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Projekto prielaidos

• Daug tyrimų įrodė motyvacinius žaidimų aspektus; atrodo, kad 
žaidimai turi daugybę galimybių, bet kol kas yra mažai empirinių
įrodymų apie faktinį žaidimų naudojimą pamokų metu

• Mokytojai labai domisi žaidimais, bet susiduria su žaidimų taikymo 
pamokų metu problemomis – pageidautinos taikymo strategijos

• Didelis iššūkis – techniniai mokyklų ištekliai

• Akademinės bendruomenės ir mokytojų susikabėjimo problemos 
(mokymo programa / 21 amžiaus gebėjimai)



Mokymosi žaidimai ir virtualios aplinkos, skatinančios 

mokymo ir mokymosi atnaujinimą

• Suomijos Švietimo biuro finansuojamas koordinavimo projektas

• Konnevesi savivaldybė ir Jyvaskylos universiteto „Agora” centras

• 2011.1.1 -2012. 12.31

• www.peda.net/polku/ovi

• www.oppiminen.fi



Tikslai

Projekto tikslai:

• Sukurti mokytojams ir mokymo programoms draugiškus žaidimų ir 
virtualių pasaulių taikymo Suomijos mokyklose būdus

• Rasti pedagogiškai prasmingus būdus naudoti žaidimus ir virtualius 
pasaulius mokymui ir mokymuisi

• Koordinuoti plėtros projektus, pagal kuriuos kuriamos žaidimų ir 
virtualios aplinkos platformos

• Skleisti žinias mokytojams

• Parengti ir skleisti naujas eksperimentines praktikas



Tyrimas

� Nacionalinė mokytojų apklausa

• Tikslas: nustatyti mokytojų požiūrį į žaidimų ir virtualių pasaulių naudojimą
per jų pamokas

• Nustatyti naudojamas praktikas, susijusias su mokymusi žaidimų pagrindu ir 
mokymusi virtualiuose pasauliuose

• Nustatyti, kokie veiksniai mokyklose trukdo naudoti žaidimus ir virtualias 
aplinkas

� Atvejų nagrinėjimas

• Giliau nagrinėjami vykdomi plėtros projektai, susiję su mokymusi žaidimų
pagrindu ir virtualių pasaulių naudojimu mokyklose

� Konkretūs darbai

• Su temomis susiję magistro ir daktaro darbai



Atvejis: Sotunki

Gimnazijos patyriminio mokymosi Sala

Literatūra: Vakarų literatūros istorinių laikotarpių mokymosi takas

Biologija: Vidaus organų šiltnamis

Orientavimas, konsultavimas: Mokinių orientavimo paplūdimys

Anglų, prancūzų kalbos: Klientų aptarnavimo situacijos: praktika
Delfinų įlankos viešbutyje

Kuriami…

Istorija: Žiemos karas

Fizika: Spinduliuotė



Atvejis: Konnevesi

Gimnazijos Sala

• Vietoj išsamios mokymosi medžiagos kūrimo akcentuojama pačių
mokinių veikla

Anglų kalba: per dramą ir „Machinima”

Istorija: mokinių projektas apie antrąjį pasaulinį karą „Second Life”



Išvados ir diskusija

• Nedidelis nuošimtis mokytojų naudoja naujas mokymosi aplinkas

• Savo projektu kitiems mokytojams kaip pavyzdį pristatome jų sunkų
darbą ir entuziazmą, skleidžiame jų idėjas ir praktikas.

• Kaip „Second Life” galima taikyti per pamokas Lietuvoje?

• Kokiais žaidimais naudojasi Lietuvos mokytojai, kad jų mokiniai 
geriau mokytųsi?

Dėkui už dėmesį!


