos ir iniciatyvos
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Susiję tyrimų projektai ir plėtros veiklos Suomijoje

1. XXI amžiaus gebėjimų mokymo ir mokymosi vertinimas (ACT21S)
• 2011 m. ruduo: bandomosios vertinimo užduotys ir išbandymas vietoje

2. XXI amžiaus mokymosi erdvių kūrimas
• Finansavimas: Nacionalinė Vidaus aplinkos programa („Tekes”)

3. Sistemingo mokymosi sprendimai
• Pasiūlymas dėl „Tekes” mokymosi sprendimų programos („Tekes” = 

Nacionalinė Technologijų agentūra)
4. Nacionalinė mokymosi aplinka – projektai (finansuoja Nacionalinė

Švietimo valdyba) / koordinavimo projektai: 1) IKT priemonės, 2) 
Mokymosi žaidimai ir virtualūs pasauliai
• Inovatyvių mokyklų tinklas

• Inovatyvių mokymo ir mokymosi praktikų kūrimas

5. Galimas „WebPanel” integravimas ITL tyrimo veikloms

• Mokinių ir mokytojų IKT (ypač interneto) naudojimo analizavimas
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