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Kūrybinių pedagoginių metodų tyrimas, skirtas gamtamosklinių ir
matematikos mokomųjų dalykų supratimo gerinimui mokykloje
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Santrauka
Tyrimo tikslas - pasiūlyti pedagoginius metodus, priemones ir
gerosios praktikos pavyzdžius, daugiausia dėmesio skiriant
gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų patrauklumo ir
supratimo didinimui mokyklose.
Tyrimas orientuotas į gebėjimo suvokti vystymą, nes jis yra vienas
svarbiausių žmonių gebėjimų. Grindžiant moksliniais tyrimais,
projekto metu bus sukurta metodologija, skirta padėti mokytojams
mokyti gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų mokyklose, suteikti mokytojams papildomų
žinių kaip tobulinti mokinių gebėjimus, mokomuosius dalykus padaryti patrauklesniais. Tai itin svarbu
ugdymo proceso gerinimui, nes mokykla yra atsakinga už itin sudėtingą užduotį –išmokyti mokytis,
surasti/suvokti skirtingas sąvokas, procesus ne kaip tekstą, bet taip, kad šios sąvokos rastų jų vietą tarp
kitų įgytų žinių, jau egzistuojančių sąvokų ir galėtų būti susiejamos, asocijuojamos su žinomomis
sąvokomis ir, svarbiausia, kad supratimas būtų toks taip, kad sąvokas, žinias būtų galima toliau taikyti
kasdieniame gyvenime. Supratimas suteikia mums galimybę sužinoti apie mus supantį pasaulį. Mūsų
požiūris į pasaulį, žmonių elgesį labai priklauso nuo mūsų suvokimo ir kaip mes suprantame mus
supančią informaciją.
Šioje medžiagoje supratimas bus nagrinėjamas įvairiais pjūviais:
• Kodėl tai svarbu gamtos mokslų ir matematikos mokymosi kontekste
• Kaip tai siejasi su žodynu mokantis gamtamokslių ir matematikos mokomųjų dalykų
• Kaip galima pagerinti gamtamokslių ir matematikos mokomųjų dalykų tekstų supratimą
• Kaip galima stiprinti klausymo supratimą mokantis gamtamokslių ir matematikos mokomųjų dalykų
• Strategijos, metodai ir įrankiai, kurie gali būti panaudoti siekiant geriau įsisavinti ir suprasti
gamtamokslius ir matematikos mokomuosius dalykus.
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1 SKYRIUS: Supratimas ir raštingumas gamtamokslinių
ir matematikos mokomųjųdalykų mokymosi
kontekste
Autorius: Undinė Diana Tumavičienė

Įžanga
Šių dienų pasaulis neįsivaizduojamas be skaičių. Kiekybinio matematinio mąstymo reikalingumas
žmonėms sparčiai didėja tiek darbo vietose, tiek moksle, tiek namuose, tiek įvairioje kitoje žmogaus
gyvenimo aplinkoje. Skaičiai, duomenys, grafikai palengvina ir kartu apsunkina šiuolaikinį gyvenimą. Vis
didėjanti kiekybinės informacijos gausa labai pakeitė ištisą socialinę sistemą. Kiekviena diena tampa vis
labiau priklausoma nuo skaitmeninių technologijų.
[11] Į gamtamokslinio ir matematinio pasaulio sampratos turinio rėmus galime talpinti mus
supančią gamtą nuo Visatos ribų iki pačių mažiausių dalelių, taip pat žinias apie dabartinę techniką ir
technologiją, nepamirštant ir problemų, kurios atsiranda neatsakingai diegiant naujoves. (Tamulaitis,
Vaitkus, 2002)
Gamtamokslinis ir matematinis mokinių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų: biologijos,
chemijos, fizikos, astronomijos žiniomis. Be to, mokiniams padedama išsiugdyti sveikos gyvensenos,
aplinkosaugos įgūdţius, suprasti, kad gamtotyros ţinios daro didelę įtaką visuomeniniam, politiniam ir
ekonominiam ţmonijos gyvenimui. Gamtos pasaulis vientisas, todėl ugdant mokinius negalima apsiriboti
atskirų gamtos mokslų dalykų dėstymu. Reikia nagrinėti bendrus sąlyčio taškus: bendras gamtamokslines
ir matematines temas, glaudžiai susijusias su kasdieniu mokinių gyvenimu, universalias sąvokas ir
dėsningumus, remiantis bendrais gyvosios ir negyvosios gamtos pažinimo metodais. (Bendrosios
programos, 2008) Daugelyje tarptautinių moklso mokymų programų standartuose gamtos mokslai
identifikuojami kaip sudėtinė gamtamoklsinio raštingumo dalis. (Allchin, 2014) Terminas gamtamokslinis
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raštingumas buvo sudarytas ir pirmą kartą pavartotas kai Paul Hurd (Hurd, 1958) panaudojo jį savo
publikacijoje pavadinimu Gamtamokslinis Raštingumas: Reikšmė Amerikos Mokykloms. (Laugksch, 2000)
Nepapratstai sunku suteikti aiškią reikšmę bet kuriam terminui gamtamokslinis raštingumas ar
matematinis ir technologinis raštingumas. Mokslo ir technologijų susirinkime (UNESCO, 1993) pasiūlytas
prancūziškas teminas „la culture scientifique et technologique―, vertimas aiškiai atspindi kultūrinius
tikslus ir kelio link pripažinimo esmę, jog moksliškai ir technologiškai raštingas žmogus, funkcionuoja
visuomenės viduje kaip visuma, gana paprastai kaip mokslininkas darbo vietoje. (Holbrook, Rannikmae,
2009) 2006 m. gamtamokslinis ir matematinis raštingumas EBPO buvo apibrėžiamas kaip: „individo
gamtamokslinės ir matematinės žinios ir naudojimasis jomis siekiant atpažinti problemas, įgyti naujų
žinių, paaiškinti gamtamokslinius reiškinius ir pateikti įrodymais pagrįstas išvadas. Tai apima pagrindinių
mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą kaip gamtos mokslai, matematika ir technologijos
formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryţimą
uţsiimti gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis.― (Balevičienė,
2014) Dauguma modernios civilizacijos konstruktų, remiasi kiekybine informacija. Taigi kiekybinių
išraiškų ir ryšių supratimas ir mokėjimas jais naudotis yra šio amžiaus naujasis raštingumas, be kurio jau
neįmanoma apsieiti. Anot Bernard Madison (2003), šiuolaikinėje visuomenėje matematinio ir
gamtamokslinio (kiekybinio) raštingumo svarba asmeniui yra prilyginama teisei į gyvenimą, laisvę, laimės
siekimą. Be pakankamo gebėjimo „mąstyti skaičiais" (Steen, 2001m) žmogus šiuolaikinėje visuomenėje
negali nei padaryti protingų sprendimų, nei apskritai tinkamai dalyvauti socialiniame gyvenime. Tačiau
pažymėtina, kad šiuolaikinis žmogus dažnai yra nepakankamai pasirengęs gyventi šiame skaičių,
kiekybinės informacijos amžiuje, o dalis visuomenės laikoma visiškai matematiškai neraštinga (De Lange,
2003; T he Quantitative Literacy Design Team, 2001). Iš to kyla ir nauja svarba bei nauji reikalavimai
matematikos mokymui(si) mokykloje. Kiekviena šalis bando nustatyti naujus matematikos mokymo
tikslus ir reikalavimus, iš naujo apibrėžti, kas yra matematinis raštingumas, kokio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo rezultato reikėtų siekti mokykloje, kaip pamatuoti matematinį ir
gamtamokslinį raštingumą. (ICME-10, Edge, internete). Kiekviena šalis skirtingai atsako į šio laikotarpio
iškeltus iššūkius matematikos ir gamtos mokslų mokymui (-si), nes atsakymai priklauso nuo to, kokį
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istorinį ir kultūrinį vaidmenį matematika ir gamtos mokslai tose šalyse atliko ir atlieka (Steen, 2003).
Visiems galimiems atsakymams bendra yra tai, kad matematinis ir gamtamoklsinis raštingumas turi būti
skirtas be išimties visiems. Svarbu išnagrinėti ir apibrėžti matematinio ir gamtamokslinio raštingumo
sampratą. Tam keliami tokie uždaviniai:
• Pateikti matematinio raštingumo terminų, randamų mokslinėje literatūroje, analizę.
• Atskleisti matematikos bei gamtos mokslų ir raštingumo skirtumus.
• Apžvelgti įvairius matematinio raštingumo sampratos apibrėžimus.
• Išskirti matematinio raštingumo sampratos pagrindinius elementus.
• Sudaryti matematinio raštingumo sampratos modelį.
Pasaulio mokslinėje literatūroje bandymų apibrėžti matematinį raštingumą yra nemažai, tačiau
dažniausiai apsiribojama tam tikro apibrėžimo pasiūlymu, be kitų, jau esamų, apibrėžimų analizės.

Matematinio raštingumo sampratos problema
Daugelis tvirtina, kad matematinis raštingumas šiais laikais yra ypač svarbus (The Quantitative
Literacy Design Team, 2001; Cuban, 2001; Wadsworth, 1997; Madison, 2003; Steen, 2001 b ), tačiau taip
pat daugelis pripažįsta, jog tąjį matematinį raštingumą nėra paprasta apibrėžti (The Quantitative Literacy
Design Team, 2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge, internete, Price,
2004; Briggs, 2002). Matematikai teigia, kad matematinį raštingumą lengva atpažinti ir pripažinti, tačiau
jį apibrėžti - ypač sudėtinga (Briggs, 2002). Matematinio raštingumo samprata skiriasi tiek įvairiose
šalyse (Fiske, 1999), skirtingose kultūrose (De Lange, 2003), tiek nevienoda ji tarp tos pačios šalies
mokslininkų. Taip pat matematinio raštingumo apibrėžimai kinta (CIEAEM 53, 2001) - skiriasi laikui
bėgant. Šiandien, infomlacijos ir skaičių amžiuje, vėl aktualu apibrėžti matematinį raštingumą (Steen,
200lb). Angliškuose tekstuose labiausiai paplitę nagrinėjamos sampratos terminai yra:
• numeracy;
• quantitative literacy;
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• mathematical (mathematics) literacy.
Tačiau pasitaiko ir kitokių pavadinimų:
• numeracy quantitative literacy quantitative reasoning
• mathematical projjiciency mathematical competencies matheracy mathemacy.
Sinonimiškai vartojami terminai, apibūdinantys matematinį raštingumą
• quantitative reasoning (Price, 2004; Briggs, 2002);
• quantitative practices (Denning, 1997);
• mathematical competencies (Niss, 2003);
• mathematical profficiency (Edge, internete; Steen, 200lb );
• mathematical power (Kouba, 1998);
• mathemacy (Skovsmosc, 2004);
• matheracy (D'Ambrosio, internete);
• functional numeracy (Cuban, 2001);
• functional literacy (CIEAEM 53, 2001);
• functional mathematics;
• statistical literacy (IASE, 2005);
• arba tiesiog matematika.
Yra šalių, kurios labiau vartoja vienus terminus, kai kurios - kitus. Terminas „mathematical
literacy" vartojamas didžiųjų tarptautinių moksleivių pasiekimų tyrimų, pavyzdžiui, IEA T IMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) ir OECD PISA (Organisation for Economic Co-operation
and Development, Programme for International Student Assessment ). Dalis mokslininkų išskirtinai
pažymi, kad matematinis raštingumas nėra tas pats, kas matematika (Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003;
2004; Orrill, 2001; Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; The Quantitative
Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) ir apibūdina, kuo šie du
dalykai skiriasi.
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Pagrindinis matematikos ir gamtos mokslų bei raštingumo skirtumas nusakomas taip:
mokomieji dalykai yra akademiniai, abstraktūs, o matematinis ir gamtamoslinis raštingumas komercinis, visada konkretus, praktiškas ir kontekstualus (The Quantitative Literacy Design Team, 2001;
Steen, 2001b; 2003; Briggs, 2002).
Šiuolaikiniams mokiniams reikia abiejų dalykų - tiek matematikos ir gamtos mokslų tiek ir
gamtamoslinio bei matematinio raštingumo, nes jie atlieka skirtingus vaidmenis. Šie du dalykai yra
lygiaverčiai partneriai, nors ir skirtingi. Steen (2004) akademinius dalykus apibūdina kaip disciplinas,
gyvavusias amžius, aptinkamas visuose moksluose, technologijose, inžinerijoje. Matematinį ir
gamtamoklinį raštingumą jis mato kaip praktinį, duomenimis ir kompiuteriais pagrįstą, sutinkamą
visuose realaus, informacinio gyvenimo aspektuose. Matematikos ir gamtos mokslų objektai yra idealūsmodeliai, matematinio ir gamtamoskslinio raštingumo objektai yra duomenys, matavimai, dažnai gauti iš
kompiuterio. Collins (1999) mokslų ir raštingumo skirtumą apibrėžia sakydamas, kad matematika ir
gamtos mokslai turi du akcentus: vienas -mąstymo ir argumentavimo, kuris padeda spręsti tam tikro
pobūdžio problemas; kitas - įrankiai, kurie tas problemas įgalina, duoda joms kontekstą. Mokėjimas šiais
įrankiais naudotis yra matematinis ir gamtamoslinis raštingumas. Orrill (2001) ir Hughes-Hallett (2001)
teigimu, tradicinės matematikos ir gamtos mokslų mokymas nebūtinai leidžia įgyti kompetenciją
operuoti kiekybiniais duomenimis ir skaičiais. Matematinis ir gamtamokslinis raštingumas neveda į
abstrakcijas, o koncentruojasi į gyvenimiškus kontekstus. Matematinis ir gamtamoklsinis raštingumas
turi išplėsti matematiką ir gamtos mokslus į kitas disciplinas, kuriose kiekybiniai aspektai dažnai
ignoruojami. Mokantis matematikos ir gamtos mokslų reikalingi du žingsniai: susipažinti su mokslų
principais ir atpažinti mokslus kontekste (čia jau būtų matematinis raštingumas). Paprastai mokiniams
jau pirmas žingsnis pasirodo nelengvas, tada antrasis -dar sudėtingesnis. The Quantitative Literacy
Design Team (2001) matematikos ir gamtos mokslų bei matematinio ir gamtamosklinio raštingumo
skirtumą aiškina tuo, kad matematiniam raštingumui abstrakcija nėra dėmesio centras. Tie konkretūs
atvejai yra temos, svarbios gyvenime ir darbe, ne keliems būsimiems profesionalams, o visiems.
Manaster (2001) teigia, kad matematikoje ir gamtos moksluose svarbiausia samprotavimas ir įrodymas,
kad prielaidos taptų teiginiais. Matematinio raštingumo atvirkščiai, -išvados dažnai daromos iš apytikrių
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skaičiavimų ir iš ne griežtai surinktų duomenų. Pagrindinis mąstymo būdas matematikoje ir gamtos
moksluose yra dedukcija, o matematinio ir gamtamolnio raštingumo -indukcija ir analogija. Ewell (2001) į
terminą „raštingumas", implikuoja integruotą pajėgumą prasmingai funkcionuoti duotoje praktinėje
bendruomenėje. Visos šios pristatytos mokslininkų nuomonės kalba apie tai, jog matematikair gamtos
mokslai bei mokslinis raštingumas yra skirtingi lygiavertės svarbos dalykai. Jų nurodomus matematikos
ir matematinio raštingumo skirtumus galima apibendrinti:

SCIENCE

Science Literacy

•

Abstract

•

Concrete

•

Less dependable on the context

•

Independent from the society

•

Apolitical

•

The essential things – formulas and relations

•

Based on methods and algorithm

•

The problems strictly defined

•

Real

•

Distinctive, with changable context

•

Very much dependable on the context

•

Depends on society

•

Political

•

The essiantial thing – data

•

Focus on one particular client needs

•

Not strictly defined problems
A

i

t

ti
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Anot Briggs (internete, p. 2), „mokslas yra tik dalis didesnės įgūdžių (skills) srities, kuri paprastai
vadinama raštingumu, apimančios kritinį mąstymą, problemų formulavimą, rašytinę ir sakytinę
komunikaciją". Matematinis ir gamtamokslinis raštingumas parodo mokslų galią ir naudą visuomenei,
kurioje gyvename (Briggs, 2002). Taigi iš literatūros apžvalgos matyti, kad į matematikos ir gamtos
mokslus bei matematinio – gamtamokslinio raštingumo santykį vyrauja požiūris, kad matematika ir
gamtos mokslai ir matematinis-gamtamokslinis raštingumas yra skiningi, bet tarpusavyje susiję dalykai.
Iš literatūros apžvalgos matyti, kad matematiniam raštingumui apibėžti naudojami terminai:
• terminai mathematical literacy, quantitative literacy ir numeracy -skirtingi;
• terminai mathematical literacy, quantitative literacy ir numeracy - sinonimiški;
• mathematical literacy yra quantitative literacy poaibis;
• quantitative literacy - mathematical literacy poaibis;
• numeracy yra quantitative literacy poaibis ir mathematical literacy poaibis.
Raštingumas (literacy) atsako į klausimą, ar moki skaityti ir rašyti, o quantitative literacy - į
klausimą, ar moki skaičiuoti ir apskaičiuoti. Terminas quantitative reasoning-samprotavimas,
argumentavimas -rodo daug aukštesnę pakopą. Denning (1997) mano, kad jei dėmesys bus kreipiamas
tik į quantitative literacy, galima nepasiekti iškeltųjų edukacinių tikslų. Todėl jis siūlo nuo quantitative
literacy pereiti prie quantitative practices (pratybos). Fokusavimasis ties raštingumu (literacy), anot
mokslininko, veda link pratybų apibūdinimo, aprašymo, bet ne į pačias pratybas. Taigi raštingumas čia
pristatomas tik kaip supažindinantis su skaičiais ir skaičiavimu. Pratybos, quantitative practices, atveria
platesnes galimybes dirbti su skaičiais ir duomenimis. Abu šie mokslininkai siūlo terminą literacy keisti
kitais terminais, nes literacy siaurina reikšmę.
Anot Kouba (1998)

reikia fokusuotis ne į matematinį ir gamtamokslinį raštingumą

(mathematical literacy), o į mathematical power. Mathematical power, suprantama kaip:
•

gebėjimas nagrinėti, nuspėti ir svarstyti logiškai,

•

spręsti ne rutinines problemas,

•

komunikuoti apie matematiką ir komunikuoti pasitelkus matematiką,
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•

sujungti skirtingas tiek pačios matematikos idėjas, tiek matematikos ir kitų intelektinių veiklų.
Amerikos Nacionalinio suaugusiųjų raštingumo tyrime NALS (NCES, 1993), matematinis

raštingumas apibrėžiamas kaip žinios ir įgūdžiai, reikalingi taikant aritmetines operacijas pavieniui arba
sekoje, naudojimasis skaičiais, pateiktais spausdintoje medžiagoje (pvz., sudaryti balansą iš čekių
knygelės, užpildyti užsakymo blanką). Johnston (1994) teigė, kad matematinis raštingumas yra kritinis
žinojimas, kuris nutiesia tiltą tarp matematikos ir realaus pasaulio su visa jo įvairove. Nėra tam tikro
apibrėžto matematinio raštingumo lygio, reikalingo ir tinkamo įvairių specialybių žmonėms. Atsižvelgiant
į skirtingus darbo ir gyvenimo kontekstus reikia aktyvinti skirtingus matematikos aspektus. Willis (1990)
matematinį raštingumą apibūdino kitokiais žodžiais: kaip nuostatą, kad matematika yra svarbi man
asmeniškai ir mane supančiai bendruomenei; kaip mokymosi įgūdžių turėjimą ir fundamentinių
matematinių konceptų, reikalingų norint savarankiškai įsigilinti į naujas matematines idėjas, žinojimą;
kaip matematinių argumentų supratimą. Ir toliau žiūrint chronologine tvarka, reikėtų pristatyti Dossey
(1997) mintis. Jis teigė, kad geriausia suprasti matematinį raštingumą per še-šis matematinio elgesio
aspektus: duomenų reprezentavimą ir interpretavimą; skaičių ir kiekybinių operacijų „jausmą";
matavimus; kintamuosius ir ryšius; geometrines figūras ir erdvinę vaizduotę; tikimybes. Šie aspektai
suteikia pagrindą veikti plataus spektro matematinėje aplinkoje. Iddo Gal (1997) matematinį raštingumą
nusako kaip įgūdžių, žinių, įsitikinimų, polinkių, mąstymo būdų, komunikacinių gebėjimų, problemų
sprendimo gebėjimų, kurių žmogui reikia, norint efektyviai ir autonomiškai tvarkytis darbo ir gyvenimo
kiekybinėmis situacijomis, visumą. Australijos Nacionalinės konferencijos, skirtos matematinio
raštingumo temai, vykusios 1997 m., ataskaitoje matematinis raštingumas nusakytas labai paprastai kaip matematikos panaudojimas, norint pasiekti tam tikrus tikslus tam tikrame kontekste (AAMT, iš
Commonwealth, 2000). Tuo pat metu, 1997 m., Australijos Nacionalinėse matematinio raštingumo
gairėse matematinis raštingumas apibrėžiamas kaip efektyvus matematikos naudojimas, siekiant
įgyvendinti bendruosius gyvenimo poreikius namuose, apmokamame darbe ir dalyvaujant
bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime (Siemon, 2000). Kiti Australijos dokumentai prie šio
apibrėžimo dar prideda kritinio mąstymo gebėjimą ir efektyvią komunikaciją, taip pat pasirengimą
sėkmingam mokymuisi mokykloje ir tolesnėms studijoms. Singapūro curiculum (Edge, internete)
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matematinio raštingumo centro mokslininkų nuomone, matematinis raštingumas -tai problemų
sprendimas, šalia kurio svarbu matematinės žinios, įgūdžiai, procesai, nuostatos, metapažinimas.
Tarptautinis bendrųjų gebėjimų tyrimas ILSS matematinį raštingumą apibrėžia plačiau-kaip įgūdžių, žinių,
nuostatų, mąstymo būdų, komunikacinių gebėjimų, problemų sprendimo įgū džių visumą, kuri žmogui
reikalinga, norint efektyviai tvarkytis kiekybinėmis situacijomis, iškylančiomis gyvenime ir darbe (ILSS,
2000). Vėlgi matematinis raštingumas suprantamas kaip matematikos žinių ir realaus pasaulio poreikių
sąsaja. Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas TIMSS matematiškai raštingą žmogų
apibūdina kaip turintį tam tikrą matematinių sąvokų supratimą, galintį naudoti matematinius įgūdžius
realaus gyvenimo kontekste, kuris geba naudoti matematinius principus interpretuodamas informaciją ir
darydamas sprendimus (IEA, 1998). Dar šiek tiek vėliau tarptautiniame Suaugusių raštingumo ir bendrųjų
gebėjimų tyrime ALL, atliktame 2002 m. ir 2003 m., matematinis raštingumas įvardijamas ne kaip
pasyvių įgūdžių „portfolio", bet kaip aktyvaus elgesio modelis pagal kurį „tvarkomasi" įvairiomis
situacijomis, sprendžiamos problemos, reaguojama į kiekybinę informaciją (Gal, 1999). Kitame šio tyrimo
dokumente matematinis raštingumas apibrėžiamas visiškai paprastai - „žinios ir įgūdžiai, reikalingi
efektyviai „susidoroti" su matematiniais poreikiais įvairiomis situacijomis" (Manly, 2000, p. 3). Remiantis
2003 m. tarptautiniu mokinių pasiekimų tyrimu PISA (tirta penkiolikmečių matematinio raštingumo
pasiekimai, terminas matematinis raštingumas apibrėžiamas: individo gebėjimas atpažinti ir suprasti
matematikos vaidmenį pasaulyje, daryti gerai pamatuotus matematinius sprendimus, naudotis
matematika ir užsiangažuoti matematikai tais būdais, kurie atliepia individo dabartinius ir ateities
poreikius, kad individas taptų konstruktyvus, suinteresuotas ir svarstantis pilietis (OECD, 1999)).
Apibrėžime vartojamas žodis „pasaulis" reiškia natūralią, socialinę ir kultūrinę individo aplinką.
„Naudotis ir užsiangažuoti" - tai ne tik matematikos naudojimas įvairioms problemoms spręsti, bet ir
apsisprendimas „už matematiką", matematikos laikymas vertinga, net matematikos mėgimas. „Individo
dabartiniai ir ateities Mokslininko pavardė, dažnai aptinkama kalbant apie matematinį raštingumą, yra J
an de Lange. Jis vadovavo tarptautinių moksleivių pasiekimų tyrimų (TIMSS ir PISA) matematikos
ekspertų grupėms, kurios būtent ir apibrėžė tų tyrimų matematinio raštingumo sampratą. Anot šio
mokslininko, matematinis raštingumas - tai gebėjimas pasitelkus protinius procesus korektiškai
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„tvarkytis" su skaičiais ir duomenimis probleminėmis situacijomis. Matematinis raštingumas labiau
nusako mąstymo būdą, o ne temų ar įgūdžių sąrašą. Matematinis raštingumas yra ne tai, kiek
matematikos asmuo žino, bet kaip gerai jis moka pritaikyti matematikos žinias (Hughes-Hallett, 2003).
Pateiktuose apibrėžimuose matyti du skirtingi požiūriai į nagrinėjamą sampratą. Vieni mokslininkai
fokusuojasi ties individo pajėgumu naudotis kiekybiniais įrankiais, kiti - ties gebėjimu suprasti ir
pripažinti matematinių metodų svarbą dabarties pasaulyje. Vieni pabrėžia bendruosius matematinius
gebėjimus, kiti - aukštesnio lygio mąstymą. Tačiau iš visų apibrėžimų matyti, kad matematinis
raštingumas nėra apibrėžiamas vien tik matematinių žinių terminais. Matematinis raštingumas
apibrėžiamas labiau funkciniais matematinių žinių aspektais, t. y. individo kompetencijomis naudoti
matematines žinias praktiškai, funkcionaliai. Apibendrinant pasakytina, kad matematinio raštingumo
sampratą galima nusakyti Bass (2003) žodžiais, kaip matematines žinias ir įgūdžius praktikoje (arba
pritaikytus konkrečiame kontekste). Arba dar trumpiau, Hobden (2003) žodžiais -naudinga matematika.

Matematinio raštingumo sampratos sudedamieji elementai
Peržvelgus įvairius literatūroje pateikiamus matematinio raštingumo apibrėžimus matyti, kad jie.
daugmaž skiriasi. Neįmanoma išrinkti vieno apibrėžimo, kuris teisingiausiai apibūdintų nagrinėjamą
sąvoką -kiekvienas apibrėžimas pabrėžė tam tikrus svarbius elementus. Kadangi sunku apibrėžti
matematinį raštingumą, nelengva ir aiškiai nustatyti, ką reiškia būti matematiškai raštingam (Pugalee ir
Chamblee, 2000; Steen, 2004 ). Todėl būtų prasminga išskirti esminius šios sąvokos elementus:
Visuotinumas. Matematinis raštingumas skirtas visiems, nesvarbu rasė, lytis, socialinė padėtis, o ne
saujelei būsimų profesionalų.
Temų aktualumas. Temos turi būti aktualios besimokančiajam ne tik dabar, bet ir ateityje; konkrečiai
asmenų grupei. Tai, kas aktualu besimokančiam profesinėje mokykloje statybininko specialybės,
nebūtinai aktualu bendrojo lavinimo mokyklos moksleiviui.
Loginis (matematinis, kritinis) mąstymas. Tai klausimų kėlimas, analizavimas, pagrindimas, argumentų
supratimas, hipotezių kvestionavimas, klaidų identifikavimas, galimų klaidų numatymas, matematinių
konceptų ribų supratimas, skirtingų teiginių skyrimas (apibrėžimas, teorema, hipotezė, pavyzdys,
spėjimas, sprendinys ir kt.).
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Matematinis argumentavimas. Žinojimas, ką reiškia įrodymas ir kokie yra įrodymo būdai, kuo įrodymas
skiriasi nuo kitų samprotavimo būdų, gebėjimas sekti argumentų seką, euristinis „jausmas", matematinių
argumentų kūrimas ir jų išraiška.
Problemų sprendimas. Problemų iškėlimas, formulavimas ir sprendimas įvairiais būdais. Įvairių
sprendimo strategijų išmanymas.
Loginių ir kiekybinių metodų naudojimas sprendžiant kasdienybės problemas. Matematika gali būti
galingas įrankis gyvenime, tokios pat svarbos kaip ir skaitymas bei rašymas.
Simbolių supratimas. Įgūdis naudotis algebriniais simboliais, mokėjimas juos perskaityti ir interpretuoti.
Tinkamas matematinių simbolių gramatikos ir sintaksės vartojimas.
Erdvinis mąstymas. Erdvinių kūnų ir jų sąveikos įsivaizdavimas ir gebėjimas samprotauti „erdviškai".
Praktiniai gebėjimai. Žinojimas, kaip spręsti kiekybines problemas, su kuriomis asmuo dažniausiai
susiduria namie, moksle ir darbe.
Platusis matematikos naudojimas. Duomenų interpretavimas. Grafikų, diagramų skaitymas, duomenų
aiškinimas, išvadų darymas, klaidų šaltinių atpažinimas. Duomenys yra svarbiausias matematinio
raštingo dalykas. Būtinos matematinės žinios. Įgūdžių naudotis plačia algebrinių, geometrinių, statistinių,
tikimybinių įrankių skale turėjimas.
Matematika kontekste. Matematikos įrankių naudojimas specifinėmis situacijomis. Skaičiavimo sistema,
problemų sprendimo strategijos, siektinų rezultatų pobūdis - visa priklauso nuo konteksto specifikos.
Kontekstas turi būti realus, pritaikytas besimokančiųjų poreikiams. Tai, kas vieniems yra realus
kontekstas, kitiems gali būti tik pseudorealus.
Kultūrinis aspektas. Matematinio raštingumo turinio priklausymas nuo konkrečios kultūros.
Matematikos vaidmenų ir svarbos istorijoje, moksliniame tyrime, technologijų progrese, visuomenės
realijose matymas.
„Susigyvenimas" su matematika. „Patogus jautimasis" operuojant matematinėmis idėjomis. Įgudimas
lengvai taikyti kiekybinius metodus. Gebėjimas atmintinai įvertinti dydžius, interpretuoti, tikrinti
informaciją. „Susigyvenimas" su matematika yra būsena, priešinga „matematikos baimės" būsenai.
„Susigyvenus" su matematika matematinis raštingumas yra toks pat natūralus kaip ir paprasta kalba, ir
raštas.
Matematinė komunikacija. Gebėjimas save išreikšti matematine kalba - žodine, rašytine, vaizdine. Kito
asmens matematinės kalbos supratimas.
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Duomenų ir rezultatų reprezentavimas. Mokėjimas iššifruoti, užšifruoti, „išversti" iš matematinės kalbos
arba į ją skirtingomis vaizdavimo formomis pateiktus matematinius objektus ir situacijas. Gebėjimas
pasirinkti tinkamas vaizdavimo formas.
Darbas su informacija. Informacijos ieška, rinkimas, analizavimas ir rūšiavimas. Eksperimentavimas.
Hipotezių kėlimas ir tikrinimas. Mokėjimas sukonstruoti eksperimentą. Planavimas. Modeliavimas.
Struktūrinimas, problemų formulavimas, apibendrinimų, taisyklių ieška, išvadų darymas, kompleksinių
sistemų ryšių radimas. realybės išreiškimas matematinėmis struktūromis (matematizavimas), modelių
validumo nustatymas. Technologijų ir matematinių įrankių naudojimas. Duomenų įvedimas į kompiuterį,
skaičiavimai, duomenų ir rezultatų vaizdavimas kompiuteriu. Mokėjimas naudotis skaičiuokliais ir kitais
skaičiavimo įrankiais. Nuostatos. Matematikos kaip vertybės supratimas. Visi šie matematinio
raštingumo sampratos sudedamieji elementai yra interaktyvūs. Kai kurie paminėti matematinio
raštingumo elementai kartais vadinami matematinėmis kompetencijomis (OECD, 1999; Niss, 2003;
Carss, 1997). Svarbu atkreipti dėmesį, kad matematinio raštingumo sampratos nesudaro vien įgūdžiai,
kurie reikalingi norint būti matematiškai raštingam, net jei tai įgūdžiai, reikalingi gyvenant šiuolaikinėje
visuomenėje. Be to, anot The Quantitative Literacy Design Team (2001 ), matematinio raštingumo
įgūdžiai, išmokti atskirai nuo konteksto, nebus efektyvūs, nes nėra taip, kaip daugelis gali manyti, jog
kartą išmokti įgūdžiai prireikus, bus taikomi įvairiu kontekstu. Be to, matematinis raštingumas nėra
disciplina ir nėra matematikos subdisciplina (Briggs, 2002). Anot Gillman (1999), matematinio
raštingumo galima išmokti mokantis matematikos, bet galima jo išmokti ir mokantis kitų dalykų. Kiti
mokslininkai pasisako griež-čiau. Pavyzdžiui, Schneider (2004) teigia, kad nė vienas atskiras dalykas nėra
pakankamas matematiniam raštingumui išugdyti. Skovsmose (2004) taip pat teigia, kad nėra vienos
programos, nei „vieno kelio" į matematinį raštingumą. Matematikos pamokos suteikia pagrindines žinias
ir įgūdžius, reikalingus matematiniam raštingumui, o kitos disciplinos suteikia matematiniam raštingumui
įgyti būtiną kontekstą. Anot daugelio mokslininkų, matematinis raštingumas yra įvairių disciplinų (Briggs,
2002; Orrill, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Steen, 2001a). Yra manančių, kad matematinis raštingumas yra
labiau menas nei mokslas (Ellis, 2001 ). Galima pabandyti sukonstruoti matematinio raštingumo ir jo
udgymo sampratos modelį, kuriame atsispindėtų visi šiame skyrelyje paminėti sudedamieji elementai,
sugrupuoti į tam tikras reikšmines grupes (2 pav.). Šio modelio centre -matematiniam raštingumui įgyti
būtinos žinios, kurios turi tenkinti tris principus: visuotinumo, kontekstualumo, temų aktualumo.
Antrame rate -matematinio raštingumo „įgalintajai": nuostatos, technologijos ir komunikacija. Trečiame
rate -procesai, procedūros, strategijos. Visai tai visumai turi įtakos kultūrinis aspektas, o tos visumos
rezultatas -„susigyvenimas" su matematika.
Tyrimai [8] rodo, kad mokiniams sunkiai sekasi atpažinti problemas, nurodyti jų priežastis, susieti žinias,
paaiškinti, argumentuoti. Šie gebėjimai yra labai susiję su matematiniais gebėjimais, kurie lavinami
matematikos mokymosi procese. Todėl svarbu išsiaiškinti, kokią matematikos mokymo(si) metodiką,
atitinkančią Z kartos vaikų ypatumus, reikėtų rinktis ir ko trūksta, kad metodika būtų veiksminga.
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Patirtinio mokymosi modelis. Kolb [3] (1. pav.) įrodė, kad norėdami kokybiškai išmokti, turėtume
realizuoti keturis etapus, atitinkančius jo modelio dalis: teorija, eksperimentavimas, praktika ir refleksija
(atspindėjimas išsakant ką supratau, arba savikontrolė, apmąstymas, ar mano susikurtoji teorija sutampa
su matematikos teorija [2]).

(išversti į anglų
paveikslėlį)
Kolbas pabrėžia, kad visai nesvarbu, nuo kurios pozicijos pradėsime mokytis, svarbu, kad visos proceso
dalys būtų realizuotos. Rytų Europos šalyse, dėstant matematiką, paplitęs taikomojo mokslo modelis, t.
y. pradedama nuo teorijos. Vakaruose paplitęs patirtinis mokymas, kai pradedama nuo
eksperimentavimo [1]. Vakarų šalių matematikos vadovėliuose tema prasideda nuo daugybės pavyzdžių,
susietų su realiais procesais, kurių tikslas yra sukaupti tam tikrą besimokančiojo patirtį, kurią
apibendrindamas studentas formuluoja hipotezę. Tokiu būdu besimokantysis lyg ir pats atranda tiesą
[2]. Bet matematikoje eksperimentas nėra teisingumo kriterijus, todėl tą hipotezę dar reikia įrodyti.
Taigi, Kolbo ratukas sukasi, besimokantysis kreipiasi į teoriją, ką gi tuo klausimu sako žmonijos
apibendrinta patirtis. Galima mokytis pradėti nuo praktikos, t. y. nuo konkretaus uždavinio ar realios
problemos formulavimo. Tuomet atspindime tai, ką mes apie duotąją problemą žinome, sudarome planą
ir kreipiamės į teoriją, išsiaiškindami, kas apie tai yra žinoma ir ką galėtume panaudoti. Toks mokymasis
vadinamas probleminiu. Visas dalis pilnai realizuoti pamokoje yra sudėtinga (įgūdžių susidarymui
reikalingas laikas ir kiekvienam to laiko reikia nevienodai). Todėl kai kurių etapų realizavimas paliekamas
namų darbams. Taikomojo mokslo modelio atveju namų darbams dažniausiai lieka dalis praktikos ir
refleksijos (savikontrolės) etapų. Patirtinio mokymo atveju, namų darbams yra siūloma
eksperimentavimo dalis, t. y. į susitikimą su mokytoju besimokantysis atsineša hipotezę. Šiuo atveju
mokymo(si) procesas vyksta dviem ciklais (2 pav.)
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(išversti į lietuvių)

(išversti į anglų)
2 pav. Patirtinis mokymosi – mokymo modelis (adaptuota pagal Boud, Pascoe, 1978, p. 5).
[1]. Vidinis ciklas – namų darbai, išorinis – darbas grupėje, kuris prasideda veikla tam, kad nebūtų
sabotuojamas vidinis ciklas. Tuo pačiu vykdoma ir kontrolė. Kartais veiklos etapą galima siūlyti atlikti
namuose (atliekant savikontrolės testą) tam, kad mokytojas, ateidamas į susitikimą, jau žinotų mokinių
klaidas ir diskusijai būtų daugiau laiko. Kadangi Z kartos vaikai mėgsta individualų darbą (vidinis ciklas) ir
mėgsta reikštis, kai yra grupėje (diskusija išoriniame cikle), tai šis mokymo(si) modelis yra orientuotas
specialiai jiems. Belieka įterpti technologijas. Jos prasmingos ten, kur nėra mokytojo arba organizuojant
pagalbą mokytojui. Taigi, vidinio ciklo realizacijai skirtą medžiagą (mokomąsias programėles, vadovėlio
turinį, savikontrolei skirtą medžiagą, atvirosios prieigos mokomuosius failus) tikslinga sukelti į mokymuisi
skirtą aplinką (KTU naudojame Moodle). Kontrolei reikalingi testai (operaciniams gebėjimams tikrinti)
tam, kad mokytojas iš karto po veiklos matytų visą statistiką apie padarytas klaidas ir atitinkamai
organizuotų diskusiją. Toliau kyla klausimas, ko trūksta, kad modelis būtų realizuojamas sėkmingai?
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Modelio realizavimo galimos problemos
1. Kad moksleivis (studentas) nepakankamai gerai geba skaityti ir suvokti matematinį tekstą patvirtina ir
matematinio bei gamtamokslinio teksto suvokimo tyrimų rezultatai [8]. Nors vidurinio mokslo
programos garantuoja matematinį raštingumą (o į raštingumo sampratą įeina gebėjimas skaityti), bet
matematinio teksto suvokimas menkai tikrinamas egzaminais, todėl gali būti, kad mokykloje tam
skiriama nepakankamai dėmesio. Be to, skaityti matematinį tekstą nėra paprasta. Todėl mokytis pagal
pateiktą modelį galės tik gabiausi moksleiviai.
2. Dabar Z kartos vaikai jau mokyklose, bet mokymo proceso organizavimas yra paliktas tik mokytojui.
Tačiau tai nėra tik mokytojo reikalas. Mokytojas jau nebegali
senoviškai dirbti. Kuo skubiausiai turėtų būti rengiami atvirosios
(arba lokaliosios per Moodle aplinką) prieigos kursai, savikontrolės
testai internete.
3. Galbūt, ne visiems besimokantiems ir vyresniems mokytojams šis
modelis patiks, nes tradiciškumas švietime yra labai gajus. Be to, jis
reikalauja ir mokytojo papildomų kompetencijų, valdyti naujas
technologijas, virtualias mokymosi aplinkas. Tarp Z kartos vaikų,
kaip ir kitos kartos vaikų, atsiras ir mažiau gabių, kurie nepajėgia
mokytis savarankiškai. Ši karta ir pasižymi tuo, kad besimokančiųjų
gebėjimai yra labai skirtingo lygmens [9]. Taigi, tradicinis mokymas
eis lygiagrečiai su kitomis alternatyvomis. Vadinasi, mokytojas dirbs
lygiagrečiai pagal du (o gal ir kelis) modelius. Nesugebantys mokytis
savarankiškai turės galimybę grįžti pastiprinimo pas mokytoją, o
silpnieji turės galimybę atlikti namų darbus (savikontrolę)
elektroninėje erdvėje. Tačiau mokytojas bus apkrautas labiau:
darbas su skirtingo pajėgumo vaikais, plius metodinės medžiagos rengimas elektroninei prieigai. Taigi,
nauji iššūkiai reikalauja švietimo politikos sprendimų, susijusių su ryškesniu mokinių ar programų
diferencijavimu.
4. Kadangi Z kartos vaikai turi sunkumų, susijusių su informacijos apibendrinimu, sisteminimu,
priežastinių ryšių atskleidimu, tai matematikosir gamtos mokslų mokymo(si) procese turėtų vyrauti su
tuo susiję užduotys. Vadinasi, pagrindinis klausimas būtų „kodėl aš taip darau?“. Taigi, mokymą į plotį
keičia mokymas į gylį. Todėl pernelyg platus mokymosi turinys gali būti kliūtimi realizuojant patirtinį
mokymo(si) modelį, nes jis reikalauja didesnių besimokančiojo laiko sąnaudų. Labai svarbi mokymąsi
palaikanti kultūra.
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5. Mokiniams naudotis gamtos mokslų metodologija, interpretuoti tyrimų duomenis, kūrybiškai susieti
įvairių dalykų žinias tikrovės problemoms atpažinti ir spręsti sekasi kur kas blogiau.
2011 metų TIMSS tyrimo duomenimis, to priežastys yra:
•

Mokykloms trūko gamtos mokslų laboratorinių priemonių

•

gamtos mokslų mokytojams stinga gebėjimų tinkamai organizuoti eksperimentinius darbus,

•
mokytojams stinga gebėjimų gamtamoksliniam ugdymui veiksmingai išnaudoti ne tik mokyklos,
bet ir už mokyklos ribų esančias edukacines (mokymosi) aplinkas.
•
Gamtos mokslų mokytojai vis dar retai naudoja šiuolaikines informacines ir komunikacines
technologijas.
Bendrųjų programų gamtos mokslų dalys yra fragmentuotos, nesuderintos, todėl nepalankios
mokiniams ugdytis holistinį pasaulio supratimą, kūrybinio mąstymo bei problemų sprendimo gebėjimus.
Praktikuojami mokymo metodai neskatina mokinių patirti atradimo džiaugsmo tiriant aplinką ir
savitai prisidėti prie visuomenei svarbių problemų sprendimo.
Mokiniams retai siūloma savarankiškai formuluoti hipotezes, planuoti ir atlikti tyrimus. Taip pat
iškelti šie gamtamokslinio ugdymo kaitos tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 1. gamtos mokslų ugdymo
turinio parengimas (atnaujinimas) mokinių gamtamokslinės kompetencijos plėtotei; 2. gamtamokslinio
ugdymo žmogiškųjų išteklių tobulinimas; 3. gamtamokslinio ugdymo materialiųjų išteklių plėtotė.
Mokinių gamtamokslinę kompetenciją formuoja vertybinės nuostatos, gamtos mokslų žinios ir gebėjimai
jas taikyti, kritiškai analizuoti tikrovės reiškinius, atlikti tyrimus, atpažinti, kūrybiškai ir inovatyviai spręsti
problemas atsižvelgiant į poreikį gamtinei aplinkai ir visuomenei. Į mokinių kompetencijų ugdymą
kreipiamas ugdymo turinys iš esmės keičia požiūrį į mokymąsi, pažinimo procesą, žinias. Kad šie pokyčiai
įvyktų, mokytojui svarbu parinkti ir veiksmingai taikyti šiuolaikinius mokymosi metodus. Vis daugiau
mokslinių tyrimų rodo, kad mokiniai mokosi veiksmingiau, jei jie turi galimybę įsitraukti į „autentišką―
mokymąsi – veiklą, kur būtina panaudoti dalykines žinias realaus gyvenimo problemoms spręsti. Įrodyta,
kad teigiamą poveikį mokymuisi daro aktyvi, tinkamai organizuota veikla pamokose, kai mokymosi
procese panaudojami aktyvaus mokymosi metodai, padedantys struktūruoti žinias, svarstyti
alternatyvas, atlikti tyrimus, vykdyti apklausas, rašyti ir analizuoti bei veiksmingai bendrauti. (Ugdymo
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plėtotės centras, 2009) Klasėse mokytojai susiduria su konkrečiu iššūkiu sukurti konkrečią mokymosi
patirtį, kuri padėtų studentams plėtoti mokslo suvokimą, prisidėti prie galutinio funkcinio
gamtamokslinio raštingumo tikslo. (Allchin, 2014) Dažniau taikant gamtos tyrimų metodus mokiniai turi
galimybę ištirti, vizualiai pamatyti nagrinėjamą objektą ar reiškinį. Reikia siekti, kad mokiniai kuo
anksčiau susipažintų su eksperimento planavimo eiga ir atliktų kuo daugiau tiriamųjų darbų visose veiklų
srityse. (Bikutė, Dzikavičiūtė, Vaščenkienė, 2009) Gamtamokslinis visuomenės raštingumas didžia dalimi
priklauso nuo gamtos dalykų mokytojų kompetencijos. Gamtos dalykų mokytojas turi būti gerai įvaldęs
įvairias mokymo technologijas, turėti gerą (adekvatų šiuolaikinei gamtamokslinei pasaulio sampratai)
bazinį gamtamokslinį parengimą. (Lamanauskas, 2005) Mokytojas turi sudaryti sąlygas mokiniams patirti
sėkmę, pažinimo ir atradimo džiaugsmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar turimų gebėjimų, todėl
svarbu pateikti daugiau individualizuotų ir diferencijuotų užduočių. Mokėjimas mokytis yra vienas
svarbiausių gamtamokslinės kompetencijos sudedamųjų dalių. Nauji dalykai yra lengviau įsisavinami ir
suprantami, kai mokymasis atitinka individualius mokinių poreikius. Mokytojas organizuoja veiklą taip,
kad mokiniai mokytųsi taikyti įvairias mokymosi strategijas, atrinkti veiksmingiausias ir susikurti tik jam
būdingą mokymosi sistemą. (Bikutė, Dzikavičiūtė, Vaščenkienė, 2009) 2012 metais tarptautinės
gamtamokslinio ir technologinio ugdymo organizacijos organizuotame XV tarptautiniame mokslo
simpoziume tyrėjai (Clement, Quessada, Castera, 2012) savo pranešime atkreipia dėmesį į tai, kad
egzistuoja ryškūs skirtumai tarp mokytojų požiūrių įvairiose šalyse nagrinėjant įvairias gyvybės
koncepcijas, evoliucijos teoriją, genetinį determinizmą ir kt. Akivaizdus mokslo ir visuomenės ryšys, taip
pat reikšminga sąveika tarp mokslo žinių, vertybių ir socialinės praktikos. Kokius tik mokymo(si) metodus
benaudosime, mokymo (si) stilius ar strategijas taikysime, vienu svarbiausiu mokymo (si) komponentu
išlieka mokinių mokymosi motyvacija. Kaip teigia G. Petty, motyvacija yra lygi tikėjimui, kiek mokinys
tikisi sėkmės mokydamasis ir kiek jis vertina patį mokymąsi. Dalykų integracija gerina ugdymo procesą,
formuoja visuminį pasaulio pažinimą. Integruotos pamokos padeda praktiškai pasitikrinti, kaip mokiniai
geba taikyti įgytas žinias, kokius gebėjimus ir įgūdžius reikia patobulinti. Europos Komisijos (2009)
pripažinta, kad mokymas (-is) gamtoje – inovatyviausias būdas mokiniams perteikti darnaus vystymosi
sampratą. Edukacinis procesas gamtoje atitinka besikeičiančius visuomenės reikalavimus. Tai, ko
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mokiniai yra mokomi gamtoje puikiai dera su besikeičiančių vertybių perteikimu jaunajai kartai.
(Motiejūnaitė ir kt., 2013) Dabar gamtamokslinis ugdymas praturtinamas virtuliais bandymais ir
interaktyviais mokymosi objektais. Tačiau didžiausią dėmesį skiriant informacinių technologijų plėtrai ir
populiarinimui yra grėsmė gamtą studijuoti tik virtualioje aplinkoje, atitrūkstant nuo konkrečios,
besimokantįjį supančios aplinkos. (Motiejūnaitė ir kt., 2013). Ugdant gamtamokslinį raštingumą
naudojami mokymo metodai :
• tiriamųjų mokymo metodų naudojimas įjungia mokinius į tariamą arba tikrą mokslinį darbą, nukreipia
tyrinėti tikrovę praktiniu tyrinėtojų darbu ir skatina būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais.
• paieškos metodas skatina mokinius logiškai protauti, kūrybiškai parinkti įtikinančius argumentus,
konstruoti įrodinėjimo eigą. Mokantis gamtoje mokiniai ieško, stebi, kuri, modeliuoja, siekia susikurti
reiškinių visumos vaizdą.
• pratybiniai, praktiniai metodai ugdo praktinio veikimo mokėjimus ir įgūdžius, mokinių kūrybingumą.
Praktinio darbo metu susiformavę įgūdžiai tampa sąmoningo išmokimo pagrindu. Informaciniai mokymo
metodai pasitelkiami atsakant besimokantiems į iškylančius klausimus ir gilinant bei plečiant jų
gamtamokslines žinias.
• teikiamieji ir reproduktyviniai mokymo metodai reikšmingi mokiniui aiškinantis spragas, o mokytojui
padeda kūrybiškai vadovauti mokymosi procesui.
• modelių kūrimo metodai.
Mokymasis gamtoje iš objektyvios tikrovės daiktų ir jų atvaizdų skatina besimokančiuosius įgytas
gamtamokslines žinias taikyti naujų modelių kūrimui ir problemų sprendimui, gautą informaciją
analizuoti ir daryti apibendrinimus. Atliekant tyrimus gamtoje siekiama integralaus gamtos reiškinių ir
procesų aiškinimosi, suvokiant fizikinių ir gyvųjų sistemų, vienybę. (Motiejūnaitė ir kt., 2013). Brazilijos
tyrėjai, išanalizavę mokyklinius vadovėlius (LopesPinhao, Martins, 2012), pastebi, kad egzistuoja
akivaizdūs ryšiai tarp socialinių, ekonominių (pvz., tvarumas, vartojimas, gyvenimo kokybė),
biomedicininių (pvz., ligų sukėlėjai, prevencija), sanitarinių higieninių (pvz., atliekų tvarkymas,
uţterštumas) ir ekologinių (pvz., bioįvairovė, gamtos ištekliai) komponentų. Visų komponentų adekvatus
atspindėjimas vadovėliuose yra sudėtingas, kruopštus darbas, reikia ne tik tyrėjų, bet ir mokytojų
praktikų dalyvavimo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtina išryškinti teigiamų nuostatų dėl
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gamtamokslinio ugdymo dimensiją. Aktualus tampa efektyvus kitų nei vadovėliai mokymo išteklių
naudojimas. Garso ir vaizdo ištekliai gamtos mokslų dalykų pamokose dažnai naudojami siekiant
motyvuoti mokinius, aiškinant sudėtingas gamtamokslines sąvokas ir analizuojant įvairius reiškinius.
Tačiau tyrimai rodo, kad mokytojai nėra tinkamai pasiruošę efektyviai naudoti audiovizualines
priemones (KistlerVidal, CoimbraRezendeFilho, 2012). Tyrimų rezultatai taip pat rodo, kad būtina geriau
suprasti mokytojų darbo su audiovizualine medžiaga praktiką siekiant skatinti jų kūrybiškumą.
(Lamanauskas, 2013) Mokymo programos, vadovėliai turi kreipti mokinį į tarpdalykinių ryšių suvokimą,
vengti griežto mokslų atribojimo, gausios faktologinės medžiagos. Mokslas ir jo teikiamos žinios visada
suvoktinos ir įprasmintos glaudaus jų sąryšio su technika, visuomene, kultūra kontekste.

Išvados
1. Nėra bendro termino matematinio ir gamtamokslinio raštingumo sampratai apibūdinti. Mokslinėje
literatūroje šį savoka dažniausiai vadinama numeracy, quantitative literacy ir mathematical literacy
terminais, bet pasitaiko ir kitokių pavadinimų: quantitative reasoning, quantitative practices,
mathematical profficiency, mathematical competencies, mathematical power, matheracy, mathemacy,
functional numeracy, functional mathematics ir kt.
2. Matematinis ir gamtamokslinis raštingumas nėra tas pats, kas matematika ir gamtos mokslai. Mokslai
yra apibendrinantys, abstraktūs, nepriklausomi nuo konteksto ir nuo visuomenės, apolitiniai, tikslūs,
nuspėjami. Matematinis ir gamtamokslinis raštingumas -atvirkščiai: konkretus, realaus konteksto,
priklausantis nuo visuomenės, politinis, aproksimuojantis, nenuspėjamas.
3. Nėra vieno teisingiausio, populiariausio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo sampratos
apibrėžimo. Ši samprata priklauso nuo kultūros ir laikotarpio, ji nuolat kinta.
4. Matematinio ir gamtamokslio raštingumo sampratos modelio sudedamieji elementai: būtinos žinios,
visuotinumas, temų aktualumas, loginis mąstymas, argumentavimas, sprendimų darymas, skaičių
„jausmas", simbolių „jausmas", erdvinis mąstymas, praktiniai gebėjimai, duomenų interpretavimas,
būtinos matematinės žinios, matematika kontekste, kultūrinis aspektas, „susigyvenimas" su matematika
(confidence with mathematics), mokslinė komunikacija, duomenų ir rezultatų reprezentavimas, darbas
su informacija, eksperimentavimas, modeliavimas, technologijų ir matematinių įrankių naudojimas,
nuostatos mokslų atžvilgiu.
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5. Metodai ir būdai efektyviam matematiniam ir gamtamoksliniam raštingumui ugdyti: tiriamieji,
paieškos, mokantis realioje aplinkoje, pratybinai, praktiniai, projektiniai, modelių kūrimo,
interpretavimo.
6. Mokymosi aplinkos: realios ir virtualios, integruojant audiovizualinius, skaitmeninius ir realius
tiriamuosius objektus.
7. Mokytojams būtinos kompetencjos ugdant matematinį ir gamtamokslinį raštingumą: tinkamai
išnaudoti už klasės ribų esančias edukacines aplinkas; organizuoti tiraimuosius darbus, integruoti
infomacinės komunikacinės technologijas; gebėti ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.

Literatūra
[1] D. Boud and I. Pascoe. Experiential Learning. Australian Consortium on Experiential Education.
Sydney, Australia, 1978.
[2] D. Boud, R. Keogh and D. Walker. Reflection: Turning Experience into Learning. Kogan Page, London,
1999.
[3] N. Howe and W. Strauss. Generations: the History of America’s Future, 1584 to 2069. Wlliam Morrow
and Company, New York, 1991. ISBN 978-0-688-11912-6.
[4] „Kartų polilogas...“/Mokomasis video filmas. Ugdymo plėtotės centras. 2014.01.15. Adresas
internete: www.youtube.com/watch?V=qzMFgy9LIJQ.
[5] D.A. Kolb. Experiential Learning. Experience as the Sourse of Learning and Development. PrenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.
[6] P. Pečiuliauskienė ir D. Dagys. Naujosios kartos mokinių informaciniai gebėjimai: metakognityvinio ir
kognityvinio mąstymo aspektas. Pedagogika: mokslo darbai, 118(2):99– 111, 2015.
[7] W.J. Schroer. Generations X, Y, Z and the others. Available form Internet:
www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation1.htm.
[8] D. Vaičiūnaitė ir V. Sičiūnienė. Matematinis raštingumas PISA tyrimų pagrindu. Švietimo problemos
analizė, 10(115):1–8, 2014.
[9] Regina Novikienė Z kartos vaikų matematikos mokymo(si) organizavimo problemos, Lietuvos
matematikos rinkinys ISSN 0132-2818 Lietuvos matematikų draugijos darbai, ser. B www.mii.lt/LMR/ 56
t., 2015, 85–89; Kaunas, 2015
[10] Jolita Dudaitė Įvadas „Informacijos amžius yra skaičių amžius" Kaunas, 2007
23

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209
[11] Jolita Dudaitė Matematinio raštingumo samprata, Kaunas, 2007
[12] Aušra Lukšienė Gamtamokslinės pasaulio sampratos koncepto tyrimas geografijos ugdymo turinyje
Vilnius, 2016

24

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209

2 SKYRIUS: Žodyno svarba gamtos moksluose
Autorius:..............

Mokslas yra disciplina, kuri stipriai remiasi
mokiniųgebėjimu suvokti naujas sąvokas bei
koncepcijas. [1]Mokiniai gali sunkiai suprasti
kaip pateikiama ir organizuojama mokslinė
informacija

(pvz.,

Skaičiai,

diagramos,

grafikai ir brėžiniai)išreikšti mokslines idėjas
ir sąvokas pasitelkdami techninį ir specialų
mokslinį

žodyną;

bei

turėti

sunkumų

norėdami suvokti sintaktines struktūras, skirtas išreikšti sudėtingus mokslinius procesus ir
koncepcijas.[2]
Ypatingas dėmesys žodynui padeda mokiniams suprasti ir komunikuoti naudojantis atitinkamą
terminiją, o vaizdų inkorporavimas mokymąsi paverčia smagiu užsiėmimu. Moksliniai tyrimai atskleidė,
jog žodžiai ir tekstai, kurie prisideda prie vaizdinių kūrimo, pagerina atmintį[1].Žodyno išmanymas yra
svarbus, nes žodžiais galime išreikšti savo patirtį, idėjas ir efektyviai komunikuoti bei mokytis naujus
dalykus. Mokinių žodžių išmanymas yra stipriai susijusias su akademiniais pasiekimais, nes mokiniai,
kurie turi platesnį žodyną gali suprasti naujas idėjas ir koncepcijas greičiau nei tie kurių žodynas yra
ribotas. Žodynas yra svarbus norint suprasti daugumą tekstų. Nors žinoma yra įmanoma, jog mokinys
gali žinoti visus teksto žodžius, tačiau nesuprasti teksto temos. Norint konstruktyvaus žodyno
panaudojimo mokinys turi turėti tam tikras žinias apie temą. Tai leidžia suvokti žodžių derinius ir jų
prasmę bei pasirinkti vieną iš atitinkamų jų reikšmių.[3]
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Tyrimai atskleidė, jog vienas iš sunkiausių
dalykų mokantis konkretaus dalyko mokslo yra
išmokti jo kalbą. Kalba yra pagrindinė kliūtis
daugeliui mokinių. Didesnis dėmesys kalbai yra
vienas iš svarbiausių veiksnių, siekiant pagerinti
mokslinio išsilavinimo kokybę. Moksleivių kalbos
mokymasis yra didžiulė (jei ne svarbiausia)
mokslinio išsilavinimo dalis. Kiekviena konkretaus dalyko mokslo pamoka yra kartu ir kalbos pamoka.
Kad vidurinis ugdymas daugiausiai turi būti susijęs su praktine veikla, dažnai gana teisinga, nes mokslas iš
dalies yra empirinis dalykas. Tačiau daugeliui mokinių didžiausia mokymosi mokslo kliūtis - taip pat
svarbiausias pasiekimas - yra mokytis dalyko kalbos.[4] Skaitymas, rašymas ir kita komunikacija mokantis
reikalauja unikalaus žodyno vartojimo. Mokytojai turi išmokti, kaip jį padaryti prieinamesnį mokiniams
bei kaip paskatinti mokinius jį vartoti įvairiuose kontekstuose. Dalis disciplininio raštingumo mokymo
mokslo srityje padeda studentams bendrauti kaip mokslininkams, o tai reiškia, kad jie turi vartoti
mokslinę kalbą. [5] Mokinių skaitymo intensyvumas yra glaudžiai susijęs su jų žodyno žiniomis.
Mokytojai turi padėti jiems įgauti patirties bei supažindinti su naujais konceptais bei terminija, kada
mokiniai tam yra pasiruošę.[2] Mokytojai turėtų pasinaudoti galimybėmis ugdyti studentų susidomėjimą
žodžiais, subtiliomis žodžių reikšmėmis, kaip žodžiai ir sąvokos yra susiję skirtinguose kontekstuose.
Mokytojai turi pateikti aiškius šių žodžių reikšmių paaiškinimus ir pavyzdžius įvairiomis aplinkybėmis ir
suteikti mokiniams galimybę aptarti, analizuoti ir vartoti žodžius. Mokiniai turėtų perrašyti apibrėžimus
savais žodžiais, pateikti pavyzdžių, kur žodis galėtų būti pavartotas, parašyti sinonimų ir antonimų, kurti
sakinius, kuriuose būtų panaudota žodžio reikšmė. Kartais patartina, kad mokiniai vartotų daugiau nei
vieną naują žodį viename sakinyje, nes tai verčia juos ieškoti santykių tarp žodžių. Tam tikrų žodžių
apibendrinimas gali sudaryti ir keleto žodžio reikšmių mokymą, skirtingų žodžių asociacijų (tokių kaip
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antonimai ir sinonimai) ir žodžių sąvokų panaudojimą (pvz., susiję sąvokos žodžiai ir žodžių
kategorijos).[3]

Visų dalykų pamokose mokiniai turėtų būti
mokomi teisingai ir tinkamai išreikšti save,
aiškiai

ir

mokiniai

suprantamai
turėtų

būti

skaityti.
mokomi

Raštu
vartoti

teisingą rašybą ir skyrybos ženklus bei
vadovautis gramatikos taisyklėmis. Jie taip
pat turėtų būti mokomi rašyti logiškai ir
nuosekliai.

Kalbėdami

turi

tiksliai

ir

apdairiai vartoti kalbą. Taip pat mokinius
reikia

pratinti

klausytis

kitų

bei

konstruktviai priimti kitų idėjas ir požiūrius. Mokant skaityti reikia sukurti strategijas, kurios mokiniams
padėtų skaitant suprasti tekstą, rasti ir panaudoti informaciją, suprasti argumentavimo ir apibendrinimo
procesus bei susintetinti išmoktą informaciją. Mokiniai turėtų būti mokomi atitinkamo žodynėlio bei
kaip tuos žodžius ištarti ir vartoti. Taip pat jie turėtų būti supažindinami su kalbos struktūra, kuri yra
būtina suprantant ir išreiškiant skirtingus dalykus. Tai apima tekstus, kurie dažnai vartojami dalyko
kūrimui (pavyzdžiui, kalba, kuria išreiškiamas priežastinis ryšys, chronologija, logika, tyrimas, hipotezė,
palyginimas, kaip užduoti klausimus ir kurti argumentus). [4]
Pastaraisiais metais edukologai suprato, jog geras užsienio kalbos žodyno išmanymas turi didelės
reikšmės mokslui. Žodyno žinios yra teksto suvokimo pagrindas, o jis efektyviausiai panaudojamas
mokantis naujų žodžių, susiejant juos su turimu mokinio žodynu. Efektyvus žodyno mokymasis susideda
iš įvairių užduočių, kurios yra prasmingos bei aktualios besimokantiems anglų kalbos. Tai leidžia jiems
labiau įgusti vartoti žodžius, o ne tik juos išmokti norint išlaikyti egzaminą.[6]
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Vienas iš seniausių edukacijos tyrimų atradimų - tai ryšys tarp žodyno žinių bei teksto suvokimo.
Žodžių reikšmių žinojimas yra svarbus teksto suvokimui bei parodo, kaip mokiniai supras tekstus, jiems
pateikiamus vidurinėje mokykloje. Suvokimas yra daugiau nei tik žodžių atpažinimas ir jų reikšmių
įsiminimas. Vis dėlto, jei mokinys nežino kai kurių žodžių reikšmių, jam gali būti sunku suvokti tekstą.[3]
Per pastaruosius 30 ar 40 metų daugelis pedagogų siūlė, kad mokytojai į savo pamokų turinį
"įterptų" skaitymo strategijas, pvz., mokslinio žodyno mokymą. Tačiau, nors mokyti skaitymo įgūdžių bei
strategijų yra vertinga, tai yra tik maža dalis to, kas mokinį paverstų geru mokslinių tekstų skaitytoju.
Moksliniai tyrimai rodo, kad mokslinių tekstų skaitymas taip pat reikalauja specialių tam tikros
disciplinos žinių. Tikslios igytos dalyko žinios prieš skaitant tekstą parodė, jog tokiu atveju yra galimas
teksto supratimas. [2]
mokykloje mokiniai skiriasi savo žodyno žiniomis. Jų socialinė ekonominė aplinka ir kalbos
vartojimas namuose ir bendruomenėse gali labai paveikti galimybes išplėsti savo žodyną. Kai kurie
mokiniai turi ribotus žodyno panaudojimo įgūdžius dėl kalbos mokymosi stygiaus. Geras šnekamasis
žodynas (žodžiai vartojami kalbant ir klausantis) yra tiesiogiai susijęs su gebėjimu išmokti skaityti.
Mokiniai, kurių platesnės žodyno žinios, vaikų darželyje tampa geresniais skaitytojais nei tie, kurių
žodynas skurdesnis. Yra didelis skirtumas tarp mokinių žodyno žinių, kurie jį atsineša į pradines klases, o
vėliau tas skirtumas dar labiau išryškėja.
Mokiniai, kurių žodynas skurdesnis, sunkiau
supranta tekstus, dėl to mažiau skaito,
mažiau skaitydami išmoksta naujų žodžių.
Kita vertus, mokiniai, kurių žodynas platesnis,
skaito daugiau, todėl išmoksta daugiau naujų
žodžių.[3]
Bendrosios

žinios

yra

studento

patirtis ir žinios apie pasaulį. Kai kurie
moksliniai žodžiai turi kasdienes prasmes ir
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mokslines prasmes. Svarbu, kad mokiniai žinotų apie šiuos skirtumus. Norint paskatinti taisyklingą
žodžių vartojimą, reikalingas nuolatinis kartojimas. Moksliniai sąvokų apibrėžimai turėtų būti aiškūs ir
atskirti nuo kasdieninių žodžių reikšmių. Daug sisteminių mokslo žodžių buvo sukurta žinant, kad tai gali
padėti mokiniams išdėstyti modelius ir taip plėtoti jų mokslinį supratimą. Pavyzdžiui, žinant, kad žodžio
šaknis "chlor-" reiškia žalią ir kad junginio pavadinime tai gali reikšti chloro atomo buvimą, tai gali padėti
suvokti tekstą. Reikia mokinius pratinti sistemingai vartoti žodžius bei teisingai juos reikšti gramatiškai,
nes mokslinė terminija yra išplėtota panaudojant tam tikras sistemas. Turėdami gerą mokslinių terminų
supratimą mokiniai gali lengviau komunikuoti savo mokslines idėjas bei pastebėjimus.[7]
Mokiniai turėtų mokytis mokslo kalbos, kad jie galėtų skaityti kritiškai ir aktyviai bei ugdyti
susidomėjimą mokslu; plėtoti kompetenciją kritiškai vertinant spaudoje ir televizijoje pateiktus teiginius
ir argumentus, pagrįstus "moksliniais tyrimais" arba "moksliniais įrodymais".[4] Mokslinis mokymas,
kurio pagrindinis dėmesys skiriamas žodyno išsaugojimui ir formulių naudojimui sprendžiant daugybę
identiškų struktūrizuotų problemų, yra susijęs su konceptualiojo mokslo supratimo trūkumu,
nesugebėjimu panaudoti mokslo procese reikiamų įgūdžių ir mažesniu susidomėjimu siekiant su mokslu
susijusių veiklos ir karjeros.[2]
Žodyno vartojimo principai taikomi kalbų mokyme taip pat gali būt pritaikyti ir mokslinėje srityje.
Tačiau toks mokymo stilius gali būti sudėtingas anglų kalbą besimokantiems mokiniams, nes jiems
reikėtų mokytis ne tik ją, bet ir mokslinę terminiją. Anglų kalbą besimokantys mokiniai mažai tikėtina,
kad turės žodyną, reikalingą suprasti informacinį tekstą, todėl mokymas, kuris padeda kurti bendrojo
pobūdžio akademines ir turinio specifines žodyno žinias yra ypač svarbus skatinant kalbos raidą.[6]
Žodyno mokymasis yra svarbiausias kalbos vartojimo įrankis, nesvarbu, ar tai antroji, ar užsienio
kalba, bet būtinas bendram kalbos išmokimui. Vienas iš sunkumų, kad yra nemažai nežinomų žodžių,
kurie apsunkina teksto suvokimą. Mokiniai ir mokytojai žino, jog žodžių atpažinimas ir leksinė prieiga yra
sunkinantys teksto perpratimą veiksniai. Visi aktyvūs žodynai įtraukia žodžius, kurie yra vartojami
šnekant arba rašant.[8]
Žodyno plėtimas yra ilgas ir nelengvas, reikalaujantis nuolatinio židžių vartojimo. Tai nereiškia tik
paprasto žodžių atkartojimo ar jų sinonimų bei antonimų paieškų, tačiau daugiau būtina žvelgti, ką
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žodžiai reiškia skirtinguose kontekstuose. Kaip žodžiai yra išmokstami laipsniškai? Kiekvieną kartą aptikus
žodį tam tikrame kontekste mes atsimename tam tikrus dalykus apie jį. Kuo daugiau su juo susiduriame,
tuo daugiau informacijos apie jį akumuliuojame, kol galiausiai pradedame suprasti jo reikšmę. Kuo
daugiau informacijos gauname, tuo geriau galime apibrėžti žodį. Tai gali padėti mokiniams suprasti
laipsnišką žodžių mokymąsi. Mokytojai turėtų skatinti mokinius sintetinti turimą ir naują informaciją apie
naują žodį. Aktyvumas ir žingeidumas gali padėti geriau įsiminti naujus žodžius. [3]
Net angliškai laisvai šnekantys mokiniai reikalauja nuolatinės pagalbos mokantis akademinės
mokslo kalbos. Toks žodynas gali būti ypatingai sunkus. Žodžiai, pavyzdžiui, ,,darbas“, ,,lentelė“ ar
,,banga“ mokslinėje kalboje reiškia kitus dalykus nei kasdienėje. Tam tikri žodžiai, kaip antai ,,hipotezė“
ar ,,analizė“ turi tikslius apibrėžimus mokslinėje kalboje ir yra vartojami kitaip nei jie vartojami
kasdienėje kalboje. [5]
Mokytojai paprastai nustato du žodynų tipus, prisidedančius prie reikšmingų mokslo kalbos
reikmių, būtent akademinio žodyno ir konkrečiam mokslui skirto techninio žodyno. Pagrindinės
akademinio žodyno funkcijos yra konkrečios informacijos apie temą perdavimas ir santykių tarp
mokslinių reiškinių iliustracija. Pagrindinis mokslo žodyno tikslas yra naujų žinių pavadinimai, turintys
daugiau naudos ir tikslumo, nei įprasti žodžiai.[9]
Kiekviena žodyno strategija suteikia studentams galimybę kurti ir išplėsti savo supratimą apie
žodžio reikšmę ir asmeninius ryšius su mokslo turiniu. Žodyno mokymas yra efektyviausias, kuomet
mokiniai su atitinkama terminija susiduria skaitydami paskirtus tekstus.[6] Svarbu mokytis žodžius prieš
skaitant tekstą. Panašu, kad tokie metodai kaip užduočių restruktūrizavimas ir pakartotinis poveikis
(įskaitant tai, kad studentai susiduria su žodžiais įvairiuose kontekstuose) gerina žodyno vystymąsi. Be
to, keitimas sunkesnių žodžių lengvesniais gali pagelbėti prasčiau besimokantiems mokiniams. [3]
Kalbos ir koncepcijos vystymasis yra giliai susiję: minčiai reikalinga kalba, o kalbai reikalinga
mintis. Todėl planuojant mokslines pamokas svarbu atsižvelgti į mokinių kalbos lygį. [10]
Mokslas turi specializuotą ir techninę kalbą, kuri jį paverčia unikaliu mokymo dalyku. Yra trys
pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mokiniai, besimokydami mokslinio žodyno:
1. Nežinomi žodžiai:
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Mokslininkai

vartoja

mokslinius

terminus žinomiems dalykams. Pavyzdžiui,
mokslininkas vandenį vadins ,,aqua“, šviesa
–

,,photo“, mažas – ,,micro“. Iš šių žodžių

yra sukuriami sudurtiniai terminai kaip
fotosintezė ar mikroskopas.
2. Specializuotos reikšmės:
Daugelis mokslinių žodžių turi tiek
kasdienes, tiek mokslines reikšmes, ypač
tokie žodžiai kaip ,,energija“, ,,elgsena“ ar
,,potencialas“. Mokiniai dažnai nežino, kurią žodžio reikšmę pavartoti, todėl jie turi būti mokomi vartoti
juos tam skirtuose kontekstuose.
3. Sunkios sąvokos:
Yra daug ne techninių žodžių, vartojamų moksle, kaip ,,apšviesti", ,,faktorius" ar ,,teorija".
Mokytojai dažnai mano, kad jų mokiniai žino tokių žodžių prasmę. Taip yra todėl, kad juos lengva
perskaityti. Tačiau dažnai šie žodžiai reiškia sudėtingas mokslines sąvokas. Studentai gali tik iš dalies
arba iš viso neteisingai suprasti šias abstrakčias sąvokas.[10]
Žodyno mokymo tyrimo analizėje Nacionalinė skaityklų grupė priėjo prie išvados, jog nėra vieno
metodo, kuris būtų skirtas mokyti žodyno, kita vertus, jis turi būti mokomas tiek tiesiogiai, tiek
netiesiogiai. Tiesioginis mokymas reiškia specifinių žodžių mokymą prieš pradedant skaityti tekstą.
Tačiau neįmanoma mokinių išmokyti visų žodžių, kuriuos jiems reikia suprasti. Todėl reikia naudoti ir
netiesioginius metodus, tokius kaip supažindinti mokinius su dideliu skaičiumi naujų žodžių bei pratinti
juos daug skaityti. Žodyno mokymas padeda suprasti tekstą, tačiau naudojami mokymo metodai turi
atitikti mokinių amžių bei turimas žinias. Kompiuterių naudojimas kai kuriais atvejais pasirodė
efektyvesnis nei tradiciniai metodai.[3]
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Naudodamiesi žodynu mokiniai gali suvokti savo akademinės kalbos supratimą bei apibendrinti
asmenines žinias susiedami su moksliniu turiniu. Žodynas leidžia anglų kalbą besimokantiems mokiniams
dalintis pamokos informacija, sąvokomis ir žodyno žodžiais anglų kalba. Ją studijuojantys mokiniai
sugeba tvarkyti informaciją, susijusią su pagrindiniais žodžiais ir sąvokomis, ir įrašyti jų apibrėžimus
naudodami praktinį šaltinį, kuris apima prasmingus jų supratimo vaizdinius. Tada mokiniai gali sudaryti
jungtis tarp šių žodžių ir jų turimos patirties brėždami linijas tarp žinomos informacijos ir nežinomo
žodyno. Taip jie gali pamatyti, kaip mokslinės sąvokos ir jų pirminė idėja yra susijusios. Tokiu atveju
informacija tampa aiškesnė ir prasmingesnė. [6]
Kai mokiniai susiduria su nežinomais žodžiais, jie gali naudoti žodžių dalių (šakninių žodžių, priesagų ir
priešdėlių) žinias, kad padėtų nustatyti žodžio prasmę. Tai ypač pabrėžtina skaitant vadovėlių turinį,
kuriame būna daug žodžių, kurie yra kilę iš tų pačių žodžių dalių. Pvz., graikiška šaknis ,,bio‘“(reiškianti
gyvenimą, gyvus organizmus) vis kartojasi tipiškuose vidurinių mokyklų vadovėliuose (biologija, biologas,
biosfera, biocheminis, biokuras). Kitas pavyzdys yra priešdėlis „mono“ (reiškiantis vienas, vienintelis). Jei
mokiniai yra susipažinę su priešdėliu ,,mono“, priešdėliu „poly“ (reiškiančiu daug) ir žodžiu „theism“
(reiškiančiu tikėjimą Dievu ar dievais) jie gali nustatyti skirtumą tarp monoteizmo ir politeizmo, jog
vienas žodis reiškia tikėjimą vienu Dievu, o kitas daugeliu dievų. Žodžio dalių pažinimas gali padėti
suprasti jo reikšmę. Kai kurie mokiniai nežino, jog gali pasinaudoti savo žodžio dalių skaidymo žiniomis ir
taip suprasti jiems nežinomo žodžio prasmę. [3]
Svarbi tobulėjimo dalis yra geresnis mokymo dalių išdėstymas ir sąlygų išaiškinimui suteikimas
nei tik skaitymo ir teksto supratimo strategijų pasitelkimas siekiant atsiminti žodyną. Tekstai dažnai
kartojami neefektyviai susikoncentruojant ne į pagrindinius žodžius, naudojantis iliustracijomis, kurios
nepadeda ar apsunkina supratimą, bei taikant praktines užduotis, kurios turi mažą reikšmę atminčiai ir
žodyno atpažinimui nenaudojant konteksto.[2] Skirtingos strategijos ir priemonės mokslo pamokose
leidžia mokytojui priminti mokiniams jų turimas žodyno žinias ar sąvokas ir galvoti naujus klausimus
įtvietinant naują žodį. Tokios priemonės leidžia mokytojui įvertinti kaip anglų kalbą besimokantys
mokiniai interpretuoja naują informaciją ir kaip jie ją išmoksta. Toji informacija yra suskirstoma į
prasmingas ir optimalios apimties dalis. [6]
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Mokiniams svarbu naudoti mokslines ir inžinerines praktikas, tokias kaip peržiūrėjimas ir apibrėžimų
išplėtimas ir savo žinių bei idėjų įvertinimas.
Žodyno strategijos anglų kalbą besimokantiems mokiniams suteikia galimybę tyrinėti, vertinti ir išplėsti
žodžių prasmę tuo pačiu išvystant asmeninį ryšį su besimokomais žodžiais. Tokios strategijos mokiniams
suteikia konkrečią sistemą, skirtą apdoroti, atskleisti ir integruoti mokslinę informaciją bei žodyną apie
išmoktas sąvokas. Žodyno strategijos suteikia galimybę mokiniams įvertinti jų supratimą apie išmoktą
sąvoką. [6]
Mokytis mokslo daugeliu atvejų yra lyg mokytis naujos kalbos. Kai kuriais atvejais tai sunkiau,
nes reikia suprasti daug sąvokų, tokių kaip – ,,energija“, ,,darbas“, ,,jėga“ – žinoti tikslią jų reikšmę
mokslo kontekste, kuri gali būti visiškai skirtinga kasdieniame kontekste. Mokslo edukacija dažnai vartoja
tuos pačius žodžius (pvz., ,,energija“), tik su naujomis reikšmėmis skirtinguose kontekstuose. Daugelis
mūsų vartojamų žodžių yra pakitę dėl mokslo įtakos. Pavyzdžiui, žodžiai: elementas, konduktorius,
ląstelė, laukas, grandinė ar junginys. O tai apsunkino jų vartojimą, nes daugelis mokslo terminų yra
metaforos: pavyzdžiui, ,,laukas“ moksle nėra tokia sąvoka, kurią suprantame kasdieniame kontekste. [4]
Mokymo veiklos leidžia mokiniams išplėsti žodyną, suprasti santykius tarp sąvokų ir mokytis
naudojantis įvairiomis galimybėmis. Jos moko anglų kalbą besimokančius mokinius tapti aktyviai
besidominčiais moksliniu žodynu, kurį jie mokosi. Naudodami tokias strategijas mokytojai gali padėti
mokiniams išplėsti mokslinį žodyną ir padidinti dalyvavimą pamokose. [6]
Mokytojas supažindins su žodyno terminais ,,masė“, ,,momentas“ ir ,,jėga“, kai mokiniai bus
jiems pasiruošę. Šie terminai nėra pagrindinė ašis; svarbiausias yra santykis tarp tikrų objektų. Panašūs
principai taikytini ir su vyresniais mokiniais. Pavyzdžiui, mokytojai turėtų pradėti chemijos pamoką
rodydami vizualų pavyzdį: atlikti cheminę reakciją, o vėliau pateikti modelius, kuriais iliustruotų, kas
vyksta molekuliniame lygyje, kol galiausiai prieitų prie lygčių ir teksto. Mokslas yra natūralių reiškinių
tyrimas. Mokiniai turi atrasti ryšį tarp jų, kad mokymasis būtų optimalesnis. [2]
Mes visi turėtume traktuoti kalbą atsargiai, suvokti
jos sunkumus ir nepamiršti, kad nors mokiniai gali ir vartoja
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mokslinius terminus kalboje ir raštuose, tai nereiškia, kad jie juos supranta. Vis dėl -to tai nereiškia, kad
mes turėtume nevartoti mokslinės kalbos ir stengtis ją išversti į gimtąją kalbą. Mokslinės idėjos yra
sunkiai suprantamos. Tačiau vartoti mokslinę kalbą yra būtina mokantis mokslo.[4]
Kai mokinys iš tikrųjų suvokia žodį, jis žino daugiau nei žodžio apibrėžimą. Jis taip pat supranta,
kaip tas žodis veikia skirtinguose kontekstuose. Žodžio suvokimas apima jo fonetinę raišką, rašybą, kaip
kalbos dalies vartojimą ir jo semantines reikšmes, skiria apibrėžimo žinias (panašus į žodžio apibrėžimą)
ir kontekstines žinias (suprasti, kaip žodžio reikšmė pritaikoma skirtinguose kontekstuose). Norint
visiškai sužinoti žodį ir jo konotacijas, studentas turi turėti keletą žodžio panaudojimų skirtinguose
skaitymo kontekstuose. [3]
Žodžiai yra svarbūs, bet mokslas labiau nei bet kuris kitas dalykas remiasi žodžių, paveikslų,
diagramų, vaizdų, animacijų, grafikųų, lygčių, lentelių ir diagramų deriniu ir sąveika. Visi jie perteikia
prasmę įvairiais būdais - jie visi turi savo svarbą ir savo pačių apribojimus. Pavyzdžiui, sakinys, kad
,,nuotrauka verta tūkstančio žodžių", tikriausiai yra tiesa, tačiau ji nenuveda toli. Yra tam tikrų reikšmių,
kurias mes norime perduoti moksle, kurių negalima perteikti vien žodžiais. Pavyzdžiui, žinutės ir
reikšmės diagramose ir grafikuose niekada negali būti pakeistos rašytu žodžiu. Mokslo kvapai, praktinio
darbo prisilietimai ir jausmai negali būti išversti į žodžius. Gestai ir kita kūno kalba gali efektyviau ir
reikšmingiau perduoti mokslines idėjas, nei kreida ir pokalbis ar knygos ištrauka.
Kai mes svarstome, kaip mokslininkai ugdo žinias, matome, kad mokymosi ciklas eina šia seka:
mokslininkai pastebi reiškinius, dirba siekdami išaiškinti tuos reiškinius ir pavadina žodžiais naujas idėjas
proceso pabaigoje, kad būtų lengviau jomis komunikuoti. [2]
Komunikacija mokslo edukacijoje yra tiek iššūkis, tiek galimybė. Mokslinis švietimas apima
įvairias komunikacijos formas (vizualinę, verbalinę, grafinę, simbolinę, taktilinę), kurios suteikia
galimybes mokyti panaudojant įvairius mokymo stilius ir principus.[4]
Švietimo lyderiai atlieka svarbų vaidmenį parinkdami mokymo medžiagą, kuri skatina veiksmingą
mokymo procesą. Jie turėtų padėti mokytojams, kad mokymasis labiau orientuotųsi į svarbias idėjas, o
ne atskleistų atskiras detales, panaudotų patirtį mokymo pradžioje, o ne tik pabaigoje. Studentai turėtų
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galvoti apie svarbias mokslines idėjas, išbandyti esamas sąvokas ir dirbti su duomenimis. Skaitymas
turėtų palaikyti, o ne apibrėžti švietimo procesą. [2]
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3. J. Sedita, Effective Vocabulary Instruction, “Insights on Learning Disabilities” 2(1) 33-45, 2005
4. J. Wellington J. Osborne Language and literacy in Science education, Open University Press,
2001
5. https://dpi.wi.gov/science/disciplinary-literacy/vocabulary#tips
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Knowledge in Reading Comprehension Performance, Social and Behavioral Sciences 66 ( 2012 )
p. 555 – 563
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3 SKYRIUS: Mokslinių tekstų skaitymo supratimo stiprinimas
1. Apibrėžimas ir principai
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Skaitymas apima kognityvinius procesus, kurie leidžia skaitytojams suvokti teksto
reikšmę, dekoduojant spausdintus simbolius. Šie įvairūs kognityviniai procesai nėra visada
aktyvūs. Yra dviejų tipų protiniai procesai: žemesnio ir aukštesnio lygio, kurie naudojami
priklausomai nuo skaitymo veiklos tipo. Žemesnio lygio procesai, orientuoti į žodžio lygmenį, yra
įgūdžiai, kurie turėtų būti automatizuoti ankstyvojo lavinimo metu ir atliekami nesąmoningai,
tuo tarpu aukštesnio lygio procesai yra paremti bendru teksto suvokimu ir vystomi per visą
skaitytojo gyvenimo laikotarpį.
Skaitymo suvokimas yra „sąmoningas mąstymas, kurio metu prasmė sukuriama per teksto ir
skaitytojo sąveiką… Tekstas ir skaitytojo pirminės žinios bei patirtis daro įtaką sąvokos turiniui, į
kurią jie susijungia” (Reutzel & Cooter, 2011). „RAND Reading“ tyrimų grupė (2002) pažymėjo,
kad skaitymo supratimas apima keturias sudedamąsias dalis:
1.
skaitytojas
2.
tekstas
3.
veikla (pvz., atrasti autoriaus
pagrindinę idėją, suprasti įvykių seką, galvoti
apie veikėjo ketinimą istorijoje ir t.t.)
4.
situacijos kontekstas arba
reali aplinka, kurioje vyskta skaitymas
(individualus skaitymas ar visuomeninė
veikla, kuomet žmonės skaito kartu)
Pagal Pressley (2005) skaitymo teksto
vystymasis yra dviejų etapų procesas:
--pirmasis etapas (aiškinimo fazė) prasideda
žemesnio lygio procesu, orientuotu į žodžių lygmenį:
žodžių atpažinimą (fonetiką, raktinius žodžius),
aiškumą (tempą, tikslumą ir išraišką) ir žodyną
(žodžių reikšmes).
-antrasis etapas (įsisavinimo fazė) apima
aukštesnio lygio procesus ir sutelkia dėmesį į bendrą
teksto aiškinimą (susiejant išankstines žinias į teksto
turinį ir sąmoningą mokymąsi, pasirenkant ir
kontroliuojant kelių kognityvinių strategijų naudojimą atsiminimui ir mokymuisi iš teksto).
Antrajame etape reikšmės suvokimo metu teksto idėjos yra susiejamos su tuo, ką jau žinome,
su mūsų pirminėmis žiniomis ir naujos sąvokos, kurios neatitinka teksto prasmės, yra
ištrinamos iš žinių tinklo.
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Pavyzdžiui, skaitymas informacijos paieškai ir greitam supratimui reikalauja žemo lygio
kognytivinių procesų (pirmasis etapas); skaitymas mokymuisi, informacijos įsisavinimui bei
vertinimui ir kritikai, kita vertus, reikalauja aukštesnio lygio kognityvinių procesų (antrasis
etapas).
Kita sąvoka, kurią turėtume paminėti analizuodami teksto supratimą, yra schemos
teorija. Kai skaitydami žmonės naudoja pirmines žinias supratimui ir mokymuisi iš teksto. Visos
mūsų žinios yra susisteminamos ir saugomos kaip įgytų žinių struktūros (schemos), kaip
aplankai kompiuteryje. Tokios schemos yra naudojamos kaip protinė struktūra/tinklas
vaizduojant ir susisteminant informaciją. Schemos teorijos svarba skaitymo suvokimui taip pat
priklauso nuo to, kaip skaitytojas naudoja schemą.
Schema leidžia mums atgaminti, susisteminti atmintį, sutelkti dėmesį, interpretuoti
patirtį arba nuspėti labiausiai tikėtinus įvykio rezultatus. Tekstas pateikia skaitytojams gaires,
kaip jie turėtų išgauti ar kurti prasmę iš savo anksčiau įgytų žinių. Pagal schemos teoriją, teksto
suvokimas yra interaktyvus procesas tarp skaitytojo pradinių žinių ir teksto. Veiksmingas
suvokimas reikalauja gebėjimo susieti tekstą (skaitymo fragmentus) su savo žiniomis.
Mokymosi procese mokytojo užduotis turėtų būti pagalba mokiniams vystyti naujas schemas ir
nustatyti ryšį tarp jų.
Skaitymo suvokimas formuojamas ilgainiui praktikoje.
Efektyvaus skaitymo suvokimo principų mokymas:

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas turi apimti visas pamokas.

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas reikalauja tikslingo ir aiškaus
mokymo.

Efektyvus skaitymo suvokim mokymas yra paremtas mokinių bendravimu
pamokose, kuris sustiprina konkrečių tekstų supratimą.

Efektyvus skaitymo suvokimas moko moksleivius naudingų skaitymo
įgūdžių ir strategijų.

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas priklauso ir veda žinių, žodyno ir
pažengusios kalbos vystymosi link.

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas aktyviai įtraukia mokinius į
skaitomą tekstą ir motyvuoja naudoti strategijas ir įgūdžius.

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas padeda moksleiviams pereiti nuo
pasyvaus skaitytojo į aktyvų skaitytoją, klausiantį, nagrinėjantį ir aptariantį tekstą.
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žiniomis.

Efektyvus skaitymo suvokimo mokymas remiasi pirminėmis mokinio

2. Technikos, strategijos ir veikla skaitymo supratimo ugdymui
Pressley (2005) pabrėžia tris svarbiausius aspektus, prisidedančius prie skaitymo supratimo
ugdymo: žodžių lygio įgūdžius, pirmines žinias ir supratimo strategijas. Žodžių lygio įgūdžiai ir
pirminių žinių naudojimas yra automatiniai ir nesąmoningi žemesnio lygio procesai. Skaitymo
suvokimo strategijos yra sąmoningi procesai, kurie gali paveikti suvokimo vystymąsi. Jie gali
tapti veiksmingomis savireguliuojančiomis priemonėmis, kurios padeda skaitytojams išspręsti
suvokimo problemas, valdyti informaciją ir savo pačių mokymąsi.
Pressley teigia, jog trys pagrindinės mokymo sritys yra skirtos padėti mažiau įgūdžių
turintiems skaitytojams pagerinti jų suvokimą:
−
Žodinio lygio kompetencijų tobulinimas;
−
Pagrindinių žinių kūrimas;
−
Suvokimo strategijų naudojimo skatinimas.
Nors žodžių dekodavimas ir išankstinės žinios yra laikomos automatiniais ir
nesąmoningais procesais, strategijos yra laikomos kontroliuojamomis ir tikrinamomis skaitytojų.
Pressley parodė, jog įgudę skaitytojai naudoja šias strategijas skaitydami tekstus:
−
Nustatyti skaitymo tikslą;
−
Teksto peržiūra, siekiant įvertinti jo tinkamumą;
−
Skaitymas pasirenkant;
−
Teksto susiejimas su pirminėmis žiniomis;
−
Hipotezių, nustatytų išankstinės peržiūros metu, įvertinimas;
−
Pabrėžimas;
−
Konspektavimas;
−
Parafrazavimas;
−
Naujų žodžių prasmės nuspėjimas naudojant kontekstą;
−
Pakartotinis skaitymas;
−
Tekstų įvertinimas;
−
Informacijos peržiūra baigus skaityti tekstą;
−
Įsisavintos informacijos taikymas.
2.1 Kaip mokyti ir taikyti skaitymo strategijas
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Mokytojo paaiškinimai – mokytojas aiškina suprantamai, kokia yra strategija ir kaip ji veikia; jis
taip pat pateikia pavyzdį. Taip pat svarbu, kad mokytojas paaiškintų mokiniams, kodėl strategija
padeda suvokimui ir kada ją reikėtų taikyti.
Modeliavimas – mokytojas modeliuoja ar demonstruoja, kaip taikyti strategiją, garsiai
mąstydamas komentuoja visus savo sprendimus ir jų pagrindimą.
Vadovaujama praktika – mokytojas nurodo mokiniams, kada ir kaip naudoti stragiją mokymosi
metu. Mokiniai tikrina strategiją realiame kontekste. Mokytojai taip pat turėtų ugdyti mokinių
supratimą apie strategijų įvairovę, jog ne visi tekstai gali būti suvokiami pagal tą pačią strategiją.
Išbandę strategijas, moksleiviai kviečiami aptarti patirtį, išspręsti nesusipratimus ir užduoti
aiškinančius klausimus. Mokytojas pateikia paaiškinimus ir kitus pavyzdžius, kad sustiprintų
strategijų supratimą. Reikalingas mokytojo konstruktyvus grįžtamasis ryšys, kurio tikslas paskatinti moksleivius pasinaudoti skaitymo strategija.
Taikymas – mokytoja padeda moksleiviams praktiškai įgyvendinti strategiją, kol jie gali ją taikyti
savarankiškai.
Veiksmingas skaitymo supratimo strategijų naudojimas paverčia pasyvų skaitytoją, kurio ribotas
teksto supratimas, į aktyvų skaitytoją, kuris suvokia tekstą ir integruoja jį į savo žinias.
Aktyviųjų ir pasyviųjų skaitytojų bruožų palyginimas (pritaikytas pagal Patrick E. Croner
Mokymo
turinio
skaitymo
strategijos,
Mokslo
studijų
apžvalga,
2(4),
2003https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)
Aktyvus skaitytojas
(užsiima jo/jos skaitymu)

Pasyvus skaitytojas
(neužsiima jo/jos skaitymu)

Išankstinis skaitymas
Išankstinis skaitymas
1.
Prieš
pradedant
skaityti
1. Pradeda skaityti nepagalvojęs apie
išanalizuojamas
tekstas
(pavadinimas, temą.
paveikslėliai, grafikai, antraštės, turinys ir t.t.),
2. Nežino, kodėl jis/ji skaito.
sukuriamos pagrindinės žinios.
3. Nesidomi tekstu.
2. Žino, kodėl jis/ji skaito (tikslas).
4. Neperžiūri tekstinės medžiagos.
3. Klausia, apie ką yra tekstas.
5. Nedaro prielaidų.
4. Daro prielaidas.
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Skaitymo metu
1. Sutelkia dėmesį į skaitymo užduotį.
2. Sustoja refleksijai, perskaito dar

Skaitymo metu
1. Nesutelkia dėmesio į skaitymo
kartą.
užduotį.
3. Naudoja fiksavimo strategijas, kai jų
2. Nežino, kodėl jis/ji skaito.
prireikia.
3. Nekontroliuoja supratimo.
4. Perskaito dar kartą, kai to prireikia.
4. Nežino, ar supranta tekstą.
5. Palygina tai, ką skaito, su tuo, ką jau
5. Neperskaito medžiagos dar kartą.
žino.
6. Neturi nuomonės apie tai, ką skaito.
6. Turi savo nuomonę apie tekstą, kuria
7. Nerūpi tai, ką bando pasakyti teksto
dalinasi su bendraamžiais.
autorius.
7. Klausia, ką autorius bando pasakyti.
8. Neklausia klausimų.
8. Klausia klausimų ir ieško atsakymų.
9. Nediskutuoja apie tekstą su
bendraamžiais.
9. Diskutuoja apie tai, ką perskaitė su
bendraamžiais.

2.2 Skaitymo užduotys
Užduotys prieš skaitymą
Toliau pateiktos užduotys prieš skaitymą, skirtos aktyvuoti išankstines žinias ir sukurti
numatymą:
Trumpas pokalbis. Ši veikla gali būti naudojama siekiant suaktyvinti išankstines žinias ir
yra paremta idėja, kad vienas iš geriausių žinių konsolidavimo būdų yra tai, kada apie tai
kalbame. Paprašykite mokinių poroje papasakoti vienas kitam, ką jie žino apie temą, kurią
norite pristatyti.
K-W-L diagrama. K-W-L yra diagrama, kurioje moksleiviai prieš pradėdami skaityti tekstą
užrašo, ką jie žino apie temą ir ką jie nori sužinoti, ir užpildo diagramą pažymėdami, ką sužinojo
veiklos pabaigoje. Tada paprašykite mokinių dalintis tuo, kas buvo išmokta iš šio skaitymo.
Dviejų stulpelių užrašai. Ši veikla reikalauja moksleivių atsakyti į tekstą, užrašant
pastabas ir mintis į du stulpelius. Kairysis stulpelis yra pažymėtas ,,Pagrindinės idėjos", o
41

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209

dešinysis yra „Atsakymai". Skyriuje , „Pagrindinės idėjos" pateikiamos tradicinės teksto
pastabos, pvz., pagrindinės idėjos, detalės, žmonės ir įvykiai. Skyrius „Atsakymai" - tai vieta,
kurioje mokiniai gali įrašyti klausimus, išvadas, prielaidas ir ryšius, kuriuos jie padarė. Susieję
pagrindines idėjas su atsakymais, moksleiviai gali geriau suprasti informaciją iš teksto.
Prognozavimo vadovas. Suaktyvina išankstines žinias ir sukuria naujos informacijos
numatymą. Pasirinkite svarbias sąvokas, kurias mokiniai turi įgyti skaitydami tekstą. Padarykite
nuo keturių iki šešių teisingų ar klaidingų teiginių, pagrįstų tekstu. Mokiniai nusprendžia apie
sakinius ir tada perskaito tekstą. Perskaitę tekstą, aptaria kiekvieną teiginį kartu, palygina savo
idėjas su autoriaus nuomone.
Teksto/knygos tyrimas (bendrieji teksto aspektai, abstraktesnis vaizdas). Pateikite
mokiniams paprastus tyrimo klausimus, susijusius su tekstu, prieš skaitant tekstą, pavyzdžiui:
Kas parašė knygą? / Ką galima suprasti iš jos pavadinimo? / Ar knygoje yra turinys? / Kaip yra
išdėstyta knyga? Iš kur galima sužinoti apie išdėstymą? / Ar knygoje yra skyriai? / Ar yra įžanga,
kurioje pateikiama išsami informacija apie autorių ir knygą? / Ar knygoje yra žemėlapių,
lentelių, iliustracijų ir t.t.? Kaip jie naudojami? Ar knyga turi žodyną? Kaip galite jį naudoti? / Ar
knygoje yra bibliografija? / Kas yra bibliografija ir kaip mes galime ją panaudoti? Tyrimo
užbaigimas padeda mokiniams suprasti turinį ir išsiaiškinti, ar tekstas vertas išsamios analizės.
Vadovėlio medžioklė. Moksleiviai gauna dalykų sąrašą, kurį galima rasti vadovėlyje; jie
turi rasti dalykus (pvz., turinio lentelę, žodynėlį, iliustracijas, diagramas ir t.t.) ir pažymėti
puslapį, kuriame jie buvo rasti. Aptarkite su jais metodą, kuriuo pasinaudojo norėdami rasti
informaciją.
Žodyno plėtra. Ką reiškia šis žodis? Apibūdinimas iš konteksto reiškia gebėjimą nustatyti
išraiškos reikšmę, naudojant kontekstą pateikiančias užuominas. Užrašykite sakinį, kuriame šis
žodis randamas tekste. Remiantis tuo, kaip jis naudojamas tekste, paprašykite moksleivių
nuspėti, ką reiškia žodis, skaitant sakinius aplink jį. Tada pakvieskite juos pasikonsultuoti su
,,ekspertu" (pvz.: draugu, mokytoju ar žodynu), kad sužinotumėte tikrąjį apibrėžimą. Aptarkite
su mokiniais būdus, kaip padėti jiems prisiminti žodžio reikšmę (atkreipkite dėmesį į tai, ką žodis
reiškia / pasirinkite ir atlikite veiksmą, susijusį su žodžiu. Prijunkite žodį su kažkuo panašiu, su
kuo jie susipažinę).
Žodžio kategorija. Žodžio kategorija - tai paprastas ir veiksmingas metodas moksleivių
žodyno stiprinimui. Šios strategijos idėja yra padėti moksleiviams atrasti semantinius ryšius tarp
terminų. Pirma, moksleiviai užrašo žodžių terminus (naujus ir žinomus) ant kortelių, vienas žodis
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vienai kortelei. Tada atskirai arba grupėmis, moksleiviai įterpia žodžius į kategorijas (mokytojo
ar savo). Užbaigę moksleiviai diskutuoja apie savo pasirinkimo motyvus.
Akademinio žodyno sukūrimas: „Marzano" 6 žingsnių žodyno procesas yra vienas iš
geriausių būdų, kaip pristatyti ir mokyti akademinį žodyną. 1. Mokytojas pateikia suprantamą
aprašymą, paaiškinimą ar naujojo žodyno pavyzdį. 2. Mokytoja prašo moksleivių paaiškinti
pačių žodžiais. 3. Mokiniai yra prašomi sukurti žodžio vaizdą (paveikslėlį, simbolį ir pan.). 4.
Moksleiviai užsiima veikla, susijusia su nauju žodžiu (priesagos, antonimai, sinonimai). 5.
Mokytojas prašo studentų periodiškai aptarti šiuos žodžius. 6. Moksleiviai užsiima žaidimais,
kad sustiprintų ir peržiūrėtų naują žodyną.
Koncepcijos apibrėžimo pavaizdavimas (grafiniai organizatoriai). Ši veikla kuria žodyną,
pateikiant koncepcijos atributų iliustraciją („žemėlapį”). Užpildydami žodžio ar koncepcijos
žemėlapį, moksleiviai vertina iš skirtingų perspektyvų. Pirma, pateikite moksleiviams sąvokos
apibrėžimo žemėlapio pavyzdį (sąvoką ir jo pagrindinius požymius). Naudodamiesi kita
pripažinta sąvoka, moksleiviams (poromis ar grupei) pateikite tinkamus aspektus, kad
galėtumėte užpildyti kitą žemėlapį. Mokiniai dalijasi savo žemėlapiais.
Užduotys skaitymo metu
Užduotis: „Teisingas“ ar „Klaidingas“. Ši veikla ypač naudinga kontekstiniame skaityme.
Moksleiviai turėtų paklausti savęs, ar jie supranta, ką skaito, ar skaitymas ,,teisingas", ar
,,klaidingas”. Jei jis klaidingas, jie turėtų paklausti mokytojo klausimų, kad jis taptų prasmingas.
Abipusis mokymas. Abipusio mokymo strategija skatina moksleivius ir mokytojus klausti
ir atsakyti į vienas kito klausimus apie tekstą.
Sulėtinimas. Skaitymo metu moksleiviai turi tendenciją sparčiai skaityti. Moksleiviai turi
identifikuoti ir užrašyti pagrindinę idėją kiekvienoje dalyje, kurią jie skaito. Tada jie turi palyginti
savo išvadas.
SQ3R. SQ3R suteikia moksleiviams galimybę apibendrinti, klausti savęs ir peržiūrėti
tekstą:
1. Apklausa: moksleiviai peržvelgia skyrių bendram supratimui prieš skaitymą ir
paprašoma atkreipti ypatingą dėmesį į pavadinimus, paryškinimą, paveikslėlius ir diagramas.
2. Klausimas: moksleiviai turi užduoti klausimą kiekvieno skyriaus pavadinimui
(paverskite antraštę į klausimą).
3. Skaitymas: moksleiviai turi perskaityti skyrių po kiekvienos antraštės ir bandyti surasti
atsakymą.
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4. Pakartojimas: moksleiviai turi perfrazuoti (rašyti savo žodžiais) pagrindines idėjas ir jų
pagalbines detales.
5. Apžvalga: mokiniai turi peržvelgti savo skaitymą, prisimindami pagrindinius kiekvieno
skirsnio punktus prieš jį perskaitydami dar kartą.
Nuskaityti ir paleisti. Ši veikla yra naudinga mokslinio teksto supratimui. Ji padeda
mokiniams stebėti jų supratimą prieš kontekstines medžiagas, jų metu ir po jų skaitymo. Prieš
skaitymą, moksleiviai naudoja keturius SCAN ženklus prieš teksto peržiūrą.
Before reading, students use four SCAN cues while previewing the text:
S = Paverskite apklausos antraštes/subtitrus klausimais. (Moksleiviai atsakys į šiuos
klausimus skaitydami.)
C= Užfiksuokite antraštes ir vaizdus. (Perskaitykite antraštes ir pažiūrėkite vizualias
užuominas, kad pabandytumėte suprasti, ką kiekvienas reiškia.)
A = Paryškintų žodžių nagrinėjimas. (Perskaitykite paryškintus žodžius ir išsiaiškinktie, ką
jie reiškia)
N = Pasižymėkite ir perskaitykite skyriaus klausimus.
Skyriaus skaitymo metu moksleiviai naudoja tris RUN ženklus:
R = Skaitykite ir nustatykite greitį (priklausomai nuo skyriaus sudėtingumo).
U= Naudokite žodžių identifikavimo įgūdžius, ieškančius žodžio užuominų sakinyje.
N= Pastebėkite! Užsirašykite dalis, kurių nesuprantate, ir perskaitykite jas dar kartą.
Po skaitymo moksleiviai praplečia savo supratimą apie tekstą atsakydami į klausimus
skyriaus pabaigoje ir aptardami tekstą.
Prognozavimas. Šios veiklos tikslas – spėti apie tekstą, tada patobulinti spėjimus
skaitymo metu. Spėjimas: moksleiviai reflektuoja, ką jie galvoja apie tekstą, naudodami tokias
užuominas kaip pavadinimas, išankstinės dalyko žinios arba mokytojo pateikti įvadiniai
paaiškinimai. Moksleiviai užrašo savo prognozes.
Skaitymas: moksleiviai skaito tekstą.
Patvirtinimas: moksleiviai palygina prognozes su skaitomu tekstu.
Sprendimas: moksleiviai apibendrina ir įvertina tekstą.
Pataisymai. Mokytojai taip pat turėtų vykdyti užduotis, kurios mokytų moksleivius
atsirinkti tai, ko nesuprato skaitydami. Kai moksleiviai susiduria su supratimo nepakankamumu,
yra siūlomos tokios taisymo strategijos:
• Ignoruoti problemą ir skaityti toliau.
• Padaryti hipotezę, naudojant teksto informaciją ir skaityti toliau.
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reikia.

• Dar kartą perskaityti ankstesnį sakinį.
• Sustoti ir pagalvoti apie prieš tai perskaitytą kontekstą; perskaityti dar kartą jeigu
• Ieškoti pagalbos (šaltiniai, mokytojai, bendraamžiai).

PARIS - tai kalbėjimo užduotis, naudojama sujungti spėjimą, klausinėjimą,
perpasakojimą, išskyrimą ir apibendrinimą. Paaiškinkite, kad prieš skaitydami tekstą, mokiniai
turėtų pradėti nuo pirmųjų dviejų strategijų - numatyti ir užduoti klausimus, pagrįstus knygos
viršeliu, autoriaus pavarde, iliustracijomis, antraštėmis ir kitomis teksto funkcijomis. Aptarkite
su klase visus moksleivių priimtus sprendimus.
Teksto užpildymas: užpildymas/spėjimas išimtų žodžių, sakinių ar frazių.
Diagramos užpildymas: užpildymas/spėjimas išimtų diagramos pavadinimų naudojant
tekstą ir kitas diagramas kaip šaltinius.
Lentelės užpildymas: užpildymas išimtų lentelės dalių naudojant lentelės kategorijas ir
tekstą kaip šaltinius.
Užpildymo užduotys suirusiame tekste: loginės sekos spėjimas sekant ir klasifikuojant
segmentus pagal mokytojo pateiktas kategorijas.
Spėjimas: kitos teksto dallies spėjimas naudojant segmentus, pristatytus eilės tvarka.
Pabraukimas: ieškoti konkrečių elemetų, pvz: raktinių žodžių.
Žymėjimas: teksto elemetų žymėjimas, kurie susiję su skirtingai aspektais, pvz:
ženklinimo etapai procese.
Diagramos pateikimas: diagramos sudarymas pagal tekstą, pvz: naudojant diagramas,
koncepcinius žemėlapius, minčių žemėlapius ir pažymėtus modelius.
Lentelės pristatymas: informacijos sudarymas ir pristatymas lentelės forma.
Vizualinis pristatymas: vizualinio pristatymo pavyzdžiai gali būti laiko juostos, diagramos,
pliusų/minusų, jeigu/tada srautų, venn diagramos, schemų kūrėjai, tinklo modeliai, minčių
žemėlapiai ir priežaščių/pasekmių grandinės.
3. Įrankiai ir praktika naudojant technologijas, siekant pagerinti skaitymo supratimą
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Technologija leidžia mokytojams lanksčiai pasirinkti tekstą, kuris dažnai patenka į klases
per įvairias priemones. Mokytojai gali naudotis internetiniais multimedijos ištekliais, tokiais
kaip National Geographic, kad praturtintų mokymosi procesą. Technologijos naudojimas klasėje
gali būti labai naudingas skaitymo supratimui. Technologija yra veiksminga, kai ji integruojama į
mokymo programą ir yra įprasta klasėse. Technologijos programos gali padėti suprasti, kai
naudojamos kaip priemonė, nes moksleiviai yra motyvuojami technologijų prietaisais.
Audioknygos padeda moksleiviams su skirtingais mokymosi gebėjimais tapti
pažangesniems mokymosi procese. Ši veiksminga priemonė tobulina skaitymo suvokimą,
sustiprina pasitikėjimą, sutaupo klasės darbų laiką ir padeda pelnyti geresnius pažymius.
(https://www.audible.com; https://librivox.org).
Rewordifying Engine (https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php): ši programa
suprantamai supaprastina sudėtingą anglų kalbą, kad būtų galima greičiau suprasti. Mokytojas
tekstą įkelia į svetainės teksto laukelį. Rewordify tada analizuoja šį tekstą ir pakeičia sudėtingus
žodžius paprastais žodžiais, kad padėtų moksleiviams suprasti. Vartotojai gali spustelėti
pakeitimo žodžius, kad būtų rodomos originalios, sunkesnės kalbos formos arba atskirų žodžių
apibrėžimai.
Laisvos
formos
žemėlapiai
(https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): strategija leidžia moksleiviams
kurti vizualinius jų idėjų vaizdus ir suprasti, nereikalaujant įsprausti savo minčių į numatytą
grafinį organizatorių. Laisvos formos žemėlapiai apima pagrindines idėjas, santykius, temų,
šiuolaikinių temų ir minčių tarpusavio ryšius ir tai, ką moksleivis laiko svarbia ir aktualia tema.
Du laisvos formos žemėlapiai nebus vienodi, kurie skatina puikią diskusiją tarp moksleivių.
Svarbūs žodžiai prieš „žodžių debesis“ (https://tagcrowd.com; https://worditout.com):
įrankis gali sukurti vaizdinį teksto pristatymą, akcentuojantį svarbiausius pasirinktus žodžius
(naudojamų ir bendrų žodžių skaičius). Perskaitę tekstą, paprašykite moksleivių išvardinti
labiausiai susijusius žodžius. Nustatydami svarbius žodžius, mokiniai gali nustatyti pagrindines
akademinių tekstų idėjas ir pagrindines detales.
Kaip
naudotis
interaktyvia
lenta,
kad
pagerintumėte
skaitymą
(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw):
naudodamiesi
rekonstruojamo
teksto/šviesos parinktimis (koks bus kitas žodis?) ar atskleidimo įrankiais (kokia yra kita
eilutė/pastraipa) mokytojai gali suteikti mokiniams galimybę praktikuotis spėjant (atspėkite
žodžių tvarką).
46

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209

TTSReader – iš rašto į kalbą internetu (https://ttsreader.com): internetinė programa,
kuri garsiai nuskaito bet kokį tekstą (įterptąjį failą arba failus) natūraliais balsais. Tai yra
nemokama, paprasta, linksma ir neribota. Tai internetinė programa, kuri garsiai nuskaito bet
kokį tekstą (įterptą ar failą) natūraliais balsais.
Actively Learn (https://www.activelylearn.com): moksleiviai aiškiai ir tiksliai skaito
tekstus (actively learn mokslinės ir grožinės literatūros biblioteka. Šis įrankis taip pat leidžia
mokiniams užsirašinėti, naudoti internetinį žodyną ir komentuoti tekstus, užduoti klausimus
apie tai, ką jie skaito, ir dalintis jais.
Peržiūra (https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-ReadingStrategy-Activity-293757): šio įrankio tikslas yra išmokyti moksleivius, kaip peržiūrėti knygą ir
prognozuoti.
Snap&Read
(https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKaKJJ9QF): skaito tekstus garsiai ir gali pakoreguoti teksto sudėtingumą pakeisdami sunkius
žodžius paprastais. Be to, moksleiviai gali paryškinti pagrindines skaitymo idėjas, kurios
automatiškai išgaunamos ir pateikiamos šoninėje juostoje; jas galima lengvai redaguoti, perkelti
į teksto redagavimo priemonę, pvz., „Google Docs", kad mokiniai galėtų integruoti jas į skaitymo
santrauką.
Newsela(https://newsela.com): tai svetainė, kurioje kiekvieną dieną publikuojami esami
įvykių straipsniai temomis, susijusioms su daugeliu mokomų dalykų. Kiekvienas straipsnis turi
penkias versijas, kiekvienas rašomas mokiniams turintiems skirtingus skaitymo lygius. Tekstai
taip pat turi testus, kurie vertina moksleivių žinias.
MindMeister(https://www.mindmeister.com): yra internetinis minčių žemėlapių kūrimo
įrankis, leidžiantis studentams vizualiai kaupti, kurti ir dalintis idėjomis. Jie gali kurti, dalintis ir
pateikti vaizdinius žemėlapius tiesiai į savo interneto naršyklę.
Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy): Moksleiviai gali kurti "BrainyPic"
ar "BrainyFlick", įkeldami nuotrauką ar vaizdo įrašą, norėdami parodyti konkretaus žodžio ar
sąvokos prasmę, todėl žodynas tampa prasmingas ir aiškus.
Internetinis apibendrinimo įrankis (https://www.tools4noobs.com/summarize):
Geriausias internetinis apibendrinimo įrankos https://www.summarizing.biz/best-summarizingstrategies/best-summarize-tool-online. Moksleiviai gali naudotis rašydami apibendrinimus.
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4. Skaitymo sunkumų įveikimas
Skaitymo sunkumai turi sudėtingas priežastis: nuo negalios iki ribotos raštingumo
patirties, atsiradusios dėl prasto arba nepakankamo skaitymo mokymo. Jeigu šios priežastys
nustatomos anksti, tuomet galima būtų išvengti skaitymo sunkumų. Kai kurie iš jų, tokių kaip
fonologinis ir foneminis sąmoningumas (specifinis gebėjimas sutelkti dėmesį į atskirus garsus,
juos paverčiant į žodžiais) ir žodinis dekodavimas bei fonika (gebėjimas pritaikyti žinias apie
raidžių ir garso santykius, kad būtų teisingai išreikšti rašytiniai žodžiai) yra dažni tarp mažų vaikų
ir jie nebus šios temos objektas.
Žodynas, sklandumas ir supratimas dažniau pasitaiko tarp vidurinės mokyklos mokinių.
Žodynas atlieka svarbų vaidmenį skaitymo procese ir itin prisideda prie skaitytojo supratimo.
Skaitytojai negali suprasti teksto, jei jie nežino, ką reiškia dauguma žodžių. Daugelį žodžių
mokiniai išmoksta netiesiogiai, per kasdienę patirtį žodine ir rašytinė kalba. Kiti žodžiai yra
išmokstami kruopščiai suplanuotu metodu. Todėl mokytojai turėtų sutelkti dėmesį į tai, kad
mokiniai praturtintų savo žodyną tokiais būdais kaip:
−
Žaisdami ir atlikdami žodines ir rašytines užduotis;
−
Išankstinis mokymas svarbių, naudingų ir sudėtingų žodžių prieš teksto
skaitymą;
−
Sukuriant daugybę galimybių mokiniams susipažinti su žodžių vartojimu
skirtinguose kontekstuose (savarankiškas skaitymas) ir naudoti mokomą žodyną
kalbėjime ir rašyme;
−
Mokydami juos naudoti konteksto užuominas, kad būtų galima nustatyti
žodžių reikšmes ;
−
Skatinant klasės skaitymą ir įtraukiant mokinius į pokalbį apie tekstą
(naudojant naują žodyną);
−
Aiškiai mokant priešdėlių, šaknų ir priesagų reikšmes ir pateikiant žodyno
instrukcijas;
−
Mokant naujo žodyno mokymosi strategijas;
−
Pasitelkti technologijas, kad naujas žodynas taptų labiau įsimenamas.
Sklandumas yra kitas faktorius, galintis paveikti moksleivių skaitymą. Mokleivių skaitymo
sklandumas gali būti padidintas pakartotinai skaitant pažįstamus tekstus ir skaitant garsiai.
Mokytojai gali padėti moksleiviams tobulėti tokiais būdais, kaip:
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−
Suteikiant savarankiško lygio tekstus, kuriuos jie galėtų dar kartą
panaudoti;
−
Skaitydami trumpą ištrauką, kurią moksleiviai dar kartą perskaito jums;
−
Praktikuojant teksto skaitymą su tam tikra emocija, tokia kaip liūdesiu ar
jauduliu, pabrėžiant išraišką ir intonaciją;
−
Įtraukiant pasikartojančius skaitinius į jūsų mokomąją programą;
−
Aiškiai mokant moksleivius, kaip reikėtų atkreipti dėmesį į užuominas
tekste (pavyzdžiui, skyrybos ženklus), kurie pateikia informaciją,
apie taip, kaip šį tekstą reikėtų skaityti.
Moksleivių skaitymo sunkumus gali sukelti blogas supratimas
(suvokimas ir interpretacija). Tam, kad galėtų tiksliai suprasti rašytinę
medžiagą, moksleiviai turi turėti galimybę (1) iššifruoti tai, ką jie skaito;
(2) užmegzti ryšius tarp to, ką jie skaito ir ką jie jau žino; ir (3) gerai
pagalvoti apie tai, ką jie perskaitė.
Turtingas žodynas arba žodžių reikšmių žinojimas gali padėti mokiniams suprasti
skaitomą tekstą. Skaitytojai, kurie turi aiškų skaitymo supratimą, gali padaryti išvadas apie tai,
ką jie skaito. Supratimas sujungia skaitymą su mąstymu ir samprotavimais. Mokytojai gali padėti
mokiniams dirbti su jų supratimu apie tekstą:
−
Klausiant moksleivių atvirų klausimų, tokių kaip „kodėl taip atsitiko?“
arba „Ką autorius bando pasakyti šioje vietoje?“ ir „Kodėl tai sudėtinga?“.
−
Mokant moksleivius skirtingų tipų skaitymo medžiagos struktūrų.
Pavyzdžiui, aprašomieji tekstai dažniausiai turi problemą, svarbiausią veiksmą ir
problemos sprendimą. Informaciniai tekstai gali apibūdinti, palyginti ir kontrastuoti arba
pateikti įvykių seką.
−
Aptarti žodžių prasmę, kartu skaitant tekstą. Nustatykite keletą žodžių
gilesniam mokymui, analizuodami jų prasmę bei kur jie gali būti panaudoti.
−
Mokant užrašų įgūdžių ir apibendrinimo strategijų.
−
Naudojant grafinius organizatotius, kurie padeda moksleiviams padalinti
informaciją ir sekti jų skaitymą.
−
Skatinant moksleivius naudoti ir persvarstyti tikslinį žodyną.
−
Mokant moksleivius sekti jų pačių supratimą. Parodykite jiems kaip,
pavyzdžiui, paklausti savęs „Kas šioje vietoje yra neaišku?“ arba „Kokios informacijos
man trūksta?“ ir „Ką autorius bando man pasakyti?“
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−
Mokant moksleivius supratimo stebėsenos strategijas (nustatyti, kur
iškyla sunkumų, kokio pobūdžio; perkurti sudėtingus sakinius ar žodžius savais žodžiais;
peržvelgti tekstą, tekste ieškoti informacijos, padėsiančios išspręsti iškilusias problemas).
−
Mokant, kaip prognozuoti ir apibendrinti.
−
Mokant specifines taisymo strategijas, skirtas taisyti nesupratimą.
Pavyzdžiui, perskaityti, persvarstyti ir naudoti kontekstą bei dekodavimo įgūdžius norint
išsiaiškinti nežinomus žodžius ir idėjas.
− Mokyti, kaip naudoti grafinius ir semantinius organizatorius. Grafiniai
organizatoriai iliustruoja sąvokas ir sąsajas tarp sąvokų tekste arba naudojant
diagramas. Grafikos organizatoriai yra žymimi skirtingais pavadinimais, pvz.,
žemėlapiais, tinklais, grafikais, diagramomis, rėmeliais ar klasteriais. Grafiniai
organizatoriai gali padėti skaitytojams sutelkti dėmesį į sąvokas ir tai, kaip jie
susiję su kitomis sąvokomis. Grafiniai organizatoriai padeda mokiniams skaityti ir
suprasti vadovėlius ir paveikslėlių knygas.
−
Mokyti moksleivius paklausti ir atsakyti į tam tikrus klausiamus, tokius
kaip klausimus, kurių atsakymai yra aiškiai išdėstyti tekste, ir tuos, kurie reikalauja, kad
moksleiviai padarytų išvadas pagal tai ką perskaitė.
5. Geriausi praktikos pavyzdžiai, mokytojų ir mokinių patirtys
Moksliniai tyrimai parodė, kad moksleiviai, skaitantys apie mokslininkų intelektinį ar
asmeninį gyvenimą, dažniau galvoja apie garsiuosius mokslininkus kaip žmones, tokius kaip
patys, kurie turėjo įveikti kliūtis ir nesėkmę. Moksleiviai, kurie neskaitė apie mokslininkų
gyvenimus, mano, kad didieji mokslininkai turėjo ypatingą sugebėjimą mokslui, kuris atskirė
juos nuo visų kitų. Mokslininkų gyvenimai yra puikus pavyzdys, kuriuo verta pasiremti. Štai
kodėl mokytojai turėtų įtraukti tokias temas į pamokas su mokiniais. Šie tekstai gali būti
naudojami mokslinėms sąvokoms pristatyti. Tai padės mokiniams susieti skaitymo ir kitus
klausimus. Knygos ir skaitymas visada buvo parašyti prieš kontekstą. Mokytojai turėtų padėti
mokiniams pamatyti šį platesnį istorinį ir politinį kontekstą. Toliau pateikiami pavyzdžiai (mokslo
būreliai, ekskursijos, garso knygos, garsiakalbiai, sukurtos elektroninės knygos), paremtos šia
idėja.
Mokslo būreliai, skaitymo grupės ir rateliai yra veiksmingas būdas įtraukti skaitytojus.
Dažniausiai skaitytojai pasirenka tekstą, kuriuo yra susidomėję. Tekstas gali būti paremtas
mokslininko gyvenimu. Jie skaito tekstą savo laiku ir tempu. Kiekvienas turi galimybę skaityti ir
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pasinerti į tekstą. Jie dalinasi idėjomis ir klausia klausimų. Tai sustiprina jų supratimą ir leidžia
pajusti skaitymo malonumą.
(http://www.teachertrap.com/2015/02/bookclubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-studentsas-readers/engaging-teens-with-reading)
Suorganizuokite ekskursiją. Tai dar vienas būdas paversti skaitymą įdomiu ir
visuomeniniu. Moksleiviai gali aplankyti vietos biblioteką, universiteto biblioteką ar muziejų.
Jiems nebūtina pirkti ar skolintis knygų; idėja yra susipažinti ir patyrinėti tūkstančius knygų. Žr.
šias svetaines, kuriose pateikiami patarimai, kaip paruoši moksleivius kelionėms: ekskursijos
lauko taisyklės, lūkesčių sukūrimas ir kt.
(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/; https://www.youtube.com/watch?v=M
MhpWWIiE2w).
Klausykitės audioknygų. Pakvieskite moksleivius klausytis audioknygų. Jos padeda
moksleiviams įgyti reikiamą žodyną, panaudoti suvokimo strategijas ir mėgautis įdomia
indormacija.
(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM; https://www.youtube.com/watch?v=n0b
WA0cPtKM).
Pasikvieskite autorius/mokslininkus. Moksleiviai gali būti įkvėpti mokslininkų knygomis ir
gyvenimais.
http://littlebrownlibrary.com/wpcontent/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf;
/
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-forSchools-Organising-an-Author-Visit.pdf
Panaudokite technologijas e-knygos sukūrimui. Moksleiviams patinka technologijos,
kurios leidžia jiems susikurti savo knygą (parsisiųskite tokias programėles kaip „Book Creatos“ ar
„ebook
Magic“)https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM; https://www.youtube.com/watch
?v=Yn57OhbnwiY; https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
Europos projektai:
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Projektas ADORE „Su skaitymo sunkumais susiduriančių paauglių mokymas“
(https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) buvo remiamas Europos Komisijos.
Projekto tikslas - atkreipti dėmesį į geros praktikos principus ir pagrindinius elementus,
nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima įvertinti šios praktikos kokybę, ir sukurti tyrėjų
ir praktikų tinklą paauglių raštingumo srityje visose Europos šalyse.
„Goerudio“
projekto
(http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php)
tikslas - spręsti dvi problemas, su kuriomis susiduria Europos mokyklos: vidurinės ir profesinės
mokyklos moksleivių motyvacijos stoka mokantis su tiksliaisiais mokslais susijusias temas;
trūkumas naujoviškų mokymo metodų, skatinančių susidomėjimą mokslinais klausimais, tarp
mokyklų mokytojų. Projekto produktai leidžia mokiniams įgauti vizualinę ir garso kūrybinę
patirtį, kuri yra pagrįsta kasdienybe, padaro mokslą prieinamą ir skatina domėtis mokslu.
„Enature“ projektas (https://enature.pixel-online.org) skatina aktyvų moksleivių požiūrį į
mokslo dalykų mokymąsi ir siūlo tiksliųjų mokslų mokytojams novatoriškas mokymo metodikas.
Probleminiai ir realaus gyvenimo atvejai, kuriais grindžiami projekto rezultatais, leidžia
mokiniams tobulinti savo pagrindinius įgūdžius ir dalyvauti mokymosi procese.
6. Nauda (Kodėl skaitymo suvokimas?)
Be skaitytmo suvokimo, skaitymas praranda tikslą: padėti mokiniams mokytis ir įgyti
žinių. Žinių įgijimo metu žodinės ir rašytinės kalbos įgūdžiai ir toliau vystosi, pasitelkiant naujas
idėjas ir žodyną spausdintame tekste.
Būtina turėti puikius skaitymo suvokimo įgūdžius.
Skaitymo suvokimo įgūdžiai padidina skaitymo
malonumą ir efektyvumą. Jie padeda moksleiviams
tobulėti intelektualiai, socialiai ir profesionaliai. Efektyvūs
skaitymo supratimo įgūdžiai padeda mokiniams visose
mokyklinėse disciplinose.
Be to, testai, kurie kontroliuoja moksleivių
pažangą mokykloje, jų mokslo kelionė ir jų priėmimas į
universitetą, daugiausia grindžiami skaitymo supratimo
įgūdžiais. Todėl kiekvienos švietimo politikos pagrindas
turi būti efektyvus skaitymo supratimo įgūdžių formavimas.
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Naudota literatūra
1.

Apibrėžimai ir principai

1. http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%20%2820
06%29.pdfŠis straipsnis apibrėžia metakognityvinius procesus į kuriuos moksleiviai įsitraukia
prieš, per, ir po skaitymo ir strategijų instrukcija, kuri gerina šiuos procesus.
2. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf.
Straipsnyje pabrėžiama, kad itin svarbi yra intensyvi, sukaupta mokslinių tyrimų ir plėtros
programa, orientuota į skaitymo supratimą, ir pateikiama siūloma skaitymo tyrimo darbotvarkė,
kurią parengė RAND skaitymo tyrimo grupė (RRSG).
3. Johnson,
Andrew,
Schema
theory
and
reading
comprehension,
https://www.learning53
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4.
5.
6.
7.
8.

theories.org/doku.php?id=learning_theories:schema_theory. Straipsnyje pateikiama schemos
teorija, apibūdinanti, kaip įgyti, apdoroti ir organizuoti žinias.
Moore,David
W,
Science
through
Literacy,
National
Geographic
Learning,
2005, http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci_lit_scl2
2-0459a.pdf
Pressley, M. (2005). Metakognityvinis skaitymo suvokimas yra konstruktyvus atsakomasis
skaitymas: kaip toks skaitymas galimas būti tobulinamas tarp mokinių?
RAND Reading Study Group, Reading for understanding,
Reutzel, D. R., & Cooter, R. B., Jr. (2011). Strategies for reading assessment and instruction in an
era of common core standards: Helping every child succeed (5th ed.). Boston, MA: Pearson.
Šis profesionalus straipsnis pateikia tris principus, kuriais grindžiama nacionalinio geografijos
mokslo raštingumo praktika. Principai yra šie: a) įtraukti mokinius į turtingus ir įvairius mokslo
tekstus; b) pabrėžti raštingumą kaip mokymosi priemonę; c) mokyti keletą skaitymo strategijų.
2. Technikos, strategijos ir užduotys skaitymo suvokimo plėtojimui

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10 Active Reading Strategies // Study Less Study Smart,
10 Tips to Improve Your Reading Comprehension,
Active Reading // 3 Easy Methods
Amanda Ronan, Why Reading Comprehension in the Content Areas is so
Important,
http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/,
Straipsnyje nagrinėjama skaitymo supratimo instrukcija, apimanti strategijas, skirtas spręsti tam
tikrų, atskirų įgūdžių, pavyzdžiui, žodyno, pagrindinių idėjų identifikavimui ir palyginimui
tekstuose ir tarp jų.
C.R.
Adler,
Seven
Strategies
to
Teach
Students
Text
Comprehension,
http://www.adlit.org/article/3479/,
Straipsnyje mokytojai supažindinami su supratimo strategijos instrukcija, kuri padeda
studentams tapti tikslingais, aktyviais skaitytojais, kurie kontroliuoja savo skaitymo supratimą.
David W. Moore, Reading Comprehension Strategies
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat
.pdf, Straipsnyje pabrėžiamas skaitymo supratimo strategijų vaidmuo suteikiant paaugliams
turtingas ir prasmingas galimybes kontroliuoti jų skaitymą. Tai parodo, kad jaunimas, kuris gerai
skaito, nėra įgimtai protingas, o iš dalies – moka taikyti tinkamas strategijas.
https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1JkAr jums sunku suprasti ar prisiminti, ką jūs
skaitote? Šiame vaizdo įraše aš išmokysiu jus paprastą būdą, kuris padės jums geriau skaityti
sunkią medžiagą, pvz., Vadovėlius ir žurnalo straipsnius. Jis žinomas kaip "KWL" skaitymo
metodas.
https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNIVaizdo įraše pateikiama 10 skaitymo
strategijų, kurios gali padėti mums tapti aktyviais skaitytojais.
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10. https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8Šis vaizdo įrašas nukelia į šiow technikos
istoriją, tiria, kaip ji paveikia mūsų atmintį (per vadinamąjį "Spacing Effect") ir tiksliai parodo,
kaip galite jį naudoti tiek su popierinėmis "flash" kortelėmis, tiek su programomis.
11. https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836AČia yra 3 paprasti metodai, padedantys
moksleiviams įsitraukti į medžiagą, prisiminti, ką jie skaito.
12. https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&t=8sVaizdo įraše pateikiami dešimt
patarimų, kaip pagerinti skaitymo supratimą: „Niekada neskaityti knygos be rašiklio rankoje".
Perskaitykite visą pastraipą / skirsnį. Prieš sustodami pasižymėkite arba pasirašykite pastabą.
Skaitykite svarbius skyrius garsiai. Paaiškinkite, ką skaitote. Sužinokite, kaip peržiūrėti knygą.
13. Judith
Gold,
Akimi
Gibson,
Reading
Aloud
to
Build
Comprehension,
http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension.
Šis straipsnis aptaria garsaus mąstymo galią skaitymo metu vaikams kaip būdą pabrėžti
strategijas naudojamas mąstančių skaitytojų.
14. Patrick E. Croner, Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science Education
Review, 2(4), 2003https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf) Straipsnis pabrėžia mokslinių
straipsnių skaitymo strategijas.
15. Read, Understand, and Remember! Improve your reading skills with the KWL Method,
16. Reading Rockets,
Reading Comprehension, http://www.readingrockets.org/readingtopics/reading-comprehension/http://www.readingrockets.org/teaching/reading101course/modules/comprehension-introduction Straipsnyje mokytojams pateikiama, kaip
pagerinti skaitymo supratimą visiems moksleiviams - nuo jaunų ikimokyklinio amžiaus iki
besimokančiųjų, taip pat vaikams su mokymosi negalia.
17. Samantha Lewis, Teens and reading skills, https://www.teachingenglish.org.uk/article/teensreading-skills
18. SPARK, Passive vs. Active Reading, https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategiespassive-vs-active-reading/ , Šiame straipsnyje pateikiamos pasyvios ir aktyvios skaitymo
charakteristikos.
19. Stacia Levy, How to Teach Reading Skills, https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-readingskills-10-best-practices.htmlStraipsnyje mokytojams pateikiamos įdomios idėjos, kaip dinamiškai
ir įdomiai mokyti skaityti.
20. Stacia Levy, Why Read Aloud? Strategies to Improve Reading Comprehension and Language
Skills,
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improvereading.htmlSkaitymas garsiai reiškia, kad mokytojas ar moksleivis žodžiu skaito tekstą. Klasėje
pateikiama daug formų. Skaitymas garsiai gali būti naudojamas siekiant pagerinti skaitymo
supratimą, skatinti klausymo ir kalbėjimo įgūdžius ir netgi padėti peržiūrint ir redaguojant
rašymo proceso veiksmus.
21. Texas
Education
Agency,
Strategies
that
Promote
Comprehension,
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promotecomprehensionStraipsnyje daugiausia dėmesio skiriama skaitymo strategijoms, kurios padeda
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mokiniams suvokti, kaip koordinuoti ir naudoti raktinių supratimo būdų rinkinį prieš, po ir po to,
kai jie skaito įvairius tekstus.
22. The Most Powerful Way to Remember What You Study,
23. Mes galime padėti mūsų moksleiviams tapti geresniais skaitytojais, tobulindami papildomus
įgūdžius, kuriuos jie turi pasiruošti tekstui, jį dekoduoti ir interpretuoti. "LearnEnglish" paauglių
skaitymo įgūdžių praktikos skyrius padeda paaugliams tobulinti skaitymo įgūdžius mokyklos
dalykams.
3.

Įrankiai ir praktikos, naudojančios technologijas, siekiant pagerinti skaitymo supratimą

1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, students can read closely and purposefully texts
with scaffolds and higher-order questions.
2. Audiobookshelp students with learning differences become better learners. This powerful tool
improves reading comprehension, boosts confidence, and improves school
performance: https://www.audible.com/; https://librivox.org/, https://www.youtube.com/watc
h?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s)
3. Fluency - Teach with Tech, https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
The site introduces teachers to technology tools that foster marking text and making video and
audio recordings can support the strategies described below Students need differentiated
instruction to understand what is involved in fluency, strategies to develop fluency, and many
opportunities to practice.
4. Free-form Mapping: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com, This tool
allows students to create visual representations of their ideas.
5. Got brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/ Students can create a BrainyPic or a
BrainyFlick. Simply upload a photo or video and add an original sentence or dialogue to
demonstrate meaning of a particular word or concept.
6. How
to
use
the
Interactive
Whiteboard
to
improve
reading, https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw, by using the reconstruct the text or
spot light options (what word comes next?) or reveal option (what’s the next line/paragraph)
teachers can make students predict word order/ paragraphs/ main ideas.
7. Important Words Versus Word Clouds, https://tagcrowd.com, https://worditout.com, The tools
generate a visual representation of texts.
8. Improving Fluency with Technology: Assisted Reading, https://www.youtube.com/watch?v=5k55yKjcaM The short video focuses on ideas and strategies for improving fluency with technology.
Teachers can support students with tools that allow for repeated readings and performance,
and model expressive reading with audiobooks, e-books, and your own live readings.
9. MindMeister(https://www.mindmeister.com/) is an online mind mapping tool that enables
students to capture, develop and share ideas visually.
10. Newsela(https://newsela.com/) Newsela is a website that publishes current events articles each
day on a variety of topics pertaining to most school subjects. Every article has five versions, each
56

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

written for students at different reading levels. After a student reads the version that matches
her skill level, she can take corresponding quizzes to test her knowledge.
Online summarize toolhttps://www.tools4noobs.com/summarize/ Best Summarize Tool Online
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
Previewing,https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-ReadingStrategy-Activity-293757, The focus of this strategy is to teach students how to preview a book
and to make predictions. a digital reading strategy, but not a tool.
Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF) reads
language aloud (including text on Flash-based websites that typically can’t be copied and
pasted) using integrated text-to-speech with synchronized highlighting.
The Rewordifying Engineintelligently simplifies difficult texts, for faster comprehension; it
effectively
teaches
words,
for
building
a
better
vocabulary.https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
TTSReader- Text to Speech Online - https://ttsreader.com, A web-app that reads out loud any
text (typed-in or files) with natural sounding voices.
Using
Multimedia
to
Support
Reading
Instruction, https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 This short video presents some
ideas for using multimedia to support your reading instruction.
Using technology to enhance reading, https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ, This is
a video that gives information about how to use technology to enhance reading skills in young
students.
4.

Coping with reading difficulties

1. Alison Gould Boardman et al, Effective instruction for adolescent struggling
readers https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf, The
purpose of this booklet is to provide teachers with background knowledge about best practices
for older students who struggle to read. It focuses on the reading skills that adolescents need to
more fully access content-area curricula.
2. Marie
Carbo,
Best
Practices
for
Achieving
High,
Rapid
Reading
Gains, https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf, This
article presents the best practices to transform struggling, at-risk readers into successful,
lifelong readers.
3. National Educational Psychological Service, https://www.education.ie/en/EducationStaff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf, This is a
guide for teachers, particularly learning support, and resource teachers and teachers in special
education settings. This guide has been developed by psychologists from NEPS and aims to help
teachers in primary, post-primary and special schools, by sharing information about evidencebased approaches to teaching reading.
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5.

Best practice examples, teachers’ and students’ experiences

1. Heinemann
Publishing,
These
18
Practices
are
Proven
Effective
for
Teaching Reading,https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effectivefor-teaching-reading-5ea6c9424fa0The article presents 18 teaching practices that have been
shown effective by reading researchers.
2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/co
menius_en.pdf, The booklet presents several Comenius projects that aimed to help young
people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and
values.
3. Jane Thoms, Teacher Trap, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/ The author
shares her experience with book clubs. Book Clubs have been a powerful way to engage and
grow my readers.
4. NEMO,
International
projects,
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/aboutnemo/organization/nemo/international-projects/NEMO is an organization involved in a wide
range of international projects in the areas of science learning and communication and focused
on science education. The site introduces teachers to its projects.
5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Learning About Struggles of Famous Scientists May Help Students
Succeed in Science, http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-aboutstruggles-of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
6. Benefits (why reading comprehension)
1. Danielle
S.
McNamara,
The
Importance
of
Teaching
Reading
Strategies,
ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20%20McNamara.pdf
2. ESRC,
Reading
Comprehension, http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf, The aim
of the booklet is to enable teachers to assess individual differences in reading and to foster the
comprehension strategies that characterize fluent reading.
3. John
R.
Kirby,
Reading
Comprehension:
Its
Nature
and
Development, https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension
_Its_Nature_and_DevelopmentThe purpose in this paper is to review recent research
and theory around basic questions: (1) What is reading comprehension?, (2) What factors
contribute to the development of reading comprehension?
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4. Wooley, G., Reading comprehension, http://www.springer.com/978-94-007-1173-0, This
chapter highlights the notion that comprehension difficulties are affected by a combination of
these variables.

4 Skyrius: Klausymosi įgūdžių
tobulinimas gamtamokslinėse
pamokose
Autorius: Dr.Miglena Molhova

1. Dalyko
koncepcija

apibrėžimas

ir
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Mokslas mokyklos lygmenyje paprastai vertinamas kaip praktinis dalykas - tas, kuris mokomas
naudojant eksperimentus. Tačiau efektyviam mokymui ir mokymuisi reikalinga kalba, nesvarbu, ar ji yra
parašyta vadovėliuose, ar bendrai vartojama žodžiu per diskusijas klasėje. Kalba yra būtina net atliekant
praktinį darbą: mokytojai turi paaiškinti, ką jie daro, ir studentams reikia užduoti klausimus.
Klausymosi įgūdis yra tik dalis kognityvinio atpažinimo sistemos ir informacijos suvokimas tam
tikrame kontekste. Kai mes kalbame apie gamtamokslius užsiėmimus ir klausymo įgūdžio vystymą
mokyklose, turime turėti omenyje, kad šiuolaikinė mokslinė tematika yra aiškinama moksline kalba, kuri
gali būti sunki vaikams suprasti; jų mokymosi pasiekimai gamtamokslyje priklauso nuo mokytojų žodyno
suvokimo ir gebėjimo jį vartoti. Tyrimai, atlikti įvairiose šalyse atskleidė, kad pamokų metu daugiausia
kalba mokytojai. Kalba atlieka pagrindinę rolę naujų sąvokų formavime ir vystyme. Todėl mokytojo
kalbėjimas yra itin svarbus mokant gamtamokslių dalykų ir sąlygojant naudingą mokymąsi. 1
Problema yra ta, jog nesvarbu, kaip tiesiogiai mokytojai bando pritaikyti pažintinius ir mąstymo
modelius vaikams, dažniausiai jie nepadeda, nes mokytojų neurologinės jungtys smegenyse, patirtis ir
žinios labai skiriasi nuo vaikų. Pristatant naują mokslinę kalbą mokiniams gali atsirasti tam tikro
neaiškumo dėl to, jog jie tam tikrus terminus kasdienėje kalboje vartoja kituose kontekstuose. Reikia
atidžiai apsvarstyti naujų mokslinių terminų pasirinkimą bei atsižvelgti į sąvokų ir apibrėžimų naudojimo
kasdienėje kalboje principus. 2
Klausymo suvokimas apima keletą procesų siekiant suprasti šnekamos kalbos reikšmę. Tai kalbos
garsų atpažinimas, pavienių žodžių supratimas bei sakinių sintaksės žinojimas. 3
Klausymo įgūdis yra gebėjimas žinoti žodžius, kuriuos išgirstame ir kokiu tai būdu suprantame
pagal savo turimą patirtį ir žinias. Geras klausymo supratimas leidžia klausytojui suprasti informaciją,
kuri yra jam pateikiama, gali ją įsiminti, apie ją diskutuoti bei atpasakoti savais žodžiais.
Klausymo įgūdis taip implikuoja į kalbos ritmiškumo bei melodiškumo atpažinimą, akcentus,
intonaciją bei išvadų apibrėžimą pasitelkiant kontekstą, patirtį bei kalbėtojo savybes (pvz. Prie kokios
informacijos kalbėtojas turi priėjimą ir apie kokią dažniausiai mėgsta kalbėti). Ilgesniems diskursams
klausymo supratimas taip pat reikalauja gerų atminties savybių. 4
Klausymas yra gebėjimas visiškai suprasti žinią, kurią kalbėjantis ar skaitytojas nori perduoti.
Klausymas yra svarbi komunikacijos ir švietimo proceso dalis. Anot Günešo (2007: 74), klausymasis
atliekamas ne tik bendravimo, bet ir mokymosi, supratimo ir psichikos įgūdžių ugdymui. Atsižvelgiant į
1

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
3
Nadig A. (2013) Listening Comprehension. In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York, NY
4
There again.
2
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tai, klausymasis yra ne tik tikslus garsų supratimas. Klausymas yra visa psichinė veikla, realizuota norint
suprasti, kas išgirsta. Iš to išeina, jog klausymas leidžia sukurti prasmę iš to, ką išgirstame, suprasti, ką
mums nori pasakyti kalbėtojas, ir galiausiai viską savo sąmonėje logiškai išdėstyti. Mokslinėje
komunikacijoje klausymas apima įdėmų kalbėtojo skleidžiamos informacijos sekimą bei stengimąsi
suprasti prasmę pasitelkiant esamą patirtį. Kadangi dauguma mokymų yra žodiniai aiškinimai, tiek
mokytojas, tiek mokiniai turi būti išlavinę klausymo įgūdį. (Başaran, 2005: 433).
Norint įtvirtinti sveiką bendravimą ir pasiekti efektyvų mokymąsi, būtina žinoti, kaip klausytis.
Klausymas yra ne tik supratimas, informavimas ir vertinimas, bet ir etiketas. Tiek kasdieniniame, tiek
darbiniame visuomeniniame gyvenime sveikos ir geros aplinkos kūrimas priklauso nuo to, ar žmonės
žino, kaip klausytis (Koç, Müftüoğlu ir kt., 1998: 55). Klausymosi mokymas, pradedant ankstyvu amžiumi,
yra procesas, apimantis visus asmenybės mokymosi laikotarpius. Klausymosi įprotis, kurį mokinys išvysto
ikimokykliniame bei pradinės mokyklos laikotarpyje turėtų būti tobulinamas mokant naujos informacijos
bei sprendžiant užduotis, kol galiausiai jis taptų asmenine savybe. (Yılmaz, 2007: 50). 5

2.
Šnekamosios mokslo kalbos problema klasėje bei kodėl reikia ugdyti mokinių
supratimą apie klausymą
Žodžiai, kurie sudaro tiksliųjų mokslų kalbą, skirstomi į dvi kategorijas:
•
technines sąvokas, kurios yra specifinės mokslui ar disciplinai: fotosintezė,
kvėpavimas ir genai biologijoje; impulsas, talpumas ir įtampa fizikoje; atomai, elementai ir
katijonai chemijoje.
•
Ne techninės sąvokos, ne techninis komponentas yra sudarytas iš ne techninių
žodžių bei apibrėžia tam tikrą mokymosi ar mokymo kalbos tapatumą klasėje ar moksliniame
tekste. Kai kurie iš šių netechninių žodžių suteikia tapatumą tam tikriems mokslo dalykams,
kuriuose jie vartojami konkrečiai sąvokai, svarbiai mokymosi procese konkrečiose mokslo
disciplinose: ,,reakcija" - chemijoje, ,,įvairovė" - biologijoje ir ,,suskaidymas" - fizikoje. 6
Vartojami kaip mokslo terminai, kasdieniai žodžiai gauna naujų reikšmių. Jie tampa mokslo
žodžiais. Vietoj žodžio "say" vartojami kai kurie žodžiai, pavyzdžiui, "define" ir "explain", o vietoj "think"
vartojami netechniniai žodžiai “calculate" ir "predict".
Pavyzdžiui, mokiniai jau yra labai gerai susipažinę su terminu ,,dujos", vartojamu įvairiems
degalams pavadinti (pvz., SND kempingų dujoms, BBQ dujų balionams ar SND automobiliams). Šis
5

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
6
https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
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terminas taip pat gali būti vartojamas gamtinių dujų, naudojamų gaminant maistą ar šildant patalpas,
apibūdinimui. Visuose šiuose kontekstuose žodis ,,dujos" vartojamas apibūdinti deginamą kurą šilumos
gamybai. Tikslinga tikėtis, kad šis bendras žodžio vartojimas sukels painiavą, kai jis panaudojamas
mokslo kalboje. Gerai žinoma, jog yra trys materijos būsenos, o dujinė yra mažiausiai mokiniams
suprantama būsena. Kai mokinių yra paprašoma papasakoti apie dujas, jie dažniausiai tik pateikia jų
panaudojimo variantų. Pavyzdžiui, jaunesni mokiniai ne visada žino, jog oras yra dujos. Jiems atrodo,
kad dujos gali užsidegti, o oras, jų manymu, to padaryti negali. 7
Kaip atrodo mokslo kalba? 8
(Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami tradicinių mokslo tekstų kalbos ypatybių pavyzdžiai. Vis
dėlto mokslo tekstai, kaip ir visi kiti, yra įvairių formų, žanrų, kurie nuolat keičiasi.)

Teksto organizavimas
Teksto struktūra
Informacija pateikiama logine tvarka, kur prasmė
sukuriama žingsnis po žingsnio.

Pavyzdys
Gekonas savo nuimamą uodegą naudoja
dviem būdais. Jis ją numeta, jei grobuonis ją
sučiumpa, arba ji nukrenta, kai grobuonis dar tik
artinasi.
Garavimas atsiranda, kai vanduo yra
šildomas. Tai apima ...

Jungiamieji žodžiai

Gekonas savo nuimamą uodegą naudoja
dviem būdais. Jis ją numeta, jei grobuonis ją
Jungiamieji žodžiai jungia idėjas, kad būtų galima sučiumpa, arba ji nukrenta, kai grobuonis dar tik
suformuluoti ir pagrįsti teiginius. Sąsąjų vieta artinasi.
sakiniuose skiriasi.
Garavimas atsiranda, kai vanduo yra šildomas. Tai
apima ...
Kiti jungiamieji žodžiai apima tuos, kurie skirti
paaiškinti, sudėlioti idėjas bei pristatyti sąlygą.
Kalbos funkcija
Techninė kalba
Techniniai žodžiai būdingi konkrečiai temai, sričiai

Pavyzdys
Vietinis, podokarpas, regeneracija; nykstanti,
duomenų bazė, DNR mėginiai, nugaros dalis,
buveinės, Hektoro delfinas, rūšys, nuotėkio tarša;

7

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language

8
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ar akademinei disciplinai. Šie žodžiai, t. y., jų
mokslinės reikšmės, paprastai yra neįprasti kitur.
Bendrieji žodžiai taip pat turi skirtingas mokslines
reikšmes.
Akademinė kalba:
Akademiniai žodžiai yra
akademinėms disciplinoms.

taikomi

CO2; tirpalas, periodinė lentelė.
Potencialas, atliekos, tirpalas.

Paveikti, analizuoti, vertinti, koncepcija, sudaryti,
paskatinti, apibrėžti, projektuoti, įvertinti,
įvairioms formuluoti, identifikuoti, nurodyti, interpretuoti,
pagrindinis, metodas, procesas, šaltinis, svarbu,
pasirinkti, panašus, konkretus, teorija, perduoti,
keistis.

Sutrumpinta kalba:

,,Dėl didelio lietaus vanduo pakyla aukštai ir išsilieja
per krantus" (pavyzdys, kaip vaikas vartoja kasdienę
kalbą proceso paaiškinimui) paverčiamas į ,,didelis
Informacija yra kompaktiška, t.y., kelios idėjos
lietus sukelia potvynį" (labiau susiaurėjęs kalbų
suponuotos trumpame tekste.
pavyzdys) ("... vanduo pakyla aukštai ir išsilieja per
Nominalizacija
kondensuoja
informaciją, krantus" yra parašytas daugiausia veiksmažodžių
pašalindama asmenį, o kartais ir kitas detales, pvz., frazėmis - ,,pakilti aukštai"
laiką. Tai procesas, kurio metu veiksmažodžiai ir ir ,,išsiliejusios", ,,potvynis" parašytas kaip
daiktavardis).
kartais būdvardžiai tampa daiktavardžiais.
Šiame pavyzdyje ilgas paaiškinimas virsta
vienu daiktavardžiu - ,,potvynis".
Faktinė ir objektyvi:
Pagrindinis dėmesys skiriamas dalykams ir
procesams. Žmonių mintys, jausmai ir nuomonės
paprastai nėra įdomios. Asmeniniai vietovardžiai,
tokie kaip ,,tai" ir ,,jie" yra pakankamai įprasti,
ypač mokslinėse ataskaitose, tačiau įvardžių jose
,,ji“, ,,jis“, ,,mes“, ,,aš“ ir ,,jūs“ nėra.

Bedantis banginis neturi dantų. Vietoj jų jie turi
filtrus, kurie yra vadinami banginio kaulu...

Kepama soda ir actas [subjektas] buvo sumaišytos
[veiksmažodis]. T.y. , kepimo soda ir actas atlieka
veiksmą, nes jie buvo sumaišyti.
Neveikiamoji rūšis sutelkia dėmesį į veiksmą, o ne į
Mes [subjektas] sumaišome kepimo sodą ir actą
tai, kas tai padarė.
[veiksmažodis]. Mes (mokiniai) yra veiksmažodžio
dalyvis, kuriame mokiniai sumaišo kepimo sodą ir
Neveikiamoji rūšis:
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Sakinio subjektas gauna veiksmo būseną, t.y
subjektas yra veikmo tikslas.

actą.

Priešingai, aktyvioji rūšis yra tada, kai subjektas yra
pasakomas veiksmažodine dalyvio forma.
,,Veiksmo” ir ,,sąsajos” veiksmažodžiai
,,Veiksmo“ veiksmažodžiai parodo veiksmą ir
įvykius tekste. ,,Sąsajos“ veiksmažodžiai susieja
informaciją. Šie veiksmažodžiai yra dažni mokslo
tekstuose. Vidinės sąmonės veiksmažodžiai, tokie
kaip jausmas, mąstymas, tikėjimas ir matymas,
nėra vartojami.

,,Veiksmo” veiksmažodžiai pvz. Gekonai pabėga, kai
priartėja grobuonis. (pabėga ir priartėja yra
veiksmažodžiai)
,,Sąsajos“ veiksmažodžiai, pvz., Hukerio jūrų liūtai
yra kilę iš Naujosios Zelandijos (,,yra“ sujungia
Hukerio jūrų liūtus su jų kilmės vieta Naująja
Zelandija. Pvz., Skruzdėlės turi šešias kojas (,,turi”
sujungia ,,skruzdes” ir ,,kojas”).

Kodėl mes akcentuojame klausymo įgūdžių vystymo svarbą: mokiniai turi ne tik išmokti tam
tikrą žodyną, tačiau ir suprasti, kaip žodžiai dera vienas prie kito ir kada juos vartoti komunikuojant.
Pamokų metu mokytojai turi padėti mokiniams sujungti turimas kalbos vartojimo žinias su akademinio
mokslinio tipo kalbos vartojimu.
Kai mokiniai ateina į mokyklą, jie jau būna išprusę daugelyje sričių: žaidimų kalbos, šeimyninių
švenčių kalbos, valgymo kalbos ir t.t. Klasėje mokiniai susiduria su naujais akademinias diskursais.
Mokslinis diskursas išreiškia tam tikrą žinojimo ir galvojimo principą (Gee 2004; Halliday & Martin, 1993;
Lemke, 1990; Ogborn, Kress, Martins, & MacGillicuddy, 1996), taip pat tam tikrą kalbos naudojimą
skleidžiant idėjas kitiems. (Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993).
Tyrimai parodė, jog akademiniai tekstai išreiškia tam tikras mokslines idėjas, kurios savo kilme
yra kanoniškos ir teoretinės, taikančios į bendrus dalykus labiau nei į konkrečius, bei klasifikuojančios
logines jungtis tarp sąvokų ir procesų. (Lemke, 1990). Ne kaip naratyvas ar kasdieniai diskursai,
akademinis mokslinis diskursas yra charakterizuojamas pagal temos pristatymą, savybių apibūdinimą,
būdingus įvykius, klasių palyginimą, eksperimentines idėjas, rezultatus ir galutines išvadas (Pappas,
2006), ir paaiškinimus (Lemke, 1990; Ogborn et al., 1996), taip pat lingvistinius bruožus, tokius kaip
bendruosius daiktavardžius, esamojo laiko veiksmažodžius, nominalizaciją ir techninį žodyną. (Halliday,
2004; Halliday & Martin, 1993; Hasan, 1985). Be to, akademiniai tekstai yra parašyti sausa kalba,
išlaikant distanciją su klausytoju bei nevartojant kasdienei kalbai būdingų frazių (Christie,
1989)(Wollman-Bonilla, 2000). Faktai yra pateikiami objektyviai, be ryškios autoriaus nuomonės apie
juos išreiškimo.
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Specializuotos kalbos, tokios kaip mokslinio diskurso sklandumas priklauso nuo žinių apie įvairias
lingvistines formas ir žodžius. Mokinio imlumas reiškia jo gebėjimą suprasti žodžius, kai jis juos išgirsta.
Mokinio raiškumo žinios nurodo į jo gebėjimą komunikuoti apie tam tikras idėjas kalba arba raštu.
Dažnai pamokos metu yra labiau ugdomos mokinio imlumo žinios nei raiška. Viena vertus, daugiau
dėmesio yra skiriama skaitymui ir suvokimui nei kalbėjimui ir rašymui. Kita vertus, testais yra sunkiau
įvertinti raiškos žinias. Paprastai kalbos vertinimas apsiriboja tik studentų gebėjimu apibrėžti žodyno
terminus arba pasirinkti teisingą apibrėžimą iš keturių variantų, o tokia užduotis nebūtinai parodo
mokinio gebėjimą vartoti tam tikrus žodžius komunikuojant idėjas.Tačiau tai yra labai svarbus gebėjimas,
tiesiogiai susijęs su mokslinio teksto suvokimu. Jei studentai nesupranta sąvokų, jiems yra labai sunku
išreikšti ar perduoti savo mokslines žinias kitiems ir netgi praktiškai jas naudoti konkrečiose kasdienėse
situacijose , kurios gali reikalauti tokių žinių pritaikymo.
2. Klausymosi įgūdžių vystymas
Mes apsvarstėme tam tikras klausymo įgūdžio vystymo problemas, į kurias turi būti
atsižvelgiama: tai kaip mokytojai gali turėti įtakos šiam procesui; kokias strategijas jie gali taikyti, kokius
pedagoginius principus gali pritakyti, jog procesas būtų kuo efektyvesnis.
2.1 Mokytojo vaidmuo klasėje
Mokant mokinius gamtamokslių dalykų svarbiausia mokytojų užduotis yra supažindinti juos su
aplink supančiu pasauliu ir išmokyti apibrėžti jo fenomenus kalbos dėka. Klasė yra svarbi vieta, kur turi
būti vystomi akademinės ir kasdienės kalbos įgūdžiai. Dabartiniu metu pripažįstama, jog naudingiau
mokyti praktinės kalbos vartojimo nei sutelkti dėmesį į sausą žodyno mokymą.
Kad klausymo supratimas būtų tobulinamas mokykloje, turi būti atsižvelgiama į tam tikrus
faktorius:
•
•
•

pasiruošimo lygį;
dėmesį;
mokytojo nurodymus.

Prieš pradedant pamoką mokiniai turi būti pasiruošę klausyti. Kiekvienas mokytojas tai gali
padaryti skirtingais būdais (klausimu ar linksmu pasakojimu, susijusiu su pamokos tema). Mokinių
dėmesio atkreipimas yra būtinas norint, kad jie klausytųsi. Nesiklausantys mokiniai negali išsamiai
suprasti, apie ką yra kalbama (Umagan, 2007: 155). 9

9

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
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Kai žmonės užsiima moksliniais darbais, jų komunikavimas tampa kiek tikslesnis ir nuoseklesnis.
Mokslui vartojami specialūs terminai su konkrečiomis reikšmėmis, jie kasdienėje kalboje gali turėti visai
kitą prasmę.
Mokslinė kalba mokytojų yra vartojama dviem būdais:
•
Su disciplinai konkrečiai pritaikomais žodžiais ar frazėmis: tai yra terminai,
kurie turi tam tikras aiškias reikšmes, todėl yra vartojami
įvairiuose tyrimuose
palengvinant komunikaciją tarp skirtingų sričių mokslininkų. Vis dėlto turi egzistuoti tam tikros
žinios, kurios padėtų išsamiai suprasti vartojamą terminiją. Specialistai (tiksliųjų mokslų
mokytojai, tyrėja) dažnai naudoja mokslines frazes pristatydami temą ar aprašydami savo
tyrimus, kai nori paaiškinti vieną ar kitą aspektą. Konkrečiai disciplinai naudojamos mokslinės
frazės gali būti pritaikomos priklausomai nuo to, kokiam akademiniam lygiui jos pristatomos.
•
Daugiareikšmiai moksliniai žodžiai ir frazės: tokie terminai gali turėti tiek
mokslinę, tiek kasdienę reikšmes. Į šią kategoriją patenka mokytojo vartojamos kasdienės žodžio
reikšmės, bet tuo pačiu galinčios būti pritaikytos ir moksliniam kontekste. Ši kategorija yra labiau
kompleksiška ir turi didesnę įtaką – tokius žodžius komunikuojant viešai, reikia atsižvelgti į jų
tikslų reikšmės taikymą, nes jie gali būti ne taip suprasti. 10
Prieš pristatydami naujus mokslinius žodžius mokiniams mokytojai turi būti pasiruošę atsakyti į
šiuos klausimus:
•
Ar žodis yra svarbus? – Ar terminas yra dažnai vartojamas ir kokią mokslinę
reikšmę turi mokiniams? Sąvoka ,,kalnodara” turi tikslią mokslinę reikšmę, bet ar ji bus naudinga
mokiniams atsižvelgiant į jų esamą lygį?
•
Ar jie supras šį žodį, kai jis bus pavartotas? – Dažnai teisinga reikšmė yra
suprantama, kai mokiniai žodį vartoja intensyviai bei skirtinguose kontekstuose.
•
Ar
mokiniams
būtina
žinoti
šį
žodį?
– Skirtumas
tarp
terminų ,,svoris“ ir ,,masė“ parodo, jog jie turėtų būti vartojami, kada mokiniai juos abu
supranta pakankamai.
•
Ar žodžio vartojimas vaikui būtų reikalingas?– Terminas ,,tirpimas” reiškia
būsenos pasikeitimą, kuris yra naudojamas daugelyje kontekstų; tai palengvina mokiniams
darbą, kai ilgą būsenos apibūdinimą galima apibrėžti vienu žodžiu. Research: Harlen (1993) 11
2.2 Klausymosi įgūdžių lavinimo strategijos
10

Use of Scientific Language by University Physics Students Communicating to the Public
Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N.,
https://www.colorado.edu/physics/PISEC/PDFs/PERC14_Hinko.pdf
11
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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Šiame poskyryje apibūdinsime strategijas, kurios gali pagerinti mokytojo darbą vystant mokinių
klausymo įgūdį. Jos yra išskirtos į dvi grupes:
2.2.1 Strategijos reikšmės supratimui;
Analogija

3.

Strategies to convey meaning
Kalbėtojas pateikia panašią sąvoką, kuri
būtų suprantamesnė, tačiau turėtų panašią
reikšmę.

Pavyzdys

Kalbėtojas pateikia
vartojimo pavyzdžius.

Paaiškinimas

Bandymas apibrėžti mokslinį žargoną
savais žodžiais.

Šnekamosios kalbos posakis

Mokslinės sąvokos supaprastinimas iki
kasdienės kalbos lygio.

kelis

sąvokos

Source: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University Physics
Students Communicating to the Public
Analogija: Mokiniai nubrėžia paraleles tarp savo tyrimo ir auditorijai suprantamo pavyzdžio,
pateikdami panašumus, kurie leistų jiems suprasti kompleksiškesnį mokslinį turinį. Kartais analogija
apima vieną sąvoką, o kartais gali būti taikoma visam tyrimui. Pavyzdžiui:
,,Mes suprantame, kaip molekulės sąveikauja tarpusavyje, išskirdami jas lazeriu ir aiškindamiesi
jų pradinę padėtį. [...] ,,panašiai kaip numušus kėglius ir vėliau bandant juos padėti į jų buvusias vietas
pagal tai, kur jie nukrito.”
Pavyzdys:
Kalbėtojas paaiškina konkrečios disciplinos vartojamą žodį duodamas kelis
pavyzdžius, kurie yra panašūs savo pobūdžiu. Pavyzdžiai skiriasi nuo analogijų tuo, kad jie yra tiesioginiai
ir turi tas pačias savybes kaip ir orginali frazė, paaiškinant vieną šaltą objektą kitais. Pavyzdžiui:
,,Aš turiu omeny tokį ploną, t.y ne tik daug plonesnį nei žmogaus plaukas, tūkstantį kartų už jį
plonesnį.”
,,[...] Jei paimtum dešimt Antarktidų, sudėtum jas kartu ir įdėtum į šaldiklį, tu net nepriartėtum
prie tokio šalčio, į kurį keliaujam.”
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Paaiškinimas: Kalbėtojas bando pateikti tam tikros sąvokos paaiškinimą naudodamas įvairias jos
charakteristikas ar veikimo principus. Paaiškinimas dažnai naudojamas kaip žodžio ar frazės apibrėžimas.
Paaiškinimai skiriasi nuo pavyzdžių ir analogijų, nes jais negalima palyginti sąvokos. Pavyzdžiui:
“Vakuumas yra erdvė, kurioje nėra oro.”
“Molekulės yra tik mažos (…) grupės atomų, sujungtų kartu.”
Šnekamosios kalbos posakis: Kalbėtojas vartoja kasdienius žodžius ar frazes norėdamas
paaiškinti tam tikras mokslines sąvokas ar frazes. Auditorijai suprasti sąvokas kaip pagalba yra naudojami
veiksmažodžiai ir būdvardžiai. Pavyzdžiui:
“ [...] šis žodis tiesiog reiškia, kad mes šauname lazeriu į dalykus ir žiūrime, kas nutinka.”
“[...] Tie atomai judės aplinkui toje medžiagoje.”

3.2.2. Strategijos naudojamos pagerinti mokinių atidumą šnekamajai kalbai
Vaidyba: Vienas iš metodų, naudojamas klausymo lavinimui, yra vaidyba. Ji savaime yra
edukacinė erdvė lavinti vaiką bei tuo pačiu metu ugdyti jo kūrybingumą. (Bayram et al., 2004: 7).
Vaidybos naudojimas klasėje yra gera strategija tobulinti klausymo įgūdžius. Štai keli pavyzdžiai aktyvių
klausymo pratimų, kuriuos tiksliųjų mokslų mokytojas gali panaudoti:
• Modeliavimas: Pakviesti mokinį prieš klasę ir pradėti su juo kalbėtis pasirinkta tema.
Derėtų jam leisti išsirinkti temą: Ką tu veikei per praėjusią gamtos mokslų pamoką? Kokia yra tavo
mėgstamiausia sąvoka ir kodėl? Kol jie kalba, reikia pastebėti klasėje besiklausančius ir dėmesio į
kalbantįjį neatkreipiančius mokinius. Vėliau paklausti kalbėjusio mokinio, kaip jis vertina kalbėjimą
to, kuris aktyviai klausės,i ir to, kuris nekreipė tiek dėmesio.
• Dalintis pasakojimais: Šis pratimas gali būti atliktas visos klasės arba paskirstant
mokinius į grupes. Reikia paprašyti mokinių, kad jie pasidalintų kokia nors istorija, kurioje jie
atskleistų, kaip jautėsi, kada jų nebuvo klausomasi. Kokia tai buvo situacija? Koks buvo grįžtamasis
ryšys? Kaip jie jautėsi?
•
Variantas: Suskirstyti mokinius į poras. Vienas pasakoja, kitas klausosi.
Po minutės sustabdyti grupes ir paprašyti klausytojų atpasakoti istoriją, kurios klausėsi.
Kaip atidžiai jie klausėsi?
•
Variantas: Suskirstyti mokinius į grupes ir paprašyti suvaidinti sceną,
kurioje vienas mokinys norėtų būti išgirstas, o kitas jo nesiklausytų. Jei jiems nepavyktų,
pakeisti scenos veikėjus į tėvų/vaikų ar mokinio/mokytojo.
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išmoko.

•
Variantas: Paprašyti grupės savanorių suvaidinti improvizaciją. Vieną iš
jų paprašyti nesiklausyti kitų aktorių ir vaidinti savaip. Po improvizacijos aptarti šią sceną
ir išsiaiškinti, koks jausmas yra vaidinti, kai vienas iš aktorių nesiklauso kitų.
• Išmokti apie: Mokiniai klausosi vieni kitų grupėse ir vėliau bando prisiminti tai, ko

Paskirstyti mokinius į grupes po tris. Kiekviena grupė nusprendžia, kas bus a, b, c. A
pradeda. Jis/ji turi 30 sekundžių kalbėti B apie jo/jos labiausiai dominančių mokslinių sąvokų
apibūdinimą:
gyvūnų
grupes,
fizikinius
eksperimentus
jis/ji mėgsta,
cheminius
junginius ,naudojamus namuose ir t.t Po šių 30 sekundžių B atsisuka į C ir pradeda pasakoti apie
dalykus girdėtus iš A. Tada B pasakoja C apie jam/jai patinkančius dalykus, tada C turi atpasakoti, ką
išgirdo iš B A. Tada C pasakoja apie jo/jos mėgstamus dalykus ir ratas eina toliau.
• Žodžio pabaiga: Sustoti ratu. Pradėti nuo žodžio “cell”.
Žmogus, stovintis šalia, turi sugalvoti žodį, kuris prasidėtų žodžio “laser” paskutine raide.
Kitas žmogus tą patį daro su žodžiu – “reaction”. Mokiniai turi klausytis ir pasakyti žodžius,
atitinkamai nurodytus užduoties paaiškinime. Ir tai jie turi atlikti vis greitindami šio pratimo tempą.
Taip pat šį pratimą galima atlikti mažesnėse grupėse, kad mokiniams būtų lengviau.
• Sukurti istoriją: Šio pratimo tikslas sugalvoti beprasmę istoriją tarp skirtingų mokinių.
Išrikiuoti 6-10 mokinių eilę. Istorijos temą paprašyti sugalvoti likusios auditorijos.
Pvz. ,,Geriausia gamtamokslė pamoka“, temą pakartoti mokiniams. Tada paprašyti vieno
mokinio pradėti ją pasakoti, o tada durti pirštu į kitą, kuris turėtų ją sekti ir toliau pratęsti.
Taip parodant pirštu vis į skirtingą pasakotoją leisti visiems mokiniams dalyvauti istorijos
kūrime, kol jausis, kad visi užtektinai papasakojo.
Diktavimas: Diktavimo užsiėmimai yra dar vienas būdas pagerinti klausymosi įgūdžius. Mokiniai
turėtų klausytis, kas yra diktuojama. Teksto skaitymas turėtų būti padalintas į dalis, o jų kartojimas
turėtų padėti mokiniams sutelkti dėmesį. (Kocaadam, 2011: 15). Klausymosi metu mokiniai turėtų
įsivaizduoti tai, ko klausosi. Daugelis istorijų yra labai detalios ir aprašo įvairius dalykus. Vaikai turėtų
susidaryti sąmonės vaizdinius galvodami apie dalykus, kuriuos išgirsta, o paskui nupiešti sąsiuviniuose.
(Yılmaz, 2007: 59). Vystant mokinių klausymosi įgūdžius turėtų būti naudojami istorijų žemėlapiai. Jie
apima diagramas, kuriose veikėjai bei įvykiai, laikas ir vieta yra susiję vienas su kitu. Jie turėtų būti
išdalinti prieš pradedant užsiėmimą, mokiniai turėtų klausytis istorijos ir užpildyti tai, ko tose diagramose
trūksta. Taip mokiniai vystytų klausymo įgūdžius. 12
Žodžių žaidimai 13
Laikas kalbėti: Svarbu mokinius skatinti užmegzti dialogą bei bendrauti tarpusavyje. Leisti jiems
naudoti suprantamą kalbą, tačiau vėliau padėti ją susieti su mokslininėmis ir techninėmis sąvokomis.
12
Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
13
Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary
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Mes galime naudoti šią strategiją, vadinamą tarpkalbiu, diskusijose apie skirtingas mokinių patirtis
klasėje. Pavyzdžiui:
Mokinys: ,,Kai mes įdėjome šiuos švelnius miltelius į krepšiuką ir sumaišėme juos su traškiais
milteliais, krepšelis pasidarė karštas ir susprogo.”
Mokytojas: ,,Mes sumaišome kepimo sodą ir kalcio chloridą vandenyje, kurie virsta dujomis ir
karščiu.”
Mokslininkas: ,,Kepimo sodos ir kalcio chlorido kombinacija yra egzoterminė reakcija, kuriai
vykstant išskiria natrio chloridas, kalcio karbonatas ir anglies dioksidas.”
Instruktavimas: Mes galime padėti mokiniams suprasti naudojamą informaciją pasitelkiant
vizualines užuominas. Kai mes suteikiame mokiniams įvairią sensualinę patirtį komunikuojant, jie iš to
gauna naudos. Pratimai turėtų būti pateikiami naudojant įvairius vizualinius ir kitokius pagalbinius
reikmenis:
• piešiniai, diagramos ir nuotraukos, padedančios pateikiamai informacijai suprasti,
• žodinės kortelės ar SmartBoard nurodymai kartu su žodinėmis instrukcijomis,
• pavyzdžiai, skirti papildyti aprašytas instrukcijas,
• audio instrukcijos kartu su parašytais nurodymais,
• nuotraukos su žodžiais, parodančios skirtingas laboratorines procedūras, kurias mokiniai turi
atlikti eilės tvarka.
Mokslinių tekstinių kortelių skaitymas: Tekstinės kortelės gali padėti mokiniams sąveikauti su
žodžiais ir jų prasmėmis. Mokytojai gali sukurti tokias korteles su jose parašytais mokslinių sąvokų
apibrėžimais. Dirbdami vieni ar grupėse mokiniai turėtų išsiaškinti šiuos apibrėžimus. Gali būti
naudojami skirtingi kortelių formata:
• Tiesos/klaidos kortelės. Tokiose kortelėse pateikiami apibrėžimai paimti iš teksto.
Mokiniai suskirstytų jas į dvi grupes. Pavyzdžiui, kai mokoma tema apie augalus, reikia naudoti
panašius apibrėžimus: ,,augalai naudoja saulės šviesą fotosintezės procese (tiesa), ir ,,augalai turi
priklausyti nuo gyvūnų dėl maisto” (klaidinga)
• Sutinku/nesutinku kortelės. Šis formatas tinka daugiau kontroversiškesnėms temoms.
Ant kortelių yra užrašomas vienas apibrėžimas (naudojant atitinkamą žodyną) Mokiniai suskirsto jas
į tris kategorijas: sutinku, nesutinku ir nesu tikras.
• Derančios poros. Mokiniams yra duodamos kortelės ir paprašoma jas sudėlioti pagal
susijusias funkcijas, simbolius, mokslinius pavadinimus ir t.t Pavyzdžiui, kortelėse gali būti įrašytos
kūno dalys, o kitose jų atliekamos funkcijos. Kitos temos gali apimti:
o Prietaisų dalis ir jų funkcijas
o skirtingų gyvūnų dantis ir jų funkcijas
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o paprastus mokslinius įvardijimus
o medžiagas ir jų panaudojimo būdus
o techninius terminus, jų reikšmes, nuotraukas
o chemines medžiagas ir jų simbolius
• Eiliškumas. Cikliškiems reiškiniams, tokiems kaip sezonų kaita, sukurti korteles su juos
apibūdinančiais apibrėžimais. Leisti mokiniams sudėlioti jas į teisingą ciklą. Pavyzdžiui:
o Kiaušinis, lerva, lėliukė, vabzdys
o Pavasaris, vasara, ruduo, žiema
o Garavimas, kondensacija, nusėdimas, kaupimasis
• Klasifikacija. Sukurkite korteles, kuriose įrašytumėte stuburinių gyvūnų grupes, o kitose
savybes, kuriomis jos pasižymi:
Stuburiniai gyvūnai
Paukščiai
Reptilijos
Vandens gyvūnai
Žinduolis
Žuvis

Bruožai
Plunksnos, snapai, deda
kiaušinius
Kriaunos, šaltakraujai,
apsiplunksnavę kiaušiniai
Šaltakraujai, vandens/žemės
gyvenimo ciklas
Kailis, karštakraujai, motinos
gamina pieną jaunikliams
Žiaunos, šaltakraujai

Šios kortelės gali būti suskirstytos dviem būdais: 1) Duoti kortelę kiekvienam mokiniui ir leisti
jiems surasti kitus mokinius, turinčius tokią pačią kortelę. 2) Sumaišyti korteles ir suskirstyti mokinius į
grupes, kad jie galėtų išskirti kortelėse parašytus bruožus atitinkamom grupėm. Papildomi šios
strategijos pavyzdžia:
•
Paprasti mechanizmai ir jų pavyzdžiai
•
vabzdžių grupės ir jų savybės
•
ekosistemos su augalais ir gyvūnais, kuriose jie gyvena .
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5 Skyrius: Suvokimo vystymas
gamtos mokslų pamokose
naudojant vizualines priemones
PISA tyrimo rezultatai atskleidė, jog vidutinio 15 metų EU mokinio moksliniai rezultatai per pastaruosius
metus suprastėjo (Eurydice).
Šie negatyvūs rezultatai patvirtina, jog mokinių susidomėjimas mokslu ir pačiu mokymosi procesu yra
sumenkęs. Kelios to priežastys: sausas teorinis mokymas, praktinių – eksperimentinių užduočių stoka bei
neadekvatus mokymo turinys. (Murphy & Beggs, 2003).
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Todėl yra svarbu, jog tiksliųjų mokslų pamokose būtų naudojamos priemonės, kurios nebūtų svetimos
vidurinės mokyklos mokiniams. Kaip tai padaryti? Mes klasėse galime pristatyti mokslo ir technologijų
ryšį su kasdieniu gyvenimu; praktinį jų panaudojimą bei bandyti susieti pasaulines problemas su
atitinkama mokslo disciplina, ar tai būtų aplinkosauginės, ar socialinės problemos.
Galiausiai mes galime naudoti strategiją, paremtą asociacija, kai naujos žinios pristatomos jau esamų
žinių kontekste, kurias mokinys gali palyginti su savo kasdiene veikla. Dešimtmečius Lewis (1933) teigė,
jog tiksliųjų mokslų mokyme reikalinga naudoti analogijas. Štai kodėl mes pradėsime analizuoti
analogijas tokio tipo mokyme.
Kas yra analogijos?
Analogija yra sąvokų panašumas. Analogijos gali padėti mokiniams kurti konceptualius tiltus tarp to,
kas yra žinoma ir kas yra nauja. Dažnai naujos sąvokos yra sudėtingos, sunkiai įsivaizduojamos sistemos
su daugeliu dalių (pvz., Ląstelė, ekosistemos, fotosintezė).
Analogijos gali tarnauti kaip ankstyvi ,,protiniai modeliai”, kurie leistų mokiniams susiformuoti
ribotą, tačiau prasmingą supratimą apie sudėtingas sąvokas. Jos gali užimti reikšmingą rolę mokinio žinių
formavime, nuosekliai jas plečiant. Kai mokiniai protiškai vystosi ir išmoksta daugiau mokslinių dalykų, jie
išauga iš paprastų analogijų, todėl jiems reikia pritaikyti sudėtingesnius mokymosi modelius.
Kai moksleiviai studijuoja naujas sąvokas, prasmingas mokymasis prasideda, kai jie randa ir
vizualizuoja ryšius tarp naujai mokomo konteksto ir to, ką jie jau žino. Tai ypač svarbu atliekant tyrimus,
kai jungtys sukuriamos tarp pažįstamų ir nesuprantamų mokslo kontekstų.
Jei analogijos yra teisingai parinktos, jos padeda išmokti sąvokas, nes sujungia mokinio turimas žinias
su naujomis patirtimis, kontekstais ir problemomis.
Analogija yra dviejų sąvokų palyginimas. Suprantama sąvoka yra vadinama analogine, o nežinoma tiksline. Jos abi pasižymi tam tikromis savybėmis. Jei analoginė ir tikslinė sąvoka turi panašias savybes, iš
jų galima nubrėžti tam tikrą analogiją. Sistemingas palyginimas, išreikštas verbaliniu būdu arba vizualiai
tarp analogo ir tikslo savybių, yra vadinamas apibrėžtimi. Konceptualus analogijos pavyzdys yra
parodytas pirmoje lentelėje.
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Analogija

Analoginė sąvoka

Tikslinė sąvoka

Savybė 1

Savybė 1

Savybė 2

Savybė 2

Savybė 3...

Savybė 3...

Savybė n

Savybė n

Lentelė 1. Konceptualus analogijos pavyzdys, su jos sudedamosiomis dalimis.
Analogijos yra naudingas įrankis, dažnai naudojamas kasdieniame gyvenime bei mokykloje, kai
mokytojas vartoja žinomą sąvoką norėdamas pristatyti mokiniams nežinomą, sudėtingą mokslinę idėją.
Dėl šios priežasties analogijos yra rekomenduojamos naudoti kaip pagalbinė mokymo priemonė, kuri gali
padėti mokiniui vizualizuoti abstrakčias mokslines idėjas.
Žinomų analogijų naudojimas padeda mokiniams ne tik mokytis tiksliųjų mokslų, bet ir atskleidžia
mokslo svarbą kasdieniame gyvenime.
Analogijų naudojimas remiasi konstruktyviniu mokymo metodu. Vienas iš konstruktyvinio mokymo
metodo reikalavimų yra turimų mokino žinių įvertinimas. Kad mokymasis būtų naudingas, būtina
,,konstruoti” naujas žinias aplink tas, kurios jau yra žinomos, o jų sujungimas į vieną ir yra pagrindinė
analogijos naudojimo ašis.
Apibendrinant analogijų nauda yra:
•

Jos yra naudingos perkeičiant sąvokas
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•
Jos gali paskatinti abstrakčių sąvokų suvokimą pateikdamos sąsąjų su realaus
pasaulio fenomenais.
•
Jos gali padėti abstrakčių sąvokų vizualizacijai
•
Jos gali sudominti ir motyvuoti mokinius
Žinant mokinių turimas žinias analogijomis galima atskleisti jų žinojime esančias klaidas.
Prieš vykdant praktinius užsiėmimus klasėje, reikėtų įvertinti visas galimas klaidas, kurias galėtų
sukelti analogijų naudojimas.
Analogija neatspindi visiškai tikslaus santykio tarp jos ir subjekto, visada gali atsirasti tam tikros
savybės, kurios skirsis tarp jų.
Analogiški samprotavimai yra įmanomi, jei analogijos yra pateikiamos pačių mokinių. Jei jos yra
klaidingos, analogiškas samprotavimas grąžina juos atgal prie aptariamo objekto. Todėl svarbu, kad
mokytojas pasistengtų, jog naudojamos analogijos būtų suprastos mokinių.
Nors analogiškas samprotavimas yra dažnas kasdieniame gyvenime, jų vartojimas priklauso nuo
mokytojų požiūrio į jas. Analoginis samprotavimas mokymo procese reikalauja tikslaus išaiškinimo.
Aiškinant analogijas galima naudoti paviršinius arba gilesnius struktūrinius panašumus.
Mokytojai turi suprasti, jog analogijos yra pakankami dviprasmiškos. Jei naudojamos atsargiai, jos
gali nesuprantamas sąvokas padaryti aiškesnes, o jei naudojamos netinkamai, mokiniams gali suteikti
klaidingą požiūrį. Klaidingi įsitikinimai gali atsirasti tokiose vietose, kur analogijos negali pilnai išreikšti
sąvokos prasmės, dėl to mokytojas turi mokiniams šiose vietose padėti.
Analogijos tiksliųjų mokslų mokyme
Sąvokų lyginimo procesas, pasitelkiant analogijas, yra natūralus žmogaus mąstymo procesas, o
autoriai, mokytojai ir mokiniai būtinai juo naudojasi.
Dažna praktika vadovėlių pradžioje įrašyti jame naudojamas sąvokas, kurios bus svarbios mokymosi
procese. Naudojami panašūs atributai kaip: paruoštukas; struktūrinės apžvalgos; pabrėžti sąvokų
pavadinimai; paraštės užrašai; įvadiniai ir kartojimosi klausimai; iliustracijos; paveikslėliai; pavyzdžiai;
žodynas. Vis dėlto analogijos vadovėliuose būna retai panaudojamos.
Viena iš priežasčių, kodėl analogijos nėra taip plačiai naudojamos vadovėliuose yra ta, jog parašyti
geras analogijas reikalauja procedūrinio nei konstatuojančio įgūdžio. Procedūrinės žinios yra tokios,
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kurios reiškia “kaip ką nors padaryti” negu “kaip tą paaiškinti žodžiais”. Analogijų vystymas ir įvertinimas
yra subjektyvus, nes jos yra labiau humanitarinių nei tiksliųjų mokslų įrankis.
Šio požiūrio praktinės prieigos strategijos
Mokytojai naudoja analogijas pamokose ypač atsakydami į mokinių klausimus. Kai jie vartoja frazes
kaip “panašiai”, “panašiai kaip”, “visai kaip” jie panaudoja analogijas, kad mokiniai suprastų aptariamas
sąvokas. Jeigu analogijos yra pasirenkamos netinkamai arba sistematiškai, jos gali būti neefektyvios arba
sukelti painiavą.
Kad padidintų analogijų naudą ir sumažintų jų pavojus, mes siūlome, kad mokytojai naudotų
Mokymo su analogijomis (MSA) strategiją, sukurtą Glynn, Duit, & Thiele. Jos modelius naudoja mokytojai
metodininkai ir vadovėlių autoriai, kai jiems reikia pasitelkti analogijas. MSA strategija naudoja savybes
tarp analogo ir tikslinės sąvokos, kurios yra žinomos kaip apibrėžtis. Tikslas yra perkelti idėjas iš žinomos
sąvokos (analogo) į nežinomą (tikslinę sąvoką) apibrėžiant jų santykį. MSA modelis susidaro iš šešių
operacijų:
Supažindinimas su tiksline sąvoka,
Analoginės sąvokos peržiūra,
Panašių savybių identifikavimas tarp tikslinės sąvokos ir analogo,
Panašumų tarp tikslinės sąvokos ir analogo apibrėžtis,
Analogo apribojimų nustatymas,
Išvadų sudarymas.
Mokymo su analogijomis modelio viena implikacijų yra, kad mokytojai pasirinktių analogijas, kurios
turėtų daug panašumų su tiksline sąvoka. Apibendrinant kuo daugiau savybių jos dalinasi, tuo geresnė
analogija. Kita implikacija yra ta, jog mokytojai turėtų nustatyti, ar mokiniai teisingai suprato analogiją.
Vienas iš būdų tai nustatyti - paklausti apie savybes, kuriomis analogija ir tikslinė sąvoka nesidalina. Kitas
- paklausti mokinių, kad jie sudarytų savo analogijas ir nustatytų vietas, kuriose jos negeba atitikti
panašių savybių su tiksline sąvoka.
Svarbu prisiminti, jog analogija tarnauja kaip ankstyvas “protinis modelis”, kuris jungia turimas žinias
su mokomu nauju turiniu. Analogija suteikia galimybę sąvokos išplėtimui ir labiau modernizuotam
protiniam modeliui atsiskleisti.
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Panaudojimas praktikoje. Sudėtingos analogijos
Šie pavyzdžiai parodys analogijų naudojimą klasėje.
Pavyzdys 1: Iš ko mes padaryti?
Penktokų klasė neseniai žiūrėjo ,,Supermenas“ filmą ir diskutavo, ar Geležinis žmogus tikrai sukurtas
iš geležies. Mokiniai greitai sutiko, kad Supermenas nėra sutvertas iš geležies, bet tada jie pradėjo
galvoti, iš ko yra sukurti tokie žmonės kaip mes.
Kol mokiniai turės pamoką apie ląsteles, mokytojas gali panaudoti analogiją su Lego kaladėlėm.
Paklausti klausimų: ,,Kas yra šios mažos kaladėlės ir ką su jomis galima padaryti?” Galiausiai mes galime
sudėti kaladėles į didesnius junginius. Taip ląsteles sujungus, jos kartu sukuria didesnius junginius, tokius
kaip žmonės, šunys, katės, medžiai, rožių krūmai. Šie organizmai yra sudaryti iš nesuskaičiuojamos
daugybės ląstelių. Tai yra analogijos pavyzdys tarp lego kubelių ir ląstelių. Analogija leidžia mokiniams
suprasti naujus dalykus lyginant juos su tais, kuriuos jau žino.
Mokymo su analogijomis modelio (MSA) rezultatai yra tokie:
Supažindina su tiksline sąvoka, ląstele, mokinius.
Primena mokiniams ką jie žino apie analoginę sąvoką Lego.
Identifikuoja panašius ląstelės ir lego bruožus.
Apibrėžia panašius bruožus tarp ląstelės ir Lego.
Nustato, kurioje vietoje analogija tarp ląstelės ir Lego išnyksta.
Pateikia išvadas apie ląstelę.
Dar daugiau, mes galime tęsti ląstelės aiškinimą panaudodami diagramas, nuotraukas, vaizdo įrašus,
kurie galėtų parodyti dar daugiau ląstelių rūšių. Mokiniai išmoksta, jog ląstelės jų kauluose yra kitokios
nei ląstelės jų širdyse ar smegenyse, jog jų kūne yra apie 200 skirtingų ląstelių rūšių. Kai mokiniai pereina
vis daugiau skyriaus temų, jie išmoksta ląstelių struktūrą ir jų funkciją, kaip kiekviena ląstelė turi
prižiūrėti kiekvieną jai reikalingą molekulę, kad ši išgyventų, augtų ir daugintųsi.
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Kai mokiniai išmoksta apie ląstelių dalis ir jų funkcijas, mes galime pasiūlyti kitas analogų pagrindu
sudarytas užduotis, tokias kaip ,,valgoma ląstelė” iš želatinos, vaisių ir saldainių.
Mes galime pasinaudoti Mokymosi su analogijomis modeliu remdamiesi šiais žingsniais:
Supažindinti su tiksline sąvoka ,,gyvūno ląstelė ir jos dalys“.
Priminti mokiniams, ką jie žino apie analoginę sąvoką ,,želatina ir jos dalys“.
Identifikuoti panašius bruožus tarp ląstelės ir želatinos.
Apibrėžti panašias savybes tarp ląstelės ir želatinos, pvz., branduolys (slyva), mitochondrija (razinos),
lyzozomos (M&M saldainiai), endoplazminio retikulumo (guminiai kirminai), ribosomos (barstomi
saldainiai), Goldžio kompleksas (kieti saldainių popieriukai), citoplazma (želatina) ir ląstelės membrana
(želatinos paviršius).
Nustatyti, kur analogija tarp ląstelės ir želatinos nutrūksta (pvz., ląstelė yra gyva bei maža, sudaryta
iš dalių, kurios tik iš dalies atrodo kaip vaisiai ir saldainiai želatinoje).
Padaryti išvadas apie ląstelę, pvz., ląstelės yra organizmo blokai ir visos funkcijos, kurios palaiko
gyvybę, atsiranda vienoje ląstelėje.
Pavyzdys 2: Cheminių reakcijų analogija
Mes sufokusuosime dėmesį į cheminių reakcijų analogiją su tikslu kontekstualizuoti chemijos
mokymą, kurti geresnį mokymo – mokymosi ryšį ir padidinti mokinių susidomėjimą mokslu.
Norint pateikti švietimo pasiūlymą, kuris būtų pritaikytas klasėse, reikia sukurti turinį ir pasiekti
įstatymuose nustatytus tikslus konkrečiam mokymo kursui.
Todėl siūloma jį įgyvendinti antrajame vidurinės mokyklos kurse, daugiausia dėmesio skiriant
turiniui ir pagrindinėms kompetencijoms, tokioms kaip moksliniai tyrimai ir eksperimentai.
Iškepkime tortą.
Kitas užsiėmimas turi padėti apibendrinti medžiagos, masės ir apimties savybes. Bus atlikti masės ir
apimties matavimai tiesiogiai ir netiesiogiai kietų ir skystų produktų, kurie bus skirti pagaminti biskvitinį
tortą.
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Mokiniai bus sugrupuoti po 3 ar 4. Prieš pradėdami torto gamybą, jie turės apžiūrėti naudojamų
ingridientų pakuotes ir įvertinti, ar jose yra įrašyti kokie nors matavimams reikalingi duomenys, bei
išskirti kietų ir skystų ingridientų skirtumus.
Yra svarbu, kad jie susipažintų ir sugebėtų naudoti ekvivalentinius koeficientus, nes jų mokiniams
prireiks mokantis vidurinėje mokykloje. Šią temą sunku pristatyti mokiniams, kurie jų nenaudoja ar
nesupranta ekvivalentų reikšmės. Todėl jie bus praktiškai supažindinti su jų naudojimu. Nors skysčiai
žymimi L arba ml, recepte mokiniams jų kiekis bus parašytas dm3. Įrankiai nustatyti skysčių kiekį taip pat
yra pažymėti l arba ml, todėl mokiniai turės pasigaminti kartonines dėžutes, kad galėtų ingridientus
matuoti dm3. Jie turės palyginti naudojamų ingridientų kiekį panaudodami ekvivalentus.
Pagal receptą mokiniai turės pasverti ir pamatuoti atitinkamus kiekius skirtingų ingridientų
naudodamiesi (laboratorinėmis ir virtuvinėmis) svarstyklėmis ir kitais laboratoriniais matavimo
prietaisais ar net naudodamiesi matavimo puodukais. Jie turės nustatyti, ar skirtingų medžiagų masės
užima tokį patį tūrį ir ar vienodas skirtingų skysčių tūris turi tokią pačią masę. Taip pat atlikti tam tikrus
netiesioginius kietos medžiagos tūrio matavimus, pamirkius skystyje, mokiniai turės tai patikrinti su
sviesto pakeliu ir pažiūrėti, ar pagal šį metodą jų matavimai bus teisingi.
Analoginė seka:
Mokytojas supažindins su tema, kurią mokiniai jau bus mokęsi klasėje: masės ir tūrio sąvokas ir
metodus nustatyti skysčių ir kietų medžiagų masę ir tūrį.
Toliau jūs supažindinsite juos su analogiškais maisto produktais, kurių kiekis (masė ir tūris) turės būti
išmatuoti gaminant biskvitinį tortą. Prieš pradėdami jie turės pažiūrėti visus medžiagų įpakavimus ir ant
jų surašytus matus bei turės nurodyti skirtumus tarp skystų ir kietų produktų masės ir tūrio žymėjimų.
Mokytojas pateiks torto receptą. Mokiniai turės pažiūrėti, ar turi visus produktus bei reikalingas
priemones. Šiuo momentu mokiniai pamatys, kad ingridientai recepte išreikšti dm3. Mokytoja tada jiems
pateiks kartonines dėžutes ir pamokys, kaip jomis pastatyt dm3 (10 cm. kubą), reikalingą matavimams
atlikti. Su juo mokiniai galės atlikti matavimus ir pakeisti į reikiamus ekvivalentus.
Mokytojas turi paaiškinti ryšius tarp atliktų matavimų ir naudotų matavimo įrankių. Mokiniai taip pat
turės atlikti jau prieš tai minėtus matavimus su sviesto gabaliuku ir nustatyti šio gabalėlio tūrį. Galiausiai
mokytojas turės paklausti mokinių, ar jiems patiko šis užsiėmimas ir ar jie temą ir sąvokas suprato geriau
nei tik dėstant teoriškai.
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Pabaigoje mokiniai turėtų pateikti šios temos išvadas ir ryšį su kasdieniu gyvenimu. Šiai sekai
užbaigti turėtų užtekti 55 minučių.

Panašumai

Iliustracija 2. Panašumai
tikslinės sąvokos ir analogo.

Laboratorijoje
naudojamos metodikos
gali būti naudingos
kasdieniam gyvenime
Biskvitinio tortoi
ingridientų masės ir
tūrio matavimai

Analoginė sąvoka

Medžiagų ir metodų
savybių nustatymas
laboratorijoje

Tikslinė sąvoka

tarp

Išvados
Analogijos gali būti puikus
mokytojo ir mokinių pagalbininkas,
tačiau jas reikia naudoti atsargiai.
Norint, kad analogijos būtų
efektyvios
gamtos
mokslų
mokytojo
darbe,
būtinos jų
pedagoginės funkcijos žinios.
Paprasčiausia forma gamtos
mokslų mokytojų žinios apie
analogijas turėtų apimti:

Analogijos tinkamumas auditorijai ir jos tikslus vizualinis pateikimas mokiniams, kad šie suprastų
tikslinę sąvoką.
Supratimas, jog analogija negali perteikti visų tikslinės sąvokos savybių, o tai galėtų padaryti tik
keletas panaudotų analogijų.
Įvertinimas, jog ne visi mokiniai gali suprasti daugelio analogijų pavyzdį, o jiems aiškiau ir tiksliau
fenomeną apibūdintų tik viena analogija.
Papildomas supratimas, kaip analogijos gali būti optimaliai panaudojamos klasėje pasitelkiant
pavyzdžius iš mokslinių atradimų istorijos bei mokytojų metodininkų analogijų panaudojimo praktikos.
Mes nemanome, jog analogijų naudojimas gamtos mokslų pamokose būtinai pagerins mokymąsi. Vis
dėlto mes įrodėme, jog panaudotos teisingai, jos gali būti svarbi mokytojo priemonė pamokos metu.
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6 SKYRIUS: Abipusis mokymas skirtas
gamtamokslinių dalykų ugdymui
Daugelis žmonių mano, jog gamtamoksliniai
dalykai - tai praktinė veikla ir eksperimentai. Šis
mokslinio darbo aspektas pabrėžia moksliniais
tyrimais pagrįstus metodus. Dažnai dalis tyrimo
metodo argumentų yra tai, kad mokiniai turėtų
veikti labiau kaip realūs šios srities ar laboratorijos
83

GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Projekto numeris: 2017-1-BG01-KA201-036209
mokslininkai. Tačiau, nors praktiniai užsiėmimai gali būti labai vertingi gamtamokslinių dalykų
moksleiviams, skaitymo nuvertinimas suardo mokslo ugdymą ir iškraipo tai, ką tikri mokslininkai veikia.
Skaitymas yra ne tik svarbus būdas mokiniams mokytis gamtamokslinį turinį, bet svarbu ir tai, ką
profesionalūs mokslininkai iš tikrųjų atlieka. Vienas tyrimas parodė, kad mokslininkai ir inžinieriai
praleidžia daugiau nei pusę savo darbo laiko skaitydami, interpretuodami ir kurdami tekstą. Be mokslinių
tyrimų nėra mokslo, bet be komunikacijos, tyrimai būtų sustabdyti. Raštingumas leidžia atlikti gyvybiškai
svarbius mokslinius tyrimus: skaityti, tirti, rašyti ir pakartoti.
Kodėl tiksliųjų mokslų mokytojai turi mokyti disciplininio raštingumo?
Deja, netgi tie moksleiviai, kurie pradinėje klasėje stipriai mokosi raštingumo, dažnai neišvysto
įgūdžių, reikalingų atliekant mokslo ir kitus informacinius tekstus vyresnėse klasėse. Moksleiviams
reikalinga speciali pagalba siekiant geresnių skaitymo įgūdžių. Jiems reikalingas ne tik bendrasis
raštingumas, bet ir disciplininis raštingumas bei įgūdžiai, reikalingi mokslo tekstų skaitymui ir kūrimui.
Tačiau patys tiksliųjų mokslų mokytojai yra geriausiai pasirengę padėti moksleiviams ugdyti disciplininį
raštingumą, būdingą mokslui. Moksleiviai pasieks geriausio rezultato tuomet, kai mokytojai įvertins
mokslinio raštingumo mokymą kaip savo darbo dalį.
Kokios pedagoginės turinio žinios yra reikalingos disciplininiui raštingumui mokyti?
Norint būti naudingiems, tiksliųjų dalykų mokytojai turi žinoti daugiau nei tą dalyką, kurį jie moko.
Jie taip pat turi žinoti, kaip gerai dalyko išmokyti; kalbant apie profesiją, jiems reikia pedagoginio turinio
žinių. Šios pedagoginės turinio žinios apima supratimą, kokią išankstinę nuomonę moksleiviai atsineša su
savimi į tiksliųjų mokslų pamokas, koks naujas mokslo turinys bus sudėtingiausias moksleiviams ir kokios
mokymo strategijos gali padėti moksleiviams atsisakyti klaidingo suvokimo ir suprasti naujas idėjas.
Siekiant padėti mokiniams mokytis disciplininio raštingumo mokslo srityje, pedagoginės turinio žinios
taip pat padeda įvertinti ypatingus sunkumus, kuriuos dažnai kelia mokslo tekstai.
Kokius ypatingus iššūkius moksliniai tekstai kelia moksleiviams?

Moksliniai tekstai neretai kelia nemažai iššūkių. Gali būti sunku su naujais žodžiais ar pažįstamais
žodžiais, bet nepažįstamomis prasmėmis. Bendriniai daiktavardžiai palengvina sudėtingus procesus, o
pasyvieji veiksmažodžiai paslepia veiksmo vykdytojus. Tekstas yra šalia kitų pristatymo formų ir siejasi
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tuo, kad gali patikslinti informaciją, tačiau reikalauja naujų interpretavimo įgūdžių. Toliau pateikiamas
trumpas aptarimas apie kai kuriuos iš šių iššūkių.
Abipusis mokymas gali būti naudingas tiksliųjų mokslų mokytojams, kai pamoka reikalauja tam tikro
moksleivių įsigilinimo į tekstą. Šis metodas yra ypač efektyvus, jeigu yra naudojamas skaitant. Paslaptis
yra ta, jog moksleiviai gali skaityti refleksyviai ir stebėti savo supratimą. Mokiniams gali prireikti
pagalbos, nustatant skirtumus tarp jų išankstinių įsitikinimų ir faktinio teksto turinio. Jie gali gauti
naudos iš skaitymo strategijų (apimančių lėtesnį ir pakartotinį skaitymo procesą) bei teksto kritinę
perspektyvą, kvestionuojant autoriaus ketinimus. Įžvalgūs vadovai gali padėti: mokiniai gali užpildyti
savo pradinius lūkesčius apie tekstą ir tada stabtelėję skaitymo metu, palyginti savo spėjimus su tuo, ką
sako tekstas.
Abipusis mokymas gali būti naudojamas mokyti moksleivius, kaip koordinuoti keturių supratimo
strategijų naudojimą:
• spėjimą,
• paaiškinimą,
• klausimų kūrimą,
• apibendrinimą.
Mokydamiesi mažose grupėse, mokiniai naudoja šias strategijas, siekdami dalyvauti diskusijoje,
kartu kurdami ir stiprindami vienas kito supratimą apie tekstą. Pradžioje suprojektuotas septintokams,
abipusis mokymas įrodytas kaip efektyvi mokymo praktika įvairiose aplinkose, daugybės mokslininkų
(Coley, DePinto, Craig, & Gardner, 1993; Kelly, Moore, & Tuck, 2001; Myers, 2005; Palincsar & Brown,
1984; Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine & Meister, 1994).
Abipusio mokymo apibrėžimas
Ar kada nors klausėte, kaip mokytojas skaito iš knygos, užuot kreipę dėmesį į tai, ką jūs ketinate
daryti tą popietę. Arba kuomet turėjote skaityti garsiai klasėje ir perskaitę puslapį menkai atsiminėte,
apie ką skaitėte? Ar perskaitėte ir labai mažai supratote. Bet kuriuo iš šių atvejų, prasmė yra ta, jog jūs
negalėjote susikaupti, atsiminti ar suvokti tam tikros teksto medžiagos. Abipusis mokymas (Palinscar &
Brown 1984)yra pagrįstas skaitymo supratimo strategija, skatinančia moksleivius tobulinti įgūdžius,
kuriuos aktyvūs skaitytojai ir besimokantieji atlieka automatiškai (apibendrina, klausia, aiškina, spėja ir
reaguoja į tai, ką jie skaito). Abipusis mokymas gali būti naudojamas dirbant su grožine ar neprofesine
literatūra.
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Abipusis mokymas reiškia mokomąją veiklą, kurioje mokiniai tampa mažų grupių skaitymo
užsiėmimo mokytojais. Mokytojai moderuoja, tada padeda mokiniams vadovauti grupės diskusijoms
naudojant keturias strategijas: apibendrinimą, klausimo generavimą, paaiškinimą ir spėjimą. Kai mokiniai
sužinojo apie strategijas, jie pakaitomis perima mokytojo vaidmenį vedant dialogą apie tai, kas buvo
perskaityta.
Abipusis mokymas yra mažos grupės veikla, kurios metu moksleiviai keičiasi keturiais skirtingais
vaidmenimis tam, kad galėtų vienas kitą palaikyti skaitant ir suprantant tekstą. Įgyvendindami keturis
vaidmenis ir sutelkdami dėmesį į pavyzdžius iš teksto (o ne tiesiog „šaudant iš galvos“), moksleiviai gali
daug išmokti šios veiklos metu. Abipusis mokymas vyksta keturių moksleivių grupėms, kurių kiekvienas
tuo pačiu metu atlieka po vieną vaidmenį. Veikla yra veiksmingiausia, jei moksleiviai periodiškai
pasikeičia vaidmenis per vieną skaitymo užduotį arba per kiekvieną naują skaitymo užsiėmimą.
Keturi vaidmenys:
Prognozuotojas: Šis žmogus kalba pirmas. Prieš skaitant tekstą, prognozuotojas peržvelgia
pavadinimą ir pateikia spėjimus, apie ką gali būti tekstas.
Apibendrintojas: Po teksto skaitymo šis žmogus pasako savo nuomonę apie tekstą, pastraipa po
pastraipos. Apibendrintojo tikslas yra įvardinti pagrindius aspektus ir sujungti juos su kitomis idėjomis
arba paaiškinti, ką jie reiškia.
Klausinėtojas: Klausinėtojas kelia klausimus apie dalis, kurios yra neaiškios ar sudėtingos.
Klausinėtojas taip pat gali užduoti klausimus norėdamas nukreipti pokalbį į tai, ką bando paaiškinti
tekstas arba kaip jis jungiasi su kita informacija, pvz: prašydamas daugiau informacijos, pritardamas ar
nesutikdamas, prašydamas pavyzdžių.
Tikslintojas: Tikslintojas yra atsakingas už atsakymus į klausimus ir pagalbą aiškinant, apie ką yra
tekstas.
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Kodėl reikia naudoti abipusį mokymą?
 Tai skatina moksleivius mąstyti apie jų pačių minčių procesą skaitymo metu.
 Padeda moksleiviams išmokti būti aktyviai įsitraukusiems ir moderuoti savo pačių supratimą
skaitymo metu.
 Tai moko moksleivius klausti skaitymo metu ir tekstą paverčia labiau suvokiamu.
Kaip veikia abipusis mokymas?
Pirmiausia mokytojai padeda moksleiviams suprasti, kaip sustiprinti supratimą ir vadovauti
grupinėms diskusijoms keturių principų pagalba. Keturi principai yra: apibendrinimas, klausimų
generavimas, tikslinimas, spėjimas (prognozavimas). Kai moksleiviai jaučiasi savimi pasitikintys
taikydami šias pagrindines strategijas, jie tampa pasirengę imtis aktyvesnių vaidmenų ir tapti diskusijų
lyderiais.Tuomet mokytojai atsitraukia ir perima „trenerio“ vaidmenį. Moksleiviai veda diskusijas apie
skaitomą tekstą, užduodami klausimus, išreikšdami savo mintis ir nuomones bei dalijasi atsakomybe
suprasti tekstą grupėje.

Kaip naudoti abipusį mokymą
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Prieš sėkmingai panaudojant apibusį mokymą tarp moksleivių, turi būti skirta laiko praktikai ir
mokymui keturių strategijų, naudojamų abipusiam mokymui (apibendrinimas, klausimų generavimas,
spėjimas, tikslinimas). Vienas iš būdų, kaip paruošti mokinius abipusiam mokymui: (pagal Donna
Dyer,Šiaurės Vakarų regioninė švietimo paslaugų agentūra Šiaurės Karolinoje)
1. Paskirstyti moksleivius į grupes po keturis.
2. Padalinti po vieną kortelę kiekvienam nariui su skirtingu vaidmeniu:
 Apibendrintojas
 Klausinėtojas
 Tikslintojas
 Prognozuotojas
3. Moksleiviai turi perskaityti keletą pastraipų iš paskirto teksto ištraukos. Skatinkite juos naudoti
užrašų sudarymo strategijas, tokias kaip pasirinktinį pabrėžimą arba lipnius lapukus, kad padėtumėte
jiems geriau pasirengti jų vaidmeniui diskusijoje.
4. Nurodytu sustojimu metu, apibendrintojas pateiks svarbiausias idėjas iki nustatytos skaitymo
vietos.
5. Klausinėtojas tada pateiks klausimus apie ištrauką:
 Neaiškios dalys
 Paini informacija
 Ryšys su kitomis jau išmoktomis sąvokomis
6. Tikslintojas išspręs painias dalis ir bandys atsakyti į ką tik iškilusius klausimus.
7. Prognozuotojas gali pasiūlyti spėjimus, ką autorius pasakys grupei kitoje dalyje, arba, jeigu tai yra
literatūrinė ištrauka, prognozuotojas gali siūlyti ,kokie bus tolimesni veiksmai istorijoje.
8. Vaidmenys grupėje keičiasi vienu mokiniu į dešinę, ir tuomet skaitoma kita ištrauka. Moksleiviai
pakartoja procesą naudodamiesi naujais vaidmenimis. Tai tęsiasi, kol bus perskaitytas visas pasirinkimas
(šaltinis: ReadingQuest)
9. Mokytojo vaidmuo per visą procesą yra orientuoti ir ugdyti moksleivių sugebėjimą sėkmingai
naudoti keturias strategijas mažoje grupėje. Mokytojo vaidmuo palaipsniui mažėja, kai moksleiviai ugdo
įgūdžius. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. straipsnį „Abipusis mokymas pradinėse klasėse :Mes
tai galime padaryti!").
KETURIOS STRATEGIJOS NAUDOJAMOS ABIPUSIAME MOKYME
Kiekviena strategija buvo pasirinkta dėl šių tikslų:
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APIBENDRINIMAS suteikia galimybę identifikuoti ir integruoti svarbiausią informaciją tekste. Tekstas
gali būti apibendrintas per sakinius, pastraipas ir visas ištraukas. Kai moksleiviai pirmiausia pradeda
abipusio mokymo procedūrą, jų pastangos dažniausiai sutelkiamos į sakinio ir pastraipos lygį. Kai jie
tampa labiau įgudę, jie gali integruotis į pastraipos ir ištraukos lygius.

Klausimų generavimas sustiprina apibendrinimo strategiją ir perkelia besimokantįjį vienu
žingsniu į priekį suvokimo veikloje. Kai mokiniai kuria klausimus, pirmiausia jie nustato tokios rūšies
informaciją, kuri yra pakankamai reikšminga, kad medžiaga būtų pateikta klausimui. Tada jie pateikia
informaciją klausimo forma ir atlieka savikontrolę, siekdami įsitikinti, kad jie iš tiesų gali atsakyti į savo
klausimą. Klausimo generavimas yra lanksti strategija, kuria mokiniai gali būti mokomi ir skatinami
užduoti daugybę klausimų skirtinguose lygiuose. Pavyzdžiui, kai kuriose mokyklos situacijose iš
moksleivių yra reikalaujama suprasti išsamią informaciją; kitose yra reikalaujama, kad mokiniai gebėtų iš
naujo išvesti ar pritaikyti naują informaciją iš teksto.
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TIKSLINIMAS - tai veikla, kuri ypač svarbi dirbant su mokiniais, kurie anksčiau yra turėję suvokimo
sunkumų. Šie moksleviai gali galvoti, kad skaitymo tikslas yra taisyklingas žodžių skaitymas, jie gali jaustis
ypač nepatogiai, jeigu žodžiai, taip pat pastraipos nėra prasmingos. Kai moksleiviai yra prašomi
paaiškinti, jų dėmesys sutelkiamas į tai, kad gali būti daug priežasčių, kodėl tekstas yra sunkiai
suprantamas (pvz., naujas žodynėlis, neaiškūs nuorodiniai žodžiai ir nežinomos bei galbūt sudėtingos
sąvokos). Jie mokomi būti budrūs, suprasti tokių kliūčių pasekmes ir imtis reikiamų priemonių atkuriant
prasmę (pvz., perskaityti dar kartą, prašyti pagalbos).
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PROGNOZAVIMAS vyksta tada, kai moksleiviai hipotezuoja tai, ką autorius aptarė tekste. Tam, kad
tai padarytume sėkmingai, moksleiviai turi suaktyvinti atitinkamas pagrindines žinias, kurias jie jau turi
apie temą. Moksleiviai turi skaitymo tikslą: patvirtinti ar paneigti savo hipotezes. Be to, moksleiviams yra
sukurta galimybė susieti naujas žinias, su kuriomis susiduria tekste, su tomis žiniomis, kurias jie jau turi.
Prognozavimo strategija taip pat palengvina teksto struktūros naudojimą, nes mokiniai sužino, kad
antraštės, paantraštės ir tekste esantys klausimai yra naudinga priemonė numatyti, kas gali nutikti
toliau.
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Apibendrinant reikia pasakyti, kad kiekviena iš šių strategijų yra priemonė, padedanti moksleiviams
konstruoti reikšmę iš teksto, taip pat priemonė stebėti jų skaitymą, kad jie iš tikrųjų suprastų, ką skaito.
Kaip sėkmingai panaudoti abipusį mokymą klasėje?
Abipusio mokymo žavingumas yra tas, kad tai yra universali mokymo strategija, kuri gali būti
pritaikoma įvairiuose dalykuose. Šis metodas skirtas suteikti moskleiviams gilesnius mąstymo įgūdžius,
kuriuos jie gali pritaikyti visuose mokymosi procesuose.
Turinio sritys:
Skaitymas: Mokantis abipusio mokymo pamokoje, mokytojas iš pradžių turėtų modelio strategiją
parodyti moksleiviui, ką jis turėtų atlikti. Mokytojas pasirenka temą ir paskiria grupes. Mokiniai turi
skaityti keletą pastraipų iš paskirto teksto. Skatinkite juos naudoti pastabų sudarymo strategijas, pvz.,
pasirinktinį pabrėžimą ar lipnius lapukus, kad padėtumėte jiems geriau pasirengti jų vaidmeniui
diskusijoje. Nurodytu sustojimo metu apibendrintojas pateiks svarbiausias idėjas iki nustatyto skaitymo
taško. Klausinėtojas tada pateiks klausimus apie ištrauką, tikslintojas išspręs painias dalis ir bandys
atsakyti į ką tik iškilusius klausimus. Prognozuotojas gali pasiūlyti spėjimus, ką autorius pasakys grupei
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kitoje dalyje. Jeigu tai yra literatūros ištrauka, prognozuotojas gali siūlyti, kokie bus tolimesni veiksmai
istorijoje. Tada jų vaidmenys sukasi, kol peršokimas į tekstą baigiasi.
Matematika: Mokydamas naują matematikos temą, mokytojas gali naudoti šią strategiją, kad
padėtų mokiniams suprasti konkrečią problemą ir kaip išspręsti tam tikrą problemos tipą. Pavyzdžiui,
mokiniai gali pažvelgti į vieną klausimą, o prognozuojantis asmuo gali numatyti, kaip išspręsti, atsakyti ar
atlikti veiksmus. Klausiantysis gali užduoti klausimą, kokį sprendimą ketiname panaudoti, kokią strategiją
mes panaudosime sprendimui, kaip mes pateisinsime, kodėl, jūsų manymu, tai atsakymas, ir kitus
panašius klausimus. Tikslintojas padės išspręsti klaidinančias dalis ir bandys atsakyti į ką tik iškilusius
klausimus. Apibendrinantis asmuo pateiks atsakymą ir paaiškins procesą atsakymui gauti.
Gamtos mokslai: Mokytojai gali naudoti šią strategiją, norėdami aptarti mokslinį metodą,
eksperimentus ar daugelį temų. Jei naudosite šią strategiją eksperimentui, prognozuojantis veiksnys
numatys rezultatus (pateikite hipotezę). Klausiantysis gali užduoti tokius klausimus: kaip mes tai
išmatavome, kiek pridėjome, kodėl mes tai padarėme ir t.t. Tikslintojas padės išspręsti klaidinančias dalis
ir bandys atsakyti į klausimus, užduotus klausiančiojo. Apibendrinantis asmuo patvirtins atsakymą ir
paaiškins procesą, kaip gauti atsakymą eksperimento pabaigoje. Šiame pavyzdyje moksleivis atliktų tą
patį vaidmenį visą pamoką, o kitą kartą pasikeistų (darant kitą eksperimentą).
Siekdami sėkmingai panaudoti šią strategiją, mokytojai turėtų dirbti mažesnėse grupėse, užtikrinti,
kad kiekvienas klasės narys aktyviai dalyvautų ir norėtų dalyvauti. Tai ypač svarbu tylesniems mokiniams,
kuriems sunku kalbėti prieš visą klasę. Moksleiviams reikia laiko mokytis ir praktikuoti pagrindines
abipusio mokymo strategijas, suteikiant jiems aiškius vaidmenis, tokius kaip apibendrintojas, tikslintojas,
prognuozuotojas, klausiantysis, tai kartu padės moksleiviams išlikti susidomėjusiems. Kai jie skaito
paskirtą tekstą arba diskutuoja dėl konkretaus iššūkio, gali priimti savo vaidmenį, išspręsti problemas ir
įgyti kolektyvinį supratimą.
Kokia yra abipusio mokymo nauda?
Gerai žinoma, kad tradiciniai ir pasyvieji mokymo metodai neatitinka daugelio moksleivių mokymosi
stilių, kuriems reikalingas labiau interaktyvus būdas. Tai moksleiviams gali sukelti nusivylimą ir žemą
pasitikėjimą, todėl mokytojų rengimo procesas tampa sudėtingesnis. Tačiau abipusis mokymas rodo
tikėjimą ir pasitikėjimą mokinių gebėjimais, suteikiant jiems galimybę susipažinti su aptariamomis
temomis. Paprašius moksleivių prisiimti lyderio vaidmenį, mokiniai turi dirbti kartu norėdami suprasti
tekstą. Tai darant, jų supratimas ir žinių įsisavinimas gerokai padidėja. Abipusis mokymas taip pat
suteikia moksleiviams galimybę kurti ilgalaikius įgūdžius ir patirtį. Mokiniai įgauna pasitikėjimą
prisiimdami mokytojo vaidmenį ir išmokdami keturias pagrindines strategijas, kurios padeda suvokimui.
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Mokiniai taip pat mokosi vadovavimo, komandinio darbo, derybų, klausymo ir bendradarbiavimo
įgūdžių; visa tai yra būtina sėkmingai karjerai tolimesniame gyvenime. Taikant abipusį mokymą, net ir
tyliausi mokiniai gali tapti aktyviais besimokančiaisiais ir jaustis vertinga klasės dalimi. Moksleiviai taip
pat gali naudotis savo naujai įgytais įgūdžiais, kad įveiktų būsimus mokymosi iššūkius. Žinomoje knygoje
,,Matomas mokymasis“ John Hattie pripažino stiprų ryšį tarp žinių įsisavinimo ir abipusio mokymo.
Hattie priskyrė abipusį mokymą kaip trečią iš 49 veiksmingiausių mokymo strategijų. Tai akivaizdus ir
stiprus abipusio mokymo pripražinimas.

Kuo ši klasės strategija yra naudinga mokytojams?
Abipusis mokymas sukuria tvirtą pagrindą moksleiviams atvirai bendradarbiauti su mokytojais ir
aptarti geriausius grupės teksto supratimo būdus. Mokytojai, kurie yra atviri naujoms idėjoms ir
naudojasi šviečiamojo turinio vaizdo įrašais ar situacijų tyrimais, kad sustiprintų supratimą, vertins
abipusį mokymą kaip labai naudingą ir vertingą būdą. Abipusis mokymas yra įdomus procesas, kai
mokytojai gali matyti savo mokinius, įveikiančius iššūkius ir vis labiau pasitikinčius savimi kiekviename
etape. Žemiau pateikiama citata iš Brown ir Palincsar išsamaus pranešimo apie abipusį mokymą rodo,
kad šis požiūris yra svarbus dėl to, kad mokytojai galėtų nustatyti moksleivių supratimo lygį: ,,Abipusio
mokymo praktika verčia mokinius reaguoti, net jei jų lygis nėra eksperto. Tačiau dėlto, kad moksleiviai
atsako, mokytojas turi galimybę įvertinti savo kompetenciją ir pateikti reikiamą grįžtamąjį ryšį. Tokiu
būdu ši procedūra suteikia moksleiviams galimybę pamatyti savo kompetencijos lygį, tokį lygį, kuris
daugelyje procedūrų slepiamas studentų tendencija nereaguoti, kol jie nepasieks savo kompetencijos."
Abipusis mokymas gerokai padidino raštingumo supratimą, skaitymo ir aukštesnio mąstymo mokinių
įgūdžius visame pasaulyje. Tai yra strategija, žvelgianti į priekį, kuri teikia tikėjimą ir pasitikėjimą mūsų
jaunesnioms kartoms ir padeda jiems išnaudoti visas savo galimybes.
Keletas priežasčių, kodėl mokytojai turėtų pasirinkti abipusį mokymą kaip tinkamą mokymo metodą,
kad mokiniai suprastų sudėtingą tekstą:
 Dėl dėmesio skaitymo suvokimui, ypač trumpesniam laikotarpiui.
 Paprastumas ir lankstumas naudojant įvairius mokymo stilius ir formatus.
 Padeda pradedantiesiems skaitytojams išmokti ir taikyti strategijas, pradedantieji
praktikuoja ir ugdo įgūdžius, reikalingus supratimui ir mokymuisi.
 Abipusis mokymas suteikė daug galimybių mokymui ir strategijų stiprinimui.
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 Abipusis mokymas yra lengvai suprantamas ir įgyjamas tiek mokytojams, tiek moksleiviams,
nepaisant praktikos lygio skaitymo tyrimuose ir taikomosiose programose. Abipusį mokymą
yra lengvai pritaiko ir tėvai.
 Abipusis mokymas prilygsta naujam skaitymo apibrėžimui, jame aprašomas interaktyvaus
skaitymo procesas, kuriame skaitytojai sąveikauja su tekstu, kadangi jų ankstesnė patirtis yra
aktyvuota. Skirtingai nuo pradinės mokyklos, dauguma vidurinės mokyklos mokinių neturi tik
vieno mokytojo, kuris moko įvairių dalykų ir turi prisitaikyti prie skirtingų mokymo stilių.
Abipusis mokymas leidžia moksleiviams stebėti jų pažangą ir prisiimti galutinę atsakomybę
už mokymąsi iš teksto, nepaisant tam tikro turinio, nagrinėto pamokoje. Šis metodas leidžia
moksleiviams prisiimti atsakomybę už jų skaitymą ir mokymąsi. Skaitydami, kontroliuodami
savo mokymąsi, mokiniai taip pat gali tapti geresniais skaitymo savireguliatoriais. Abipusis
mokymas gerokai pagerina klasių diskusijų kokybę, nes visi moksleiviai yra pajėgūs ir tikisi,
kad dalyvaus bei pateiks savo nuomonę ir prisidės prie grupės dialogo. Taip pat įrodyta, kad
skaitant žurnalus ir rašant pastraipas abipusis mokymas yra labai veiksmingas, nes
moksleiviai gali tapti labiau įgudę rašytojai.

Naudota literatūra:
1. Handout reiciprocal_teaching. Reciprocal Teaching. Comprehension and Learning Strategy.
Before, During & After Reading Comprehension Strategy.pdf- National Behaviour Support
Service (NBSS) Navan Education Centre, Athlumney, Navan Co. Meath
2. http://englishcohr.global2.vic.edu.au/2016/05/31/reciprocal-reading/
3. http://serpmedia.org/rtls/reciprocal.html
4. http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/ReciprocalTeachingPromoteIntera
ctiveLearning.aspx
5. http://www.lbjordan.schoolloop.com/cms/resources?d=x&folder_group_id=122763906599
6&group_id=1227639065996&id=1240064323749
6. http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
7. https://strategiesforspecialinterventions.weebly.com/reciprocal-teaching1.html
8. https://study.com/academy/lesson/reciprocal-teaching-strategies-definition-examples.html
9. https://youtu.be/IILNsq964lI
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11. Reciprocal Teaching - A Powerful Reading Stragegy to Improve Comprehension Developed
by Annemarie Sullivan Palincsar.
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7 SKYRIUS: Menų integracija į gamtos mokslų mokymą ir mokymąsi
Pagrindinis švietimo tikslas yra išugdyti žmones, kurie gėbėtų kurti patys, būtų kūrybiški ir
išradingi, o ne tik pakartotų tai, ką atliko kiti.
Be to, švietimas stengiasi formuoti žmones,
kurie nesutinka su viskuo, kas yra siūloma, jie
gali būti kritiški ir norintys pasitikrinti, ką
išmoko.
Pagal
bendrus
pagrindinius
valstybinius standartus pačios žinios yra
pasenusios ir moksleiviai turi būti pasirengę
tam, kad galėtų kurti ir diegti naujoves,
bendrauti, bendradarbiauti ir kritiškai mąstyti
sprendžiant problemas. Norint, jog pasisektų
šiuolaikiniame pasaulyje, moksleiviams bus
reikalingi kitokie įgūdžiai nei senieji. Tokia
klasė, kurios ugdymas pagrįstas ,,sėdėti ir
gauti” žinių nebėra reikalingas ir neleidžia
jiems kurti būtinų šiuolaikių įgūdžių.
Apskritai, meno integracija yra mokymo
metodas, kai mokiniai įsitraukia į kūrybinį
procesą, jungiantį meno formą su kita sritimi,
tobulindami pasiekimus abiejose srityse.
Kalbant apie mokslą, kartais žmonės
nemato jo kūrybiškumo, nors jis iš esmės yra susietas su paties mokslo prigimtimi, o tarp mokslininkų
yra palaikoma bendra idėja, kad mokslinės žinios yra kūrybinio mąstymo produktai.
Be to, vienišo mokslininko, kuris pats atranda atsakymus į klausimus, paveikslas yra retas šiais
laikais, o mokslininkų sąveika yra labai svarbi žinių kūrimui, todėl manoma, kad kūrybiškumas atsiranda
dėl mokslininkų tarpusavio ryšio. Jei pažvelgsime į praeitį, mokslo istorija labiau susijusi su menais, nei
manoma, atsižvelgiant į tai, kad vaizduotę ir įkvėpimą dalijasi tiek mokslininkai, tiek menininkai, ypač kai
kalbama apie estetiką, kai kūrimo metu mokslo ribos ir menas nustoja egzistuoti, o estetika vaidina
pagrindinį vaidmenį.
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Lyginant mokslinį ir meninį kūrybiškumą, pirmasis yra konsultacinės kognityvinės funkcijos
rezultatas, nes jam reikia nuolatinio dėmesio ir susitelkimo į idėją ar problemą, o pastarasis – savaiminis
ir emocinis funkcionavimas. Šių dviejų aspektų palyginimas yra svarbus, ypač švietimo požiūriu, nes
kūrybiškai jie yra susiję įvairiais būdais, tačiau tuo pačiu metu menas yra labiau įsivaizduojamas, o
mokslo logika visada yra vaizduotės papildinys. Tai galėtų paskatinti mokslinio kūrybiškumo ryšį su
kūrybiniu ir loginiu mąstymu. Šios dvi sąvokos yra labai svarbios, kalbant apie mokslinę kūrybą mokyklos
mokslo ir švietimo kontekste, nes tai gali suteikti potencialą ir loginį pagrindą projektuojant veiklą, dėl
kurios būtų skatinamas kūrybiškumas gamtos moksluose.
Kalbant apie pirmiau paminėtas sąvokas, kai kurie pedagogai jau pradėjo pridėti “A” prie
akronimo STEM (Science, technology, engineering, mathematics (liet. Mokslas, technologijos, inžinerija
ir matematika)), kuriant naują akronimą STEAM (Science, technology, engineering, arts, mathematics
(liet. Mokslas, technologijos, inžinerija, menai, matematika))

Menų svarba švietime

Menų integracija orientuota į meno technikos ir veiklos
panaudojimą, skirtą ne meno dalykų mokymui arba kitų dalykų
integravimui į meno mokymo programas. Remiantis šios srities
tyrimais, meno integracija yra ypač svarbi daugeliui pedagogų, nes
tai yra pagrindinis elementas, didinantis ir puoselėjantis moksleivių
įsitraukimą į darbą, kritinio mąstymo įgūdžius ir kūrybinį atsaką.
Plėtojant meno integraciją į ugdymo programą, ugdymui ir
mokymuisi gali būti sukurta kultūra, kuri remiasi kritiniu refleksijos
ir naujoviškų požiūrių kūrimu, sukuriant bendruomenės jausmą
tarp mokytojų, administracijos ir moksleivių.
Pagal „Švietimo reformos žodynėlį“ moksleivių įsitraukimą
sudaro „dėmesio, smalsumo, susidomėjimo, optimistiškumo ir
užsidegimo laipsnis, kurį mokiniai parodo mokydamiesi patys, arba kai yra mokomi. Jis apima ir
motyvacijos lygį, kurį jie turi išmokti ir naudoti savo išsilavinime”. Oklahomos miesto universitete buvo
vykdoma menų integravimo programa, siekiant ištirti skirtingų dalykų moksleivių mokymosi metodo
rezultatus. Moksleiviai buvo raginami kurti asmeninius kūrybinius projektus, o ne sutelkti dėmesį į
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paprastąją atmintį, tokiu būdu pripažindami aktyvios ir kūrybinės mokymosi aplinkos veiksmingumą bei
naujus pedagoginius jų mokymo programų pakeitimus, kurie pagerino mokymosi patirtį. Šis pavyzdys
parodo, kaip svarbu, kad mokytojai mokiniams pateiktų novatorišką ir pageidaujamą mokymo programą.
Priešinga situacija paskatintų finansavimo ir valandų praradimą, ypač tokiose mažas pajamas
gaunančiose, mažumų ir rizikos moksleivių grupėse. Tai pabrėžia, kaip menų integracija mokyklose gali
sustiprinti bendruomenės jausmą, kūrybiškumą ir aktyvumą.
Be to, meno integracija ne meno dalykuose šalia studentams teikiamos praturtintos ir vertingos
mokymosi patirties leidžia tobulinti savo vaizduotę ir kritiškai mąstyti savo pamokų metu, dėka jų
sukurtų meno kūrinių. Menų integracija suteikia moksleiviams galimybes analizuoti ir kritikuoti meno
kūrinius, atrasti savo pasaulį, kurti savo pristatymus ir kūrybinius projektus, kurie leidžia jiems tobulinti
savo sugebėjimų analizę, sintezavimą ir vertinimą. Susidūrę su menais, moksleiviai pateikia aukšto lygio
mąstymo gebėjimus, gali įvertinti ir susieti turinį su realiomis gyveniškomis problemomis, mokytis iš
klaidų, daryti kritinius sprendimus ir pagrįsti tokius sprendimus.
Tokiu būdu meno dėstymas gali būti tikrasis elementas, padedantis moksleiviams būti
kūrybiškesniems ir išreiškiantiems save. Norint tai padaryti, meno turėtų būti mokoma naudojant tam
tikrus metodus arba įpročius, padedančius žmonėms skirtingai galvoti apie kūrybinius procesus, kurie
padeda mokiniams lavinti savo kūrybiškumą. Be to, tiek moksleiviai, tiek mokytojai turi būti
rizikuojantys, kad jų mokymo ir mokymosi veikla būtų savarankiška, atsižvelgiant į tai, kad joje galima
remti ir vertinti kūrybinę saviraišką.

Meno ir gamtos mokslų švietimas
Kalbant apie gamtos mokslus, viena iš
dažniausių problemų, pasitaikančių pamokose, yra
tai, jog atvirumas ir laisvė, naudojama realiame
moksle, yra sunkiai pasiekiami gamtos mokslų
pamokose,
kadangi
mokytojai
dažniausiai
įspraudžia mokinius į užklausas, reikalingas ir
palengvinančias tolimesnį tyrimą. Mokyklose
kūrybiškumas vis dar nėra naudojamas tiek daug,
palyginus su tuo, ką moksleivis turėtų padaryti
norėdamas priartėti prie mokslinių problemų. Tai
taip pat priklauso nuo to, kad kūrybiškumas yra
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įtrauktas į turinio žinias, o kalbant apie mokslo turinį, mokytojai turėtų leisti mokiniams mokytis,
netrukdant jų kūrybiškumui. Norint susidoroti su šia problema, yra keletas būdų, kuriais mokslas ugdytų
ir gerintų moksleivių požiūrį ir įgūdžius, nepriklausomai nuo jų kūrybiškumo, jis būtų efektyvesnis, jei jį
paverstume pasiekimais ir laimėjimais. Visų pirma, norint paskatinti kūrybiškumą, turėtume turėti žinių
apie turtingą mokslo turinį ir mokiniai turėtų būti kiek įmanoma daugiau žinantys apie mokslą. Antra,
kadangi kūrybiškumas gamtos moksluose yra susijęs su vaizduotė, mąstymu, skatinti kūrybiškumą
mokyklos kontekste, šališkoje aplinkoje. Be to, gamtos moksluose yra svarbu atkreipti dėmesį į vaizdus ir
vizualizaciją. Moksleiviams turi būti suteikta galimybė bendrauti socialinėje aplinkoje, kūrybiškai mąstant
skirtingais būdais. Tai reiškia, jog pagrindinis mokytojų tikslas yra suteikti moksleiviams aplinką, kurioje
jie galėtų kūrybą naudoti laisvai. Tam pasiekti yra keletas veiklų, kurios padeda moksleivių kūrybiškumui
gamtos mokslų pamokose:
•
Kūrybiškas problemų sprendimas (pvz: žemės likimas po saulės išnykimo)
•
Problemų sprendimas mokslo, technologijų ir visuomenės kontekste (pvz: kaip
technologijos gali paveikti aplinką ateityje)
•
Kūrybinis rašymas (pvz: novelei: diena be gravitacijos)
•
Kūrybinis tyrimas (pvz: būdai šildyti vandenį be metalinių talpų)
•
Kūrybinės analogijos, siekiant suprasti reiškinius ir idėjas (pvz: rezonanso
fenomenas)
•
Iššūkis mokiniams rasti ryšius tarp akivaizdžiai nesusijusių faktų ir idėjų (pvz:
koks būtų ryšys tarp Niutono dėsnių, slaugytojos ir futbolininko?)
•
Paslapčių sprendimas (pvz: detektyvo darbas norint išaiškinti kažko pradingimą,
pavyzdžiui, tam tikro kiekio skysčio, surasti kažką pradingusį, kaip šviesos spindulį, surasti ryšį
tarp, atrodytų, visai nesusijusių idėjų, kaip tarp vagies, policininko ir šviesos greičio)
•
Gamtos mokslų mokymas ir mokymasis per menus (pvz: naudojant fotografiją ir
sukuriant koliažą, norint pristatyti tam tikros temos tyrimo rezultatus, kaip modernių
technologijų efektas kasdieniniame gyvenime)
Kalbant apie mokslus, taikomus gamtos mokslų ugdymui, atviras tyrimas laikomas efektyviausiu
naudojamu kūrybiškumo skatinimo būdu. Įtraukiant mokinius į tokią pamoką, gali būti kuriamos naujos
koncepcijos, ugdančios kūrybinio mąstymo gebėjimus ir požiūrį. Tarp visų skirtingų atvirojo tyrimo
procesų, kurie gali būti kuriami gamtos mokslų pamokose, hipotezė yra laikoma efektyviausiu požiūriu
sukurti ryšį tarp ankstesnių žinių ir patirties, tuo pačiu metu leidžianti praktikuoti mokslinius tyrimus, po
kurių didėja kūrybiškumas.
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Kitas efektyvus požiūris, kuris padeda ugdyti kūrybiškumą gamtos moksluose, yra kūrybinio
rašymo naudojimas. Šis kelias skatina kurti naujas idėjas, o asmeninės analogijos padeda ugdyti
vaizduotę, suteikiančią moksleiviams geresnį supratimą ir naujas mokslo procesų perspektyvas.
Atsižvelgiant į šiuos aspektus, kūrybinis rašymas gali būti veiksminga strategija, leidžianti ugdyti
moksleivių vaizduotę, kūrybinį mąstymą ir mokslo sąvokų supratimą.
Be to, ankstesni du metodai yra susiję su menu, taikomu gamtos mokslų švietime. Mokslininkai
taip pat teigia, kad kūrybiškų problemų sprendimas yra dar viena bendra ir vaisinga kūrybiškumo
skatinimo strategija gamtos moksluose. Toks požiūris suteikia moksleiviams galimybę susidurti su
atviromis problemomis ar užduotimis, kurioms reikia kūrybinių sprendimų. Šis modelis susideda iš šešių
etapų: problemos iškėlimo, duomenų atradimo, problemų nustatymo, idėjų atradimo, sprendimų
nustatymo ir priėmimo. In every step students need to intertwine the ability of finding many ideas, a
process called divergent thinking, with the ability of analysing ideas and making choices, known as
convergent thinking. Kūrybiškų problemų sprendimo tyrimai parodė, kad moksleiviai gali pasiekti
skirtingus pasisekimo laipsnius mokydamiesi gamtos mokslų.
Meno integracijos į gamtos mokslus pedagoginis poveikis
Kaip teigia mokslininkai, meno įtraukimas į mokslo programas taip pat turėtų būti grindžiamas
pedagoginėmis priežastimis, nes menas siūlo galimybes gilesniam, ilgesniam kūrybiškumui ir suvokimo
pasikeitimui. Pirmieji du reikalingi, siekiant išspręsti pagrindinę gamtos mokslų mokymo problemą, t.y.
įtraukiant moksleivius, padedant jiems surasti jų motyvaciją, pastarasis yra susijęs su tuo, jog svarbu
keisti perspektyvas kaip svarbų mokymo elementą moksle. Dažnai įprasti duomenys yra suvokiami
mažiau įtikinamai nei menai, kurie turi galios emociškai įtraukti moksleivius; mokslininkai nustatė, kad
moksliniai faktai apie Žemę yra laikomi labiau patraukliais, kai jie pateikiami nuotraukomis ar koliažais
moksleivių vaizduotėje.
Meno įtraukimas į mokslo dėstymą laikomas vaisingu pedagogine prasme, nes jis gali skatinti
skirtingus mokymosi aspektus, pavyzdžiui:
Įsitraukimas

Meno veikla skatina įsitraukimą, nes
suteikia galimybes panaudoti įgytą patirtį.
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Kūrybiškumas

Meno veikla suteikia ilgalaikio
kūrybiškumo galimybes.

Grožis

Menas suteikia moksleiviams galimybes
susipažinti su estetiniais elementais.

Identiteto kūrimas

Meno veikla padeda mokiniams geriau
pažinti save.

Savirealizacija

Menas, pasitelkiant savarankišką
mokymąsi ir saviraišką, suteikia savirealizacijos
galimybes.

Pažinimo įgūdžiai

Meno užduotys suteikia puikias
galimybes stebėjimui ir kitiems moksliniams
įgūdžiams.

Rizikavimas

Meno veikla skatina improvizaciją ir
eksperimentavimą saugioje aplinkoje.

Išlaikymas atmintyje

Menų integracija pagerina ilgalaikę
atmintį.

Smegenų augimas

Meno veikla palengvina nervų kelią ir
stipriąses sinapses.

Puikūs motoriniai įgūdžiai

Meno veikla padeda labai mažiems
vaikams kurti tokius pačius raštu sukurtus
įgūdžius.

Mokymosi stiliai

Meno veikla gali suteikti galimybių
klausytojams ir vizualiai besimokantiesiems.

Daugialypės žinios

Menas siūlo galimybes stimuliuoti ir
treniruoti daugybę žinių tipų.

Saviraiška

Menas gali padėti moksleiviams išreikšti
ne tik savo mintis, bet ir jų vaizduotę bei
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jausmus.

Perspektyvos pakeitimas

Menas, skatindamas labiau sutelktą
realybės matymo būdą, sutelkdamas dėmesį į
išsamią informaciją, gali palengvinti moksleivių
perspektyvos pokyčius visame pasaulyje.

Menų naudojimas gamtos moksluose yra procesas, kuris yra nelengvas ir dažniausiai
reikalaujantis daug pastangų. Iš tikrųjų, norint, kad mokytojas pasirinktų tinkamiausią meno formą, jis
turi atsižvelgti į įvairius aspektus, tokius kaip moksleivių amžius, mokyklos klasė, medžiagų
prieinamumas ir tikslinės grupės sąvokos. Yra skirtingų būdų, kaip menus susieti su mokslo
koncepcijomis, pavyzdžiui, kompiuterinė technologija gali būti puiki priemonė, kurią naudoja ir
moksleiviai, ir mokytojai, nes tai suteikia galimybę kurti įvairius pristatymo būdus. Moksleiviai taip pat
gali mokytis didžiųjų mokslininkų gyvenimų, kurdami scenarijų spektakliui, kuriame jie gali dramatizuoti
svarbius įvykius iš tiriamo mokslininko gyvenimo ir darbų. Tokiu būdu mokiniai turi galimybę išmokti
mokslo esmę apskritai, taip pat konkrečias mokslo turinio žinias. Istorinių įvykių dramaturgija leidžia
mokiniams sužinoti apie ginčus, istorinius eksperimentus ir šiuolaikinius socialinius mokslinius klausimus.

Menų integravimas ir nepasiturintys asmenys
Menų integravimo gamtos moksluose metodų tyrimai jau parodė teigiamus rezulatus taip pat
nepasituriančių asmenų kontekste ir kaip šie metodai gali juos paveikti.
Yra galimybė mokyti remiantis menais keturiais būdais, integruojančiais meną į pamokas:
• Pagalbinis integracijos metodas: kai mokytojai naudoja papildomą integracijos metodą,
tai reiškia, kad jie remiasi menais kaip užpildais konkrečiam jų mokymo programos
aspektui.
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•

•
•

Kolektyvinis kognityvinės integracijos metodas: šio metodo tikslas - sujungti meno
standartus su pagrindinėmis mokymo programomis, siekiant sukurti ryšį ir diferencijuoti
mokymosi procesą bei produktus.
Efektyvus integracijos metodas: šiuo požiūriu menas naudojamas kaip mokymo
programos papildymas, pvz. reagavimas į muziką ar menus kaip saviraišką.
Socialinės integracijos metodas: šio požiūrio pagrindinis tikslas yra įtraukti tėvus į
mokyklos spektaklius ar kitokius pasirodymus.

Kolektyvinis kognityvinis požiūris yra gerai vertinamas, kai mokinai turi naudoti skirtingus
mąstymo įgūdžius, o menas yra integruotas su kitais mokymo programos aspektais. Skirtingi
mokslininkai įrodė, kad "Universal Design for Learning Guidelines" (UDL) priėmė skirtingos institucijos ir
yra laikomos natūraliais meno partneriais. Ši sąsaja yra susijusi su įvairiais švietimo aspektais. Ją galima
rasti abiejuose menuose ir UDL, pvz., pateikiant skirtingus reprezentacijos būdus, skirtingas įsitraukimo
priemones ir daugybę išraiškos priemonių. Be to, meno integracija laikoma natūraliu užsiėmimu, nes
moksleiviai turi galimybių savarankiškai pasirinkti, individualumas ir savireguliacija pasiekiami mokantis
bendrai su bendraamžiais. Kaip buvo teigiama, per integruotą meninį mokymąsi moksleiviai įsitraukia į
kūrybinį procesą, kuris laikomas universaliu mokymosi būdu. Iš tikrųjų, moksleiviai per skirtingus
žingsnius įsivaizduoja, tiria ir suvokia, tyrinėja ir eksperimentuoja, kuria, atspindi, vertina ir persvarsto,
dalinasi rezultatais su kitais. Jie tai daro, vykstant nuolatiniam apmąstymui ir savęs vertinimui su
bendraamžiais ir mokytojais.
Jei pažvelgsime į skirtingas šalis, Japonijoje, Nyderlanduose ir Vengrijoje yra glaudus ryšys su
meno integracija į kitus dalykus, ypač gamtos mokslus.
Be to, buvo atlikti tyrimai apie meno integraciją į ugdymą nepalankioje padėtyje esantiems
žmonėms. Šiuose tyrimuose nepalankioje padėtyje esantys moksleiviai buvo laikomi neįgaliais,
ekonomiškai nepasiturinčiais ir dauguma jų buvo kalbantys anglų kalba, nes dauguma šių tyrimų buvo
atliekami JAV). Tyrėjai nustatė, kad mokiniai, dalyvaujantys menu integruotame mokyme, plėtoja
metakognityvą, kuris daro įtaką jų kognityviniams gebėjimams, turinio žinioms, atkaklumui ir savaiminiui
veiksmingumui dvikrypčiu būdu. Remiantis Bandura, sukurta socialine pažinimo teorija, mokymosi veikla
yra sąveika tarp skirtingų mąstymo ir žinių sričių, jiems daro įtaką asmeniniai, aplinkos ir elgesio
kintamieji.
Kitas svarbus vertinimas yra susijęs su trimis pripažinimo dimensijomis:
•
Meile ir draugyste,
•
Teisėmis,
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Solidarumu.
Visi šie pripažinimo būdai atsirado iš preliminarių santykių, teisinių santykių ir vertybių
bendruomenių, teikiančių emocinę paramą, pažintinę pagarbą ir socialinę vertę kitų atžvilgiu. Menų
integracija suteikia šias tris pripažinimo formas tokiu būdu kuriant aplinką, kuri palengvina moksleivių
savarankiškumą. Taigi, moksleiviai, kurie sustiprino savo emocinius gebėjimus, labiau linkę parodyti
savireguliacijos gebėjimus, tokius kaip tikslų nustatymas, savęs stebėjimas, savęs vertinimo ir mokymosi
strategijos. Mokiniai, kurie demonstruoja daugybę atstovavimo būdų, daugybę įsijungimo būdų ir
daugialypių veiksmų, remiasi tokiu elgesiu integruotoje mokymosi meno veikloje, juos pripažįsta
bendruomenė, nes jie teigiamai prisideda prie jos.Tokiu būdu moksleiviai parinks sudėtingesnes veiklos
kryptis, o darbas reikalaus daugiau mokymosi pastangų, padidins jų akademinius pasiekimus.
Šie rezultatai akcentuoja vieną iš svarbiausių XXI-ojo amžiaus iššūkių, tai yra galimybė
nepalankioje padėtyje moksleiviams gauti aukštos kokybės išsilavinimą, nustatant šį švietimo atotrūkį
per meno integraciją į švietimą.
•

STEAM pamoka
Nėra įprastos STEAM pamokos, nes jos valdymas gali keistis priklausomai nuo klasės, dalyko, taip
pat mokytojo ir moksleivių. Pavyzdys gali būti parengtas TAP mokymo metodu, STEAM klasė galėtų
prasidėti dešimties minučių apšilimu, kuomet mokiniai pramankština savo kūnus, peržiūrėdami
ankstesnę pamoką ir pateikdami įvadą apie naujas sąvokas, kurias jie mokysis tą dieną. Po šios įžanginės
dalies pristatomi nauji žodyno žodžiai ir pateikiama nauja medžiaga, tuo pačiu metu moksleiviai
supažindinami su dienos veikla, ši antroji dalis gali trukti apie dvidešimt minučių. Trečioji dalis yra
praktiškesnė, kai moksleiviai užsiima problemų sprendimo veikla, taikydami naujas žinias, kurios buvo
pristatytos ankstesnėje dalyje. Šioje dalyje mokytojas suteikia moksleiviams grįžtamąjį ryšį, kad jie galėtų
sustiprinti savo žinias. Veikla gali tęstis apie penkiolika minučių. Paskutiniame STEAM pamokos etape
mokytoja apibendrina visą pamoką, įvertindama moksleivių pažangą.
Naudojant šią STEAM pamokos sistemą, galima lengvai suprasti, kad mokslinės žinios gali būti
naudingos humanistiniams ir bendradarbiavimo metodams, siekiant mokytis STEM dalykų. Vizualizacija
gali būti geras praktinis pavyzdys, jei tai taikytina aukščiau minėtam metodui. Vaizduojamojo meno
pamoka yra naudingas būdas padėti mokiniams mokytis apie gamtos objektus, siekiant pagerinti jų
stebėjimo įgūdžius. Kuomet moksleiviai yra raginami suplanuoti sąvokas, kurias bando išmokti,
naudojant mokslinius rinkinius, jie gali glaudžiai bendradarbiauti ir stebėti mokymosi kelią. Moksleivių
padarytos klaidos yra svarbi mokytojų priemonė, nes taip galima suprasti moksleivių klaidingą supratimą
apie konkrečią pamoką ir pabandyti jas išspręsti kitos pamokos pradžioje, apšilimo metu.
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Kalba atlieka svarbų vaidmenį STEAM pamokose. Mokslinių dalykų akademinės kalbos
supratimas yra didelis iššūkis mokiniams, nes tai yra specifinė kalba, kuri naudoja sudėtingus žodžius ir
dažniausiai trukdo mokiniams mokytis. Šiuo klausimu dramos veikla yra vienas iš geriausių būdų įtraukti
moksleivius į gamtos mokslus. Per žaidimą vaidmenimis jie gali suprasti ir ištirti, kaip mokslininkai vykdo
mokslinius tyrimus, apibūdindami jų išvadas ir sukurdami ryšį tarp mokslo ir kasdienio gyvenimo.
Anot mokytojų, kūrybinės veiklos, tokios kaip šokis, yra vienos iš naudingiausių priemonių, skirtų
moksleiviams, norint gauti mokslines žinias apie sąvokas, kurias yra neįmanoma lengvai pastebėti. Iš
tiesų, ši konkreti metodika padeda mokiniams dviem konkrečiais būdais: ji leidžia mokiniams aktyviai
sutelkti dėmesį į pamoką ir padeda transformuoti konceptualią informaciją, kurią siūlo mokslinė
pamoka, į asmeninę patirtį.
Meno formos pavyzdžiai
Kitas svarbus aspektas yra galimybė pateikti
visas mokslines sąvokas per meno formas.
Mokslininkai teigia, jog šis klausimas turi teigiamą
atsakymą, tačiau pasirinktos mokslinės sąvokos turi
būti nustatytos, pvz: jūros bangų judėjimas energijos
atveju. Tai reiškia, jog norint lengvai pritaikyti
mokslinę koncepciją meno formomis, mokytojai ir
moksleiviai turi pasirinkti reiškinius ir situacijas,
kurios estetiškai gali parodyti įtrauktas sąvokas.

Tarp visų skirtingų meno formų kai kurios yra
labiau
patartinos
norint
suteikti
moksleiviams
pedagogines priemones ir rezultatus. Vaizduojamasis menas,
pvz: fotografija, tapyba ir piešimas, yra vienos iš geriausių meno formų, kurias reikia įtraukti į gamtos
mokslų mokymą. Šios meno rūšys leidžia mokiniams suprasti ir ugdyti jų mąstymą apie gamtinių būtybių
ir reiškinių grožį. Tipiški pavyzdžiai - vandens lašai arba snaigės.
Kitos dvi meno formos, kurios teigiamai veikia gamtos mokslų mokymąsi, yra šokis ir
pasakojimai. Muzika yra puikus įrankis, padedantis pristatyti mokslinę sąvoką ar fenomeną.
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Pasakojimas, kita vertus, yra laikomas geru tarpininku tarp meno formų integracijos ir gamtos mokslų
mokymą, nes tai padeda moksleiviams pereiti visą mokslinės sąvokos ar natūralaus įvykio procesą.
Tačiau mokslininkai nustatė, kad poezija yra labai vertinama meno forma, kurią galima pritaikyti
mokslinei edukacijai, nes ji apima dvi sritis, kurios paprastai pamirštamos gamtos mokslų pamokose,
būtent emocinėje ir kūrybiškumo srityse.
Šokis
Praktinis pavyzdys yra susijęs su tema, ką reikėtų padaryti norint įsukti elektros lemputę, kad
moksleiviai tuo pat metu išmoktų mokslines sąvokas, susietas su magnetizmu ir elektra per šokį. Per
apšilimo laiką moksleiviai turėtų pakartoti praeitos pamokos temą, susijusią su elektronų vaidmeniu, ir
jie tai turėtų padaryti šokdami linijoje, kad sukurtų elektronų kelią, kuris vyksta D-elementų baterijoje,
judėdami iš negatyvaus poliaus, tada pagal laidą iki teigiamo poliaus, kur persijungtų į D-elementą.
Vienas moksleivis turi suvaidinti jungiklio vaidmenį, atsistoti tarp linijos ir teigiamo poliaus, kad
įsivaizduojamą lemputę galėtų įjungti ir išjungti. Moksleiviams taip pat reikia išmokti trumpą burtažodį
ar sakinį, kad ,,įjungtumėte ir išjungtumėte“ elektros srovę. Mokiniai, kurie vaidintų elektronų vaidmenį,
žinotų, kada judėti ir kada sustoti.
Kai mokiniai supranta, ką daryti, pašalinamas asmuo, kuris atlieka jungiklio vaidmenį, ir
mokytojas prašo juos sukurti vieno laido grandinės modelį, kuris naudoja bateriją, kad lemputė būtų
apšviesta kūrybišku judesiu. Tuo metu, kai moksleiviai pradeda užduoti klausimus, kaip atlikti šią
užduotį, kalbėdamiesi tarpusavyje ir atrasdami sprendimus, mokytojas gali atsižvelgti, jog klasė suprato
užduotį, ir galima toliau eiti į priekį su sudėtingesnėmis užduotimis, kad moksleiviai įgytų daugiau žinių
apie temą, klausdami kaip jie galėtų sukurti modelį, kuris susidarytų iš dviejų laidų ir jungtuko, taip
pradedant kitą diskusiją tarp moksleivių.
Po šių užduočių mokytojas gali toliau mokyti leisdamas moksleiviams aplikuoti įgytas sąvokas
nauju skirtingu būdu, pavyzdžiui, paverčiant elektros energiją ne į šviesą, o judant į variklį. Tuo metu
tarp moksleivių prasideda nauja diskusija apie tai, kaip veikia skirtingos variklio dalys, tuo tarpu
mokytojas juos padalija į grupes, kad vieni atstovautų baterijai, kiti varikliui ir treti jungikliui, kad jie
galėtų rasti meno būdą, kaip pristatyti užduotį.
Poezija
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Poezija padeda mokiniams ugdyti gebėjimus, tokius kaip vaizdiniai, metafora, analogija ir
bendravimas, kurie yra labai svarbūs tiek bendrajame moksle, tiek gamtos moksluose. Kai moksleivis
bando parašyti eilėraštį, norint iliustruoti mokslo sąvokas ir reiškinius, turi prisidėti jo ankstesnės
mokslo žinios. Žinoma, jog poezija gali būti naudojama įvairiais būdais ir mokymosi metu, pavyzdžiui,
mokytojas pamokos pradžioje gali panaudoti poeziją kaip pamokos įžangą tam, ką norėtų paaiškinti.
Poezija taip pat gali būti naudojama kaip kulminacinė veikla, siekiant motyvuoti studentų kalbinę veiklą
arba kaip užduotį, kurioje mokiniai turi parodyti tai, ką jie išmoko konkrečios pamokos metu.
Visi šie pozityvūs poezijos aspektai padeda sustiprinti mokslo turinio prasmę. Kadangi daugelis
mokslų sąvokų yra abstrakčios, mokslininkai remiasi metaforomis ir kuria modelius, kurie padeda
žmonėms suprasti žinias. Tai galima padaryti, nes mokslui, taip pat ir poezijai, reikia suvokti metaforinę
kalbą.
Pasak mokslininkų, eilėraščiai yra ne tik parašyti informacijos perdavimui, bet ir išplėčia žmogaus
jausmą ir gyvenimo suvokimą, taip pat sustiprina ryšį su pasauliu. Atsižvelgiant į tai, ryšys su sąvokomis ir
patirtimi yra labai svarbus gamtos mokslų mokymui, ir mokytojai tai turėtų susieti su kitomis patirtimis,
kad gautų teigiamų gamtos mokslų mokymo rezultatų. Integruojant poeziją gamtos mokslų mokymo
programoje galima įvairiais būdais išplėsti mokymosi rezultatus. Robertas Yager teigia, kad egzistuoja
šešios mokslo išsilavinimo sritys: sąvokos, proceso įgūdžiai, kūrybiškumas, emociniai įgūdžiai, programos
ir pasaulėžiūra. Poezija, pritaikyta mokslui, gali padėti plėtoti dvi iš šešių sričių, būtent kūrybiškumą ir
emocinius įgūdžius. Kalbant apie pirmąjį, poezijos kompozicija apima vizualizavimą ir psichinių vaizdų
kūrimą, naujų idėjų jungimą ir informacijos perdavimą. Be to, poezija padeda moksleiviams plėtoti
teigiamą požiūrį į mokslą, ištirti žmogaus jausmus ir ugdyti jautrumą kitiems, tai yra elementai, susiję su
emociniais įgūdžiais.
Poezija ir mokslas dažnai vadinami dviem priešingais elementais: pirmasis - emocinis, kūrybingas
ir iškalbingas, o kitas - beasmenis ir racionalus. Įvairūs mokslininkai studijavo šią problemą ir sukūrė tris
kategorijas, pagrįstas mokytojų parašytais eilėraščiais: kai kurie eilėraščiai buvo gilūs ir žavingi, kiti buvo
labiau juokingi ir siaubingi, o kiti pabrėžė vaizduotę ir emocijas. Rezultatai pabrėžė faktą, jog mokytojai
norėjo, kad per poeziją moksleiviams būtų galima spręsti konceptualius pokyčius ir pertvarkyti idėjas,
per kurias jie susiduria su gyvenimu skirtingais būdais.
Be to, kūrybinis rašymas padeda mokiniams spręsti problemas. Iš tikrųjų moksleiviai, turintys
problemų sprendimo požiūriu, dažniausiai turi norą ir pasitikėjimą imantis skirtingų problemų,
nusakančių skirtingas sudėtingų užduočių perspektyvas.
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Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo atliktas eksperimentas tam, kad 9 klasės klasės mokiniai
galėtų sužinoti gamtos mokslų pamokos temą. Norėdami tai padaryti, moksleiviai pasirinko temą, kuriai
reikėjo sukurti eilėraštį, o mokytojai pateikė kokybiškus poezijos modelius. Po to, kai jie parašė eilėraštį,
moksleiviams buvo užduodami keli klausimai, tokie kaip: ką jie išmoko, sunkiausia dalis rašant eilėraštį,
labiausiai patikusi projekto dalis, ką jie sužinojo apie save proceso metu ir ar pasikeitė suvokimas apie
gamtos mokslą. Paprastai moksleiviai teigiamai reagavo į šią veiklą, teigdami, kad jie atrado kitą
mokymosi būdą ir kad mokslas nebūtinai turi būti nuobodus. Be to, jie teigia, kad poezija gali padėti
geriau suprasti dalykus ir kad "konkrečių dalykų" tyrimai, pavyzdžiui, mineralai šiuo atveju, gali būti
įdomūs ir motyvuojantys. Kitas teigiamas moksleivių pastebėjimas rodo, kad yra galimybė atlikti užduotį,
pateikiant informaciją kitiems žmonėms neįprastais būdais. Mokytojai apibūdino šią patirtį teigiamai ir
skatinančiai, nes dauguma moksleivių jautėsi įtraukti į gamtos mokslų mokymą poezijos būdu.
Išvada
STEAM pamokos parodo didelį efektyvumą, jeigu naudojamos kaip papildomos mokslo
pamokos. Iš tiesų įrodyta, kad po teorinės veiklos, susijusios su mokslo disciplinomis, moksleiviams vis
dar sunku prisiminti ir suvokti sudėtingas temas su jų žodynu ir sąvokomis. Tokiu būdu STEAM pamokos
suteikia moksleiviams dvi svarbias ypatybes: galimybę suvokti menus, kurių kitaip jie nebūtų išmokę, ir
įgyja mokslo koncepcijas bei žodyną su nauja perspektyva, kuri jiems labiau įdomi.
Apskritai mokytojai, paklausti mokslininkų, pateikia teigiamą grįžtamąjį ryšį apie gamtos mokslų
mokymo metodologijas. Moksleiviai gauna daugybę mokymosi ir asmeninių pranašumų, kai jiems
suteikiama ,,dvigubos dozės“ mokslinė pamoka: pirmiausia, mokydami mokslo koncepcijų ir žodyno per
bendrą pamoką, tada peržiūrėdami tas temas per meno pamoką.
Tai prisideda prie to, kad menai yra ne tik savarankiška disciplina, bet ir įrankis, skirtas
vizualizacijai ir išorinio pasaulio supratimui. Kaip vaikai mokosi skaičiuoti prieš pradėdami oficialiai
mokytis mokykloje, taip mokiniai gali mokytis menų prieš jų mokantis pamokoje. Deja, šiuo metu menai
vis dar laikomi kažkuo asmeniniu, o ne platesniu ryšiu tarp skirtingų disciplinų. Buvo įrodyta, kad per
menus moksleiviai tampa labiau susidomėję mokslu, o ypač gamtos mokslų dalyku, nepaisant gero
pažymio testo metu ir gautų žinių apie mokslą ir gyvenimą supratimo.
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8 SKYRIUS: Atvirkštinis mąstymas
gamtos mokslų suvokimo vystymui
Autoriai: Romans Vitkovskis, Uldis Heidingers,
Latvian Education Foundation

Faktas, kad mokiniai ignoruoja STEM disciplinas
gali būti susijęs su jų požiūriu, kad šie dalykai pateikiami mokyklose yra pasenę ir nenaudingi kasdienėje
veikloje. Šis įsitikinimas sustiprėja, nes internetas gali pateikti visus atsakymus ir sprendimus, susijusius
su mokslo procesu. Disciplinos suvokimas ir visi kiti dalykai tampa nesvarbūs, jei į juos žiūrima kaip į
bereikšmius.
Kad disciplina nebūtų visiškai atmesta, ji turėtų apimti dalyko filosofinius pagrindus, struktūrą ir
šiuolaikines problemas bei supažindinti su pagrindinėmis temomis. Akivaizdu , kad STEM disciplinose (jų
mokymo kursai turi pakankamai informacijos, kuri atskleidžia pagrindinę problematiką) yra svarbus
suvokimas. Jei jo trūksta, mokinys pradeda nemėgti mokomo dalyko. Tai pasitaiko ir kasdieniame
gyvenime susiduriant su naujom sąvokom, santykiais, techniniais sprendimais ir kt. dalykais. Dėl to
skatinant motyvaciją turi būti atsižvelgta ir į priemones suvokimui plėsti bei žinioms naudoti. Šiam tikslui
gali pasitarnauti atvirkštinis mąstymas. Jei kas nors turi savybę supaprastinti dalyko informaciją, kad ją
suprastų kiti žmonės, tai vadinama ribotu atvirkštiniu mąstymu. Jei žmogus turi savybę tai daryti
kiekvienoje situacijoje nesąmoningai, tai gali būti vadinama atvirkštiniu mąstymu.
Duotos disciplinos modelių kūrimo ir naudojimo praktika + kitų dalykų modeliai ir jų prieigos
demonstravimas gali padėti leisti suprasti naujus dalykus, kol galiausiai jų naudojimas peraugs į
nesąmoningą būseną, kuri prives prie pasąmoningo modelių vartojimo, leidžiančio suprasti pateiktas
idėjas. Atvirkštinis mąstymas yra tipiškas žmogaus smegenų fenomenas, o kaip parodė 8 metų praktika
(www.goerudio.com [5]), iš tiesų įmanomas. Mokiniai gali sukurti modelius, kurie padėtų atsakyti į
klausimą kodėl, tačiau jie tik leidžia iš naujo atrasti tuos pačius dalykus. Tai yra eksperimento rezultatas,
kurį galima pasižiūrėti www.goerudio.com, jame yra pateikti studentų modeliai pagal STEM dalykų
temas.
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Atvirkštinis mąstymas ir kaip jį atpažinti
Atvirkštiniai procesai priklauso tam
tikrai kategorijai, nes kai kurių procesų
neįmanoma atsukti. Pvz., keptą žąsį
paversti gyva žąsimi, bet garas gali
kondensuotis ir vėl grįžti į skystą
būseną.
Dažniausiai
atvirkštinis
veiksmas duoda tik ribotus rezultatus,
nes gali atsirasti nežinomųjų, kurie
turėjo įtakos procesui. Pvz., kada
integruojame funkciją, negali būti, kad
tai tik išvestinė funkcija.
Moksliniai atradimai ir inžineriniai
sprendimai
dažnai
įgyvendinami
galimybės dėka pamatyti panašumus
skirtingose srityse ir jas pritaikyti, tai ne tik eksperimentų informacija, bet ir kitų žmonių atradimai. Kad
pavyktų suderinti keleto disciplinų informaciją, reikia ją suprasti. Jei tikslas yra sukurti ką nors nauja,
mokslininkas turi mokėti greitai perprasti kitų disciplinų dalykus (sąvokas ir sąsajas), kaip jie buvo atrasti
ir kodėl jie taip veikia. Atvirkštinis mąstymas šiame tekste reiškia savybę naudoti idėjas tarp skirtingų
disciplinų. Tai gali būti suprasta, kaip žmogus geba paaiškinti (dažniausiai sau) tam tikrus modelius, pvz.,
kaip vienos sferos veiksniai veikia kitą. Jei žmogus geba tai daryti ne tik profesinėje srityje, bet ir
kasdienėje plotmėje, jis naudoja atvirkštinį mąstymą. Jei jis geba tai daryti tik profesinėje srityje, tai bus
tik ribotas atvirkštinis mąstymas. Vienas to pavyzdys galėtų būti auto mechanikas, kuris gali panaudoti
pavyzdį ir paaiškinti, kaip veikia automobilio važiuoklė, tačiau jis negali rasti pavyzdžio norėdamas
paaiškinti, kaip veikia jo skalbimo mašina. Jei jis turėtų atvirkštinį mąstymą, galėtų panaudoti pavyzdį
paaiškindamas, kaip veikia jo skalbimo mašina bei kodėl jo santykiai su žmona silpnėja. Atvirkštinis
mąstymas gali būti atpažintas, jei žmogus gali pateikti praktinių įvairių gyvenimo sričių pavyzdžių.

Atvirkštinio mąstymo reikmė
Visai neseniai įgūdžiai ir žinios, įgytos mokykloje ar universitete, buvo naudingos ir po daugelio
metų. Dabartiniu metu mokymosi procese įgyti įgūdžiai ir žinios darbo rinkoje greitai tampa pasenusiais
ir nereikalingais dalykais. Mes arba turime pagrįsti mokymo prasmingumą, arba paskelbti, kad jis
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beprasmis. Taip yra su dauguma mokomų dalykų, kurie jau vaikui atėjus į mokyklą būna senstelėję. Todėl
žinios, įgytos mokymo eigoje, gali būti beprasmės. Jei mes žinias laikome informacija ir suvokimu, tai visa
galime patobulinti ir pakeisti mokymo eigoje. Mokyme suvokimui įgyti turi būti naudojami efektyvūs
pavyzdžiai. Mokymas neturi tik pateikti tam tikras žinias apie tam tikrus dalykus, bet greičiau išmokyti,
kaip tas žinias akumuliuoti ir suprasti. Jis turi išmokyti mokytis. Taip pavyzdinis metodas ir atvirkštinis
mąstymas tampa geriausiais būdais mokytis.
Europos Sąjungos projektas GoScience yra vienas iš pirmųjų žingsnių sudominti mokinius
mokytis naujų dalykų, kad šie galėtų lengviau jaustis
kasdienėse situacijose. Svarbiausias jo tikslas įrodyti, jog
suvokimas nėra kažkoks stebuklingas pagalbininkas,
tačiau jis gali leisti mokiniui lengvai jaustis tam tikroje
mokslo sferoje. Gyvenimo kokybė gali būti pamatuota
pagal tai, kaip mes jaučiamės ir tai aktualu visiems
mokiniams. Jei mokinys jaučiasi patogiai, tai jam nebus
problemų su STEM ar kitomis disciplinomis. Žinios galioja
tik tiek, kol naujos užima jų vietą ir iš esmės išplėčia ir
pertvarko supratimą. Tai yra nuolatinis procesas, kurio
matyti galime tik rezultatus.
Atvirkštinis mąstymas, kaip mes jį suprantame,
nurodo mokinio požiūrį į dalykus ir gebėjimą mokytis
šiuolaikiniame pasaulyje. Jei jis gali rasti panašumų tarp
dalykų, kuriuos jis žino, jam nebus reikalo iš karto atmesti
naujus dalykus, kurie jam atrodo nesupranami ir tolimi.
Šis požiūris gali paskatinti naujų dalykų išmokimo procesą, jei tik būtų mokinio suprastas. Kita vertus,
mokinys turėtų atlikti seką stebėjimų norėdamas suprasti sąvoką ar sąsają. Panašumų ar analogijų atveju
mokinys gali pasinaudoti jau prieš tai atliktais stebėjimais taip pagreitindamas suvokimo procesą.
Naudodami pavyzdžius ir atvirkštinį mąstymą mes hipotetiškai galime sumažinti laiką, reikalingą išmokti
naujus dalykus. Hipotetiškai dėl to, jog mokinys gali negebėti interpretuoti naujų žinių, tačiau praktika
rodo, kad tai veikia dauguma atvejų.
Atvirkštinis mąstymas įvyksta vaizdų lygmenyje, o žodinis mąstymas reikalauja fiksuotos struktūros,
todėl yra mažiau efektyvus. Be atvirkštinio mąstymo mokinys turi mažesnį kiekį jam prieinamų ir
suprantamų dalykų. Dažniausiai mes visi naudojame atvirkštinį mąstymą, bet jei jis nėra treniruojamas,
tai susidurdami su naujais komplikuotais dalykais mes jo nenaudojame.
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Mokymo procese didžiausia klaida yra mokyti visų disciplinų atskirai neparodant jų tarpusavio
ryšio. Užmegzti ryšį su pažįstamais pasaulio fenomenais ir kartu su jais suprasti naujus dalykus gali padėti
pavyzdžiai, tačiau jie taip pat gali suteikti tik dalinį pažinimą ir tai bus tik ribotas atvirkštinis mąstymas.
Tam, kad mokiniai praplėstų akiratį, jie turi išmokti naudoti atvirkštinį mąstymą įvairiose disciplinose bei
už mokyklos ribų, praktiškai treniruotis, kaip tinkamai pažinti naujus dalykus.

Atvirkštinis mąstymas ir fantazija/kūrybingumas
Kai kuriais atvejais surasti pavyzdį kitose disciplinose nereiškia atvirkštinio mąstymo
panaudojimo. Kiekvienas naujas atradimas, kiekvienas inžinerinis sprendimas, kiekviena idėja ir
rezultatas kyla iš autoriaus patirties pavyzdžių, kurie yra individualus dalykas, tačiau susijęs su mums
geriausiai pažįstama disciplina, kur mes jaučiamės patogiausiai ir žinome, kad viskas, kas vyksta toje
sferoje, remiasi tam tikromis nustatytomis struktūromis. Beveik niekas nemąsto formulėmis, tačiau
vidiniai pavyzdžiai jomis remiasi. Paprasčiausias eksperimentinio mokslo pavyzdys – tai, kad
eksperimentų informacija parodo, kaip vyksta procesas, iš kurio mes padarome išvadas, kodėl taip
vyksta – t.y., mes susikuriame vidinį modelį, kuris vėliau yra taisomas ir tobulinamas.

Atvirkštinis mąstymas, kaip mes jį matome,
sukuria naujų dalykų modelius, kurie leidžia
mums manyti, kad jie galėtų būti sukurti ir
panaudoti mūsų pačių. Visa tai, žinoma, gali būti
įmanoma tik su dalykais, sukurtais ar atrastais
žmonių.

Taigi, atvirkštinis mąstymas yra tam tikra
forma, nuolatinė savybė, kuria pasąmoningai
kurdami vidinius modelius galime pasiekti panašių rezultatų su jų tikruoju autoriumi. Kiekvienas objektas
gali būti panaudotas tolesniame naujų modelių kūrime. Kiekvienas modelis prisideda prie kūrybinės
bazės kūrimo. Atvirkštinis mąstymas yra fantazijos ekspresija, nes veda į analoginių ar panašių objektų
kūrimą. Vykstant šiam kūrimo procesui žmogus gali būti vedamas priekin jam prieinama informacija arba
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pačio žmogaus vaizduote, taip sukuriant naują modelį – naują teoriją ar išradimą. Naujos sąvokos kyla iš
stebėjimų, kuomet individas savo vaizduotės pagalba gali sujungti skirtingas sąvokas ir tyrimais pagrįsti
savo teorijas ar pastebėjimus. Atvirkštinis mąstymas eliminuoja barjerus tarp skirtingų disciplinų ir
leidžia dirbti laisvai, maišant įvairius objektus, siekiant išgauti naujas formas ar įsivaizduojant sukurti
naujas sąvokas pagal turimą naują tyrimų medžiagą. Matematika ir daugelis kitų mokslų buvo sukurti
šiuo pagrindu. Praktiškai atvirkštinis mąstymas yra pasąmonės žaidimas, kuris yra treniruojamas
sąmoningai kuriant daiktų modelius.

Gauti šių prielaidų rezultai
Jungtinio eksperimento pradžioje tarp Latvijos Švietimo fondo ir Rygos Anglų Gimnazijos buvo
siekis užfiksuoti riboto atvirkštinio mąstymo taikymą tam tikrų disciplinų naudojime. Tai buvo daroma
tam, nes atvirkštinis mąstymas dar nebuvo identifikuotas ir buvo reikalinga nustatyti žinių kaip
informacijos ir suvokimo pateikimo reikmę bei jos pristatymą švietimo sistemai. 4 dešimtos klasės
mokiniai iš Rygos Anglų Gimnazijos sukūrė modelius pagal LR mokymo standartus visoms 10-12 klasių
tiksliųjų mokslo disciplinoms – matematikai, biologijai, chemijai ir fizikai. Šis procesas buvo kuruojamas
specialiai parengtų mokytojų. Mokiniai sukūrė mažiausiai 75% modelių be mokytojų pagalbos net ir
jiems ne itin žinomose disciplinose. Sėkmingiausiai pasirodę mokytojai buvo apdovanoti Latvijos
inovacijų apdovanojimu 2011 m. už mokymosi medžiagą, kuri yra prieinama jau 9
metus www.goerudio.com internetiniame puslapyje, o ši medžiaga buvo ir toliau tobulinama pagal
studentų sukurtus modelius.
Nesuvokiamas rezultatas tiems, kas net nieko nestudijavo; tad kodėl mes tiek daug laiko turime
praleisti mokykloje? Šis eksperimentas parodė, jog atvirkštinis mąstymas veikia konkrečiose disciplinose.
Šie studentai, kurie sukūrė pradinį modelį goerudio.com svetainėje, vėliau pripažino, kad vis dar kuria
savo vidinius modelius sau nežinant, ir jaučiasi puikiai, kai užduotys pavyksta. Žinoma, tai yra
diskutuotina, nes eksperimentas atliktas tik vienoj mokykloj, o rezultatai nėra visiškai tiksliai
dokumentuoti. Kita EU projektas „Goerudio“ buvo skirtas išsiaiškinti, kodėl mokiniai nenori mokytis
tiksliųjų mokslų disciplinų ir kaip jas padaryti prieinamesnes; tam kaip tinkamiausias buvo pasirinktas
modelio metodas. Šis projektas turėtų praplėsti modelio metodo panaudojimą. Atvirkštinis mąstymas
buvo pasirinktas kaip papildoma pagalba, kuri motyvuotų talentingus mokinius ir juos labiau užimtų.

Atvirkštinis mąstymas ir pažinimas
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Svarbu atpažinti dalykus: ar tai būtų instrukcija, ar mokslinis straipsnis, ar naujas prietaisas,
nežinant jų negalima suprasti šiuolaikinio mokslinio diskurso. Atvirkštinis mąstymas leidžia automatiškai
apimti daugelį mokslo sričių pasąmonės lygmenyje pažinimo proceso eigoje; jis vyksta pasitelkiant
mokslinių disciplinų modelius, kurie leidžia atnaujinti turimą informaciją ir sumažinti senos informacijos
įtaką.

Atvirkštinis mąstymas ir suvokimas
Atvirkštinis mąstymas yra paremtas suvokimu: jei nėra suvokimo, nėra ir atvirkštinio mąstymo.
Suvokimas yra nelengvas mokymosi procesas, kuris negali padėti nustatyti, ar mokinio aiškinimas yra jo
suvoktas, ar tiesiog išmoktas ir pakartotas iš teksto. Su šia supaprastinta prieiga dažnai susiduria
mokytojai. Be to, suvokimas negali būti parodytas parašant matematines lygtis kitose tikslinio mokslo
pamokose taip parodant savo žinojimą, nes jis nebūtinai reiškia formulės ar temos suvokimą. Suvokimas
gali būti atpažintas, kai individas gali rasti analogus ir panašumus kitose temose/disciplinose. Jis, žinoma,
ne visada gali atskleisti visą dalyko prasmę. Yra tam tikros kokybinės charakteristikos, kurios
apskaičiuojamos ir turi kitų savybių, tačiau suvokimas atsako į klausimą „kodėl?“. Panašiai modeliai
parodo, ar dalykas buvo suprastas, ar ne atsako į klausimą „kodėl“. Suvokimas gali būti įgytas, kada
modeliai yra kuriami intuityviai ir pasitelkiant visą turimą informaciją. Be suvokimo nebūtų atvirkštinio
mąstymo, bet tuo pačiu be atvirkštinio proceso nebūtų įmanoma suvokti.
Atvirkštinis mąstymas nėra inovacija, bet mes jį taip apibrėžėme. Pirmiausia, tai yra susiję su
mokinio vaizduote – kiekvienas dalykas yra supaprastintas iki jam suprantamos idėjos iš jau žinomos
mokslinės disciplinos – ir tam yra sukuriamas jam suvokiamas dalyko modelis. Natūralus suvokimas yra
palygintinas su komfortu, kuomet mes nesame išgąsdinami naujosios informacijos, o ją suprantame lyg
savą savaime. Tai reiškia, jog mokinys jausis saugus, kadangi jis nesusidurs su jam neaiškiais dalykais.
Kita vertus, jei modelis nėra randamas, atsiranda diskomfortas – aš nežinau / aš nesuprantu. Tam yra
trys keliai:
1. Aš nežinau / aš nesuprantu ir dėl to nesimokau.
2. Aš nežinau / aš nesuprantu ir ieškau, ką daryti toliau
3. Aš nežinau / aš nesuprantu ir ieškau, kas kaltas
„Aš nežinau / aš nesuprantu“ situacija dažnai ištinka studentus, tačiau tik keletas turi savybių
išsisukti iš šios padėties, nebent jie geba pritaikyti atvirkštinį mąstymą. Po to mokiniai atvirkštinio
mąstymo būdu atsidurs mokslininko pozicijoje ir norės sužinot atsakymą, kodėl ši situacija atsitinka ir t.t
Praktikoje mokiniai bando kurti modelius, kurie įtikintų; be abejo, jiems bus būtina išbandyti šį modelį
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norint įsitikinti, kad jis nesuklaidins. Mūsų manymu, atvirkštinis mąstymas yra savybė kurti pasąmoninius
modelius, kurie suteiktų komforto jausmą – tam tikro dalyko suvokimo jauseną (sąvokos ar sąsąjos).

Atvirkštinio mąstymo mokymasis
Atvirkštinis mąstymas negali būti išmoktas kaip mokykloje mokoma disciplina. Daugumai
talentingų mokinių (gali būti sunkiau mažiau gabiems mokiniams ir dėl to jie išmoks tik riboto atvirkštinio
mąstymo) tai geriausiai išmokstama pagal tam tikrus sukonstruotus mokymo procesus nuo pradinės
mokyklos iki universiteto. Svarbiausia mokant kiekvienos disciplinos yra analogų / panašumų pavyzdžių
pateikimas parodant, jog daugumos atvejų dalykai yra panašūs – pvz. atitinka tą patį modelį.
Modeliavimas reikalauja, kad mokiniai turėtų platesnį suvokimą nei reikalauja tema, ir taip gebėti
sudaryti analogijas, panašumus pagal jau turimas žinias. Šis metodas yra patikrinamas, lengviau
pateikiamas ir akumuliuojamas bei jį paprasčiau pristatyti platesnei auditorijai, kuri gali susipažinti su jo
bruožais.
Išvystyti ir naudoti modelius mokymo procese yra pagrįsta metodologija, tačiau ji veikia tik tam
tikruose STEM disciplinose, ne nuolatiniame kasdieniame naudojime. Svarbu naudoti ir kasdienius
dalykus parodant, jog STEM disciplinos nebūtinai pateiks visą reikiamą informaciją. Šis požiūris sukels
reikmę mokiniui plačiau domėtis tam tikromis temomis ir rinkti įvairiai prieinamą informaciją, kuri leis
jam sukurti savitą modelį apie tam tikrus dalykus ir taip juo pasidalinti su kitais mokiniais. Diskusija gali
įvykti tik nustatytos disciplinos rėmuose, kadangi mokiniai gali būti susidarę tam tikrą modelį iš skirtingų
disciplinų. Tai yra svarbus mokymosi procesas, o mokytojas turi tai atidžiai sekti. Jiems modelis gali
nepatikti, tačiau jei jis teisingas, jis negali būti kritikuojamas. Mokytis atvirkštinio mąstymo nėra trumpas
procesas. Jis gali būti pasiektas tik ilgu mokymusi ir paremtas modelių metodologija bei jų panaudojimu.
Atvirkštinis mąstymas nesusiformuoja tik vienai disciplinai, nes tokiu atveju galima išvystyti tik
(ribotą atvirkštinį mąstymą), todėl yra būtina, kad modeliai būtų formuojami skirtingų disciplinų.
Naudodamas šį metodą tarp daugelio disciplinų, mokinys įgaus įgūdžių jį vartoti su nesusijusiom
disciplinom.
Prieš tai pateikti rezultatai gali būti pasiekti, jei mokytojai imsis šio metodo. Išsilavinę mokytojai
yra pati svarbiausia šio metodo įgyvendinimo sąlyga. Būtų puiku, jei jie sektų pavyzdžiu mokytojas ->
mokykla -> universitetas. Žinoma, tai nereiškia, jog šis metodas gali būti pritaikomas tik mokyklose.
Atvirkštinis mąstymas gali suteikti galimybę kurti tą patį modelį skirtingoms disciplinoms.
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Norint priartėti prie atvirkštinio mąstymo, mokymo procesas turėtų būti pakeistas taip:
mokytojas mokinius apmoko tam tikros temos modelio, o vėliau mokinys pats turi kurti tą modelį. Kitas
mokytojas gali pateikti kitą modelį skirtingai disciplinai, tačiau mokinys gali panaudoti jau turimą modelį.
Tai gali mokiniui įrodyt, kad modelis gali tikti daugeliui disciplinų vienu metu. Dažnai būna, jog vienas
mokytojas moko keleto dalykų, pvz., fizikos ir matematikos.
Kuo daugiau disciplinų, tuo daugiau galimybių mokytis. Praktiškas šių modelių įgyvendinimas
galiausiai paveikia mokinius naudoti tokius modelius pasąmoningai. Buvo sukurta modelių naudojimo
metodologija [2], tačiau atvirkštinio mąstymo schema paskelbta publikacijoje „Paruošimo stadija ->
Modelio kūrimas -> modelio tobulinimas -> modelio pritaikymas“ gali būti papildyta modelio
kvestionavimu ir ar jis atsako į klausimą, kodėl? Ši metodologija geriausiai veikia, kai mokinių klausiama
ne kodėl tokie gauti eksperimento rezultatai, o kaip juos pavyko gauti ir kaip juos tiksliai nustatyti.
Išvados
Mokymosi procese pagrindinis tikslas turėtų būti atsakyti į klausimą „kodėl?“, o ne „kaip?“
Atvirkštinis mąstymas yra neįmanomas be modelių taikymo skirtingose mokslo disciplinose.
Daugelis mokinių turi tik ribotą atvirkštinio mąstymo lygį.
Ne visi turi pakankamai vaizduotės; tai yra faktas, kuris turi būti priimtas, nes ne visi mokiniai yra
pakankamai talentingi.
Ribotas atvirkštinis mąstymas taip pat yra pasiekimas, kuris gali sumažinti klaidų tam tikrose
disciplinose.
Turėtų būti sukurtas tam tikras skaičius modelių mokiniams, kad jie galėtų juos vėliau kurti
patys.
Turėtų atsirasti mokytojai, kurie gebėtų implikuoti modelius į naudojamą mokymo procesą.
Modelio metodas turėtų būti taikomas keliose skirtingose mokslo disciplinose.
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9 SKYRIUS: Holistinis požiūris į gamtamokslių dalykų mokymą ir jų mokymąsi (lygybė)
Autoriai: Ulla Theisling, Ulrich Diermann

"Mokytis naudojant visas jusles palengvina vaiko mokymosi procesą."
Tėvas

"Tu tiesiog eini į lauką ir atrandi dalykus užuot sėdėjęs kambaryje ir galvojęs."
Mokinys iš Bertha-von-Suttner mokyklos Nidderau

(Šaltinis: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur, Hessisches
Kulturministerium, 2015)
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Ką reiškia holistinis principas?
Holistinis mokymasis gali turėti skirtingas reikšmes: tarpdiscipliniškumą, įvairių dalykų mokymąsi ar
mokymąsi visomis juslėmis.
Amerikietis profesorius Nir Orion savo darbe holistinį principą mokymuisi prilygina ,,žemės
sistemoms”. 14
,,Mokslas apie žemę yra tarpdiscipliniškas ir tiria įvairias žemės sistemas. Žemė yra jungtinė fizikinių,
cheminių, biologinių ir socialinių dalių Sistema, kurios procesai ir sąveika turi įtakos žemės kaitai."
(Šaltinis: Wikipedia)
Kokie yra pagridiniai holistinio mokymosi bruožai:
a.
b.
c.
d.
e.

Mokymasis kiek labiau autentiškame kontekste.
Mokymo organizavimas į seką, kuri keistųsi nuo konkretumo iki abstraktumo.
Mokymosi lygio pritaikymas skirting gabumų mokiniams.
Lauko aplinkos integravimas į mokymosi procesą.
Susifokusavimas į protinius ir emocinius aspektus (žr. Nir Orion)

Holistinis principas yra mažiau orientuotas į mokymosi progresą, taisyklių mokymąsi ir įžvalgas, o
labiau į individualų mokymosi procesą, kuris būna labiau pagrįstas imitacija ir praktiškumu. (Andreas
Nieweler (Hrsg.): Fachdidaktik Französisch - Tradition|Innovation|Praxis. Klett, Stuttgart 2006, S. 49.)
,,Integralumas apima įvairius individo matmenis (pasaulietiškumą, lūkesčius, pasirinkimus ir
sugebėjimus), grupinius matmenis (grupės tikslus ir t.t), aplinką (institucijų tinklą, socialinius
reikalavimus ir medžiagas pvz. Klasės baldus)" (Šaltinis: Wikipedia)
,,Estetinio ugdymo srityje suvokimo dėka atpažįstame įvairias formas, spalvas, medžiagas, garsus ir
kalbą, o iš jų kyla mūsų interpretacijos ir kūryba.
Matematikos, informatikos, gamtos mokslų ir technologijų sritys, kurios bendrai vadinamos
sutrumpintu terminu MINT, apjungia tam tikrus metodus, kuriuos geriausiai įvardytų tokie žodžiai kaip
tyrinėjimas, pažinimas, atradimas. Per atidžius stebėjimus ir eksperimentus galima susidurti su įvairiais
dėsniais ir sąsajom, kurios gali padėti vystant savo teorijas ir išbandant jas eksperimentų pagalba."
(Šaltinis: Kreativität als pädagogische Haltung Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul
14

Source: Nir Orion, A Hostistic Approach for Science Education for all, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007
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Ästhetische Bildung und MINT von Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37, http://www.kunst-undgut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf)
,,Gamtos mokslų tikslas yra sistemiškas gamtos tyrimas. Jie stebi tikrovę pagal nustatytus dėsnius,
tirdami, ieškodami ir lygindami. Menas, kita vertus, į tikrovę dažniausiai žiūri be tikslo. Jis bando
patvaizduoti pasaulį, jį formuoti suteikiant formą ir spalvą, o gauti rezultatai būna labai subjektyvūs." 15
Holistinio principo istorinis kontekstas
"Meno tiesa neleidžia mokslui tapti žiauriam, o mokslo tiesa neleidžia menui tapti absurdiškam.”
(Raymond Chandler)

Santykis tarp meno ir gamtos mokslų turi ilgą istoriją. Skirtis tarp jų buvo žinoma ilgus amžius.
Meno ir mokslo derinys išvadavo vizualiuosius menus iš mechaniškumo ir leido skleistis laisvam
menui. Moderniųjų amžių pradžioje geometrija ir matematika atsižvelgė į vaizduotę ir paskatino
centrinės perspektyvos atradimą. Savo bendrose pastangose "... kad suprantu, kas iš esmės palaiko
pasaulį..." (Goethe, Faust), menai ir mokslas buvo glaudžiai susiję.
Universalaus mokslininko įsikūnijimas buvo Leonardo da Vinci. Jis visaą savo gyvenimą paskyrė
menui ir mokslui. XIX amžiuje vyko disciplinų specializacija ir diferenciacija. ,,Su augančiu
kompleksiškumu buvo grįžta prie abipusio meno ir mokslo santykio. Mokslininkams reikia vizualizacijos,
nes jų išvados abstraktėja, o vaizduojamasis menas vėl yra įdomus gamtos mokslams ieškant naujų
išraiškos galimybių."(s. Niethammer, Pospiech, S. 14).
Futuristas Robert Jungk kartą holistinį pasaulio supratimą įvardino taip: žmogus nėra gyvas vien tik
duona, o iš mokslo gaunama nauda neturi būti matuojama vien tik pagal techninius rezultatus. Mūsų
protėviai prisidėjo prie visų meno formų, muzikos ar teatro, skulptūros ar teatro, dailės ar literatūros."
(Šaltinis: http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/)
15

Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts, Waxmann2013, S. 13
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,,Neseniai įvyko dar vienas meno ir mokslo suartėjimas. Menininkai pradėjo reflektuoti mokslines ir
technines temas ar kurti meninius eksperimentus. Ir atvirkščiai, meninė veikla tampa vis svarbesnė
mokslininkams, nes eksperimentinės ir kūrybinės sistemos bei jų gyvenimiška patirtis suteikia vietos
naujiems
atradimams."
(Šaltinis: http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).

Holistinis mokymasis švietimo sistemos kontekste Vokietijoje ir visame pasaulyje
Pirmieji holistinio mokymosi principai buvo sukurti Šveicarijos mokytojo Johann Heinrich Pestalozzi,
kuris teigė, kad reikia mokytis su galva, širdimi ir ranka remiantis “Anschauungpädagogik” principu.
Maria Montessori buvo viena iš pirmųjų, kuri suprato mokymąsi naudojant visas jusles, XX a. pradžioje ji
išvystė šią idėją savo pedagogikoje. Remiantis švietimo reforma, holistinis mokymasis pabrėžia ne tik
tradicinius pažintinius-intelektualinius, bet ir fizinius bei emocinius aspektus: holistinis mokymasis yra
mokymasis visomis juslėmis, naudojant protą, sielą ir kūną.
Aštuntame dvidešimto amžiaus dešimtmetyje didaktikos tyrinėtojas Siegbert A. Warwitz į didaktikos
mokymą ir mokymąsi įtraukė daugiasluoksnio mokymosi principą, kuris buvo labiau paremtas
praktiškomis gyvenimiškomis pamokomis. Daugeliu atvejų praktiškai arba teoriškai, fiziškai ar
intelektualiai suplanuotas vienašalis specializuotas mokymasis sukėlė mažiau veiksmingą mokymo
situaciją, nes mokiniai buvo nepatenkinti mokymosi rezultatais ir motyvacija.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Edward Deci and Richard Ryan išvystė sąvimonės teoriją (Deci
1975, Deci and Ryan 2012). Jų supratimas apie žmones rėmėsi šimtais empirinių studijų ir įvairių teorinių
diskusijų: “ST (savimonės teorijos) atspirties taškas yra teiginys, jog žmonės yra aktyvūs į augimą
orientuoti organizmai, kurie natūraliai linkę integruoti savo protinius elementus į vieningą savijautą ir
integraciją į didesnes socialines struktūras” (Deci and Ryan 2000). Sąvimonės teorija aiškina, jog vidinė
motyvacija yra gebėjimo mokytis pagrindas, plačiau sakant, ugdyti save ir savo potencialą bei susijungti
su išoriniu pasauliu.
Linda Jolly and Erling Krogh, Norvegijos universiteto gamtos mokslų profesoriai, sukūrė santykiais
paremto patirtinio mokymosi teoriją. Jie išanalizavo, ,,kaip pamokose atsispindi Norvegijos ir Europos
šalių švietimo politika, kuri savo dėmesį skiria kiekybiniam mokymosi rezultatų palyginimui tokiose
disciplinose kaip matematika, gamtos mokslai, kalbos ar socialiniai mokslai. Meniškos ir praktiškos
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disciplinos sulaukia mažiau dėmesio kasdieniame mokyklos gyvenime. Mokymosi turinys jose taip pat
tapo labiau teoriškas ir orientuotas į pažinimą. Tai tik prisideda prie visuotinio švietimo teorijos.”
(Šaltinis: Kaip vaikai ir jaunimas mokosi profesinėse mokyklose? http://www.skillebyholm.com/wpcontent/uploads/2014/08/101334.pdf)
Jie priėjo prie išvados, jog ,,švietimui reikia naujos mokymosi teorijos. Į pažinimą orientuota
mokykla, padalinta į atskiras disciplinas, kuriose bendras dėmesys sutelktas į kiekybinius mokymosi
rezultatus, atitinka teorijas, redukuojančias mokymą iki paprasto prasmės konstravimo. Šios teorijos
pabrėžia protinio vystymo ir prasmės konstravimo kaip socialinių ir kultūrinių procesų bei mokymosi
sąveiką. Kai akcentuojamas smegenų mokymasis, reikia nepamiršti, jog jos veikia ištisai su kūnu, kurio
reikšmė dažnai yra nuvertinama. Dėmesio sutelkimas į protinį vystymą veda į fizinių, praktinių ir
estetinių įgūdžių nuvertinimą.”
Remiantis šiomis išvadomis Linda Jolly ir Erling Krogh sukūrė santykiais paremto patirtinio
mokymosi modelį.
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(Šaltinis: Kaip vaikai ir jaunimas mokosi ūkio mokyklose? http://www.skillebyholm.com/wpcontent/uploads/2014/08/101334.pdf)

,,Mes apibrėžiame mokymąsi kaip vidinį judumą, kurį skatina dalyvavimas įvykiuose, dėl kurių įvyksta
elgesio pokyčiai. Išorinė veikla ir užduoties eiga yra parodyta apskritimo išorėje su baltomis strėlėmis.
Vidinis procesas yra parodytas priešingoje pusėje apskritimo viduje. Pasikeitimai elgesyje atsiranda per
įvairią moksleivių veiklą ir ciklišką mokymosi procesą. Be to, priklauso, kaip mokinys reaguoja į užduoties
rezultatus. Ji yra dalis iniciatyvos, pvz., kaip ferma ar sodas ir juose vykstantys veiklos procesai.
Pradžioje mokytojas ar instruktorius sugalvoja mokymosi planą ir pasirenka užduotis prieš
supažindindamas moksleivius su darbu. Po planavimo įžanga leidžia susieti užduotį, prieš moksleiviams
patiriant nesėkmes ir pasiekimus. Tada svarbu reflektuoti gautą patirtį ir iš jos pasimokyti. Pabaigoje
vaikai gali pasirinkti, ar tęsti užduotį, ar ją pakeisti kita.
Apskritimo strėlėmis mes bandome parodyti vidinius vaikų procesus. Vidinis mokymosi judumas yra
aktyvuojamas ir visą laiką yra susietas su užduotimi, kuri yra parodyta apskritimo strėlių išorėje.
Mokymosi procese moksleiviai visada yra tarp dviejų kraštutinumų: laikytis atstumo, nedalyvauti, nebūti
susidomėjusiam vykstančiu procesu ir priešingai: aktyviai dalyvauti, būti budriam ir orientuotam į
vykstantį procesą. Šis atvejis pasitaiko visose mokymosi proceso fazėse ir gali bet kuriuo metu keistis. Jei
mokinys atitolina save nuo užduoties, sumažėja paskata vidiniam judumui ir mokymuisi. Ir priešingai
vyksta su tais, kurie aktyviai dalyvauja užduotyje.”
Linda Jolly, Erling Krogh, Kaip vaikai ir jaunimas mokosi
ūkio
kooperatyvuose? http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)

mokyklų

Holistinis principas Nir Orion požiūriu yra vertinamas kaip paradigminis pokytis “ateities piliečių
švietime”:
„Nėra abejonės, jog gamtos mokslų fenomenų suvokimas yra būtinas mūsų ateities piliečiams ne
mažiau nei kad dabartinis disciplinų naudojamas turinys”. (S. 112)
Tradicinio gamtos mokslo ir žemės sistemos mokymo palyginimas:

Tradicinis gamtos mokslų mokymas

Žemės sistemos mokymas
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Pagrindinis tikslas yra paruošti ateities
mokslininkus
Į discipliną orientuotas mokymas

Pagrindinis tikslas paruošti ateities piliečius
Tarpdisciplininis mokymas

Į mokymą orientuotas mokymas

Į vaiką orientuotas mokymas

Turiniu paremtas mokymas

Integration of skills within contents

Mokytojas yra žinių/informacijos šaltinis

Mokytojas yra žinių tarpininkas

"Kreidos ir pokalbio" (Tafelanschreiben und
Vorträge) mokymas
Į mokyklą orientuotas mokymas

Užklausa pagrįstas mokymasis

Mokymas kilęs iš mokslinio pasaulio
Tradicinis vertinimas

Daugialypė mokymosi aplinka:
laboratorijos, laukas ir kompiuteriai

klasės,

Autentiškumu paremtas mokymas kilęs Iš
realaus pasaulio
Alternatyvus vertinimas

(Šaltinis: Nir Orion, S. 116)
Kodėl šis metodas (atsižvelgiant į mokslinę ir meninę puses) yra toks svarbus MINT disciplinoms?
2017 m. kovą vykusioje viešoje diskusijoje tema ,,MINT švietimas Vokietijoje“ Prof. Dr. med.
Christian Rittelmeyer teigė:
,,Jau beveik 15 metų vyksta intensyvūs tarptautiniai debatai dėl meninių disciplinų svarbos (bei prieš
ir po pamokinės veiklos) paauglių švietimui ir ateities visuomenės gyvybingumui. Šios disciplinos dažnai
pristatomos kaip ne tokios svarbios palyginus su gamtos mokslais, kurių reikšmė šiuolaikinėje
visuomenėje yra itin pabrėžiama.
,,Tarptautinis ,,Meno švietimo“ kongresas, organizuojamas UNESCO, ir jo reikšmė vystant
,,kūrybines kompetencijas XXI amžiuj”, konferencijos 2006 m. Lisabonoje ir 2010 m. Seule yra ženklai,
rodantys kontrajudėjimą prieš vienareikšmišką MINT, PISA ar STEM disciplinų dominavimą. (STEM
santrumpos – Mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika ekvivalentas JAV yra Mint). Vis dėlto
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galima suabejoti šia meninių disciplinų marginalizacija ir kaip tik pažvelgti į susiipynusius šių dviejų
skirtingų
sričių
disciplinų
santykius.”https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_
stellungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Statement, Public discussion on "MINT
education in Germany" on Wednesday, 8 March 2017)
Mokslinis-meninis disciplinariškumas mokyklose daugiausia orientuojamas į mergaites. Dažnai
meninė prieiga leižia joms pasiekti mokslinius kontekstus. Visa tai turi būti labiau skatinama, nes pvz.,
Vokietijoje jos vis dar yra nepakankamai reprezentuojamos į mokslą orientuotose profesijose.
,,Gamtos mokslai ieško meno pagalbos, nes jis sukuria intuityvų priėmimą prie visuomenės ir yra
priemonė sukelti susidomėjimą abstrakčiomis mokslo problemomis bei temomis.” (s. Niethammer,
Pospiech, S. 18)
Kur susitinka estetinis švietimas ir MINT? Jie abu reikalauja eksperimentinio metodo, kad atradimus
galėtų paversti mokymosi rezultatais, kaip ir kūrybinis mąstymas sukuria kažką nauja. Šiuo atžvilgiu
tyrimas, atpažinimas ir atradimas yra paprasti moksliniai principai ir metodai kaip ir meninė veikla. (s.
Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37)
Prof. Dr. Christian Rittelmeyer toliau tai aprašo detaliau:
,,Dabar ekstensyvūs tarptautiniai tyrimai (dažnai vadinami perdavimo tyrimais) yra susidomėję taip
vadinamais meninių patirčių ir veiklų techniniais principais. Pavyzdžiui, su ansamblio grojimo principais
mokykloje ar skulptūrų lipdymu meno pamokose naudojant erdvinį įsivaizdavimą bei tuo pačiu
geometrijos įgūdžius. Daugeliu atvejų šie pereinamieji principai buvo atrasti. Kalbant apie MINT
iniciatyvos vertinimą, kaip svarbų šio tyrimo rezultatą, galima suformuluoti, kad meninė veikla kai
kuriems paaugliams suteikia ypatingą skatinamąją aplinką įgyti tokias neakivaizdines kompetencijas arba
ugdyti pagrindinius interesus galbūt dėl to, kad estetinės patirtys yra didaktinės scenos, kurios suteikia
šiems žmonėms geresnę prieigą prie tų papildomų fizinių elementarių kompetencijų. Iš tiesų istoriškai
galima pastebėti, kad daugelis natūralistų išreiškia savo entuziazmą ir išradingumą dėl to, kad jie sujungė
mokslinius ir matematinius tyrinėjimus su estetiniu žvilgsniu(...). Čia derėtų paminėti augalų ir žmonių
meninį portretą Pietų Amerikos geografines charakteristikas atspindinčiame Aleksandro von Humboldto
darbe,
"
(Rittelmeyer, p. 2)
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,,Kadangi menai siūlo neįtikėtinai įvairią ir įdomią patirtį ir veiklą, kuri praturtina gyvenimą, jie
reikalingi visiems. Kadangi žmonės negyvena pasaulyje taip, kaip yra, o pasaulyje, kaip jie jį suvokia, kaip
jie išreiškia save ir formuoja pasaulį. Jie mokosi to eigoje. Menas siūlo savo garso pasaulius, judėjimo
pasaulius, vaizdus, kalbos pasaulius ir t.t turtingiausią ir reikliausią repertuarą esančiam suvokimui.“
(Quelle: Bronnbacher Positionen: Hrsg. v. Prof. Dr. Hellen Gross, Theresa Krukies, Dr. Martin Schwemmle
für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dessen Stipendiatinnen und Stipendiaten des
Bronnbacher Stipendiums. 1. Auflage. Berlin: November 2016. Mehr Informationen unter
www.bronnbacher-positionen.de)
http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/

„Trumpinys MINT kilęs iš angliško STEM, kuris reiškia mokslą, technologijas, inžinerija, matematiką,
dabar angliškai yra trumpinams STEAM. Kur A reiškia menus.“
Šaltinis: Universiteto profesorius ir edukatorius Martin Lindner. Prieš švietimo tyrimus jis dešimt
metų praleido studijuodamas Rendsburgo aukštojoje mokykloje. Nuo 2010 metų jis moko Martino
Liuterio Universitet Halėje.
„Šie metodai ateina iš JAV, jie yra daug žadantys, ir mes nenorim jų iškart atmesti, mes juos jau
išbandėme kūrybinėse dirbtuvėse, kur panaudojom tokius metodus kaip teatrinius pristatymus ar
diskusijas, kurie yra kaip atsvara vien tik matavimams ar moksliniams vertinimams.”
(Šaltinis:
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativervermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)
Holistinis švietimas išorinėse mokymo vietose
Mokytis už mokyklos ribų yra integrali holistinio mokymo dalis. Įdomių, skirtingai suplanuotų vietų
ryškumas gali padidinti mokinių motyvaciją. Mokymasis vyksta visais pojūčiais. Neakivaizdinis mokymasis
turi būti gerai parengtas ir mokykloje. Yra daug neakivaizdinių mokymosi vietų, tokių kaip muziejai,
miško mokyklos, ūkiai, meno dirbtuvės, bibliotekos. Tik Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijoje federacinėje
valstybėje
registruojama
1000
konkrečių
mokymosi
vietų.
(Šaltinis: Landschaftsverband Rheinland (LVR) vom 25.10.2016. http://www.paedagogische-landkartenrw.de/Start)
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Geras to pavyzdys ferma, kuri vis dažniau mokytojų yra naudojama kaip neakivaizdinė mokymosi
vieta. Fermos turi daug erdvės ir siūlo įvairių veiklų patirtį, kas tai yra agrokultūra ir gamta su ,,protu,
širdimi ir rankomis“. Iš kur atsiranda maistas? Kaip veikia agrokultūra? Kas gyvena žemėje ir jos
paviršiuje? Su daugeliu temų gali būti supažindinama vietoje. Tai gali padėti įsisavinti žinias tokių
disciplinų kaip biologija, geografija, matematika, fizika, ekonomika, ekologija ir tvarumas. Bet fermos
lankymas taip pat gali suteikti ir holistinio mokymosi postūmį: vaikai ir paaugliai gali užsiimti praktiniais
darbais, vystyti žingeidumą nekasdienėms veikloms bei gauti sėkmingos veiklos patirties. Tokia veikla
gali padidinti jų savigarbą ir mokymosi motyvaciją ir sutvirtinti komandinę dvasią.
Neįgalių vaikų ir paauglių integracija taip pat skatinama per šią neakivaizdinio mokymosi vietą. Buvo
parodyta, kad ypač vaikams ir paaugliams, kurie susiduria su sunkumais formalioje švietimo sistemoje,
apsilankymai ūkyje labai padeda. Praktinė ūkinė veikla skatina tvarų fizinės ir psichinės plėtros
tobulinimą. Ūkis kaip alternatyvi patirtinė erdvė papildo mokyklinį ugdymą, nes mokymasis gali būti
orientuotas į veiksmus.
Norvegijos profesoriai Linda Jolly ir Erling Krogh išvystė savo santykiais pagrįstą patirtinį mokymąsi
kaip tik pasitelkdami tokios organinės fermos pavyzdį. Jie priėjo prie išvados, jog ,,ne tik tikslieji mokslai
kaip ekologija, biologija, chemija, matematika ar fizika gali būti realizuoti tokios organinės fermos
kontekste. Produkcijos sekimas nuo ūkio iki vartotojo parodo ekonomikos ir socialinės organizacijos
principus. Alternatyvi prekyba per ūkines parduotuves, bendruomenės remiamus projektus,
kooperatyvus ir ekologinių ūkių turgelius suteikia dar vieną mokymosi erdvę. Po dienos darbo fermoje,
maisto kainos ir jo vertė tampa svarbiausiomis temomis. Maisto išmetimas yra kita svarbi tema, kas turi
būti parduodama, o ko derėtų atsisakyti dėl formos ar dydžio.“
(Šaltinis: ,,Kaip vaikai ir jaunimas mokosi ūkių mokyklose?“ Linda Jolly, Erling Krogh, Norwegian
University of Life Sciences; http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)

Geriausi holistinio švietimo pavyzdžiai
Mokslo teatras
Projekto ,,Ponios Brehm gyvūnų gyvenimas“ pagrindas yra gamtinė patirtis kultūriniame kontekste,
naudojant mokslo teatrą. Šiame teatro projekte žaismingai supažindinama su žiniomis apie nykstančias
rūšis.
Video:

https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
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Pažintinis mokslas
Tyrinėk, patirk, atrask – toks yra kasmetinių mokslinių dienų Luisenparke Mannheime moto.
Pagrindiniai tikslai:
•
•
•
•
•
Video:

Pažadinti jaunų žmonių entuziazmą moksline tematika,
Įtraukti mokyklas ir mokinius į mokslinę veiklą,
Žinių perdavimas ir pristatymas (nuo vaiko ligi vaiko),
Įgalinti tyrimo-atradimo, savaiminį ir kooperatyvinį mokymą,
Pristatyti naujausius mokslinius ir technologinius atradimus.

https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ

Mokslas scenoje
...yra mokytojų mokytojams tinklas visų tipų mokykloms, kuriose yra mokoma matematika,
informatika, mokslas ir technologijos (STEM).
... suteikia erdvę dalintis įkvepiančiomis idėjomis ir mokymo koncepcijomis.
... užtikrina, kad MINT yra mokyklos ir visuomenės dėmesio centre.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuereistage-2

creACTiv
"creACTiv klimato teisingumui" yra projektas, skirtas įgyvendinti didaktinę sistemą pasaulinėje
mokymo erdvėje. Bendraudami su jaunais menininkais iš Global South, mokiniai iš Hamburgo turi spręsti
tokius klausimus:
• Kokias pasekmes turi klimato kaita mūsų šalims?
• Kodėl šiuose klausimuose yra ir teisingumo veiksnys?
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• Kaip mes galime pateikti savo požiūrį ir idėjas apie šiuos dalykus visuomenei?
• Kaip mes galime motyvuoti save ir kitus būti atsakingesniais klimato atžvilgiu?
• Ką mes galime padaryti dėl klimato išsaugojimo?
Mokydamiesi kartu jie išplečia žinias apie priežastis ir pasekmes, kurias sukelia klimato kaita bei
pradeda jausti asmeninę atsakomybę. Jie vysto idėjas, kaip kiekvienas galėtų prisidėti prie klimato
politikos įgyvendinimo, reklamuodami tai meninėmis bei kūrybinėmis priemonėmis ir galiausiai patys
sustiprintų
savo
sugebėjimą
veikti
pasaulio
pokyčių
akivaizdoje.
https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
Mokymosi dalis “Spektriniai garsai”
Daugelis mokinių entuziastingai žiūri į muziką, o kai kurie patys groja instrumentais. Modulis
„Spektriniai garsai” padeda mokiniams suprasti garso bangas kaip svarbią fizikos mokslo dalį. Su
mikrofonais ir programomis mobiliuose telefonuose jie gali matuoti ir analizuoti įvairių instrumentų
garsų spektrą ir tirti šių bangų savybes. Gautos žinios tada gali būti pritaikytos tiriant kitus bangų
fenomenus.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuereistage-2

Kas nužudė serą Ernestą? – detektyvinė istorija gamtamokslėse pamokose
Išgalvotoje nusikaltimo byloje , „Kas nužudė serą Ernestą“, šeimininkas seras Ernestas yra
nužudomas vieno iš iškilmių svečių. Vienintelis įkaltis, kuris gali atskleisti žudiką, yra video įrašo garso
takelis, kuriame auka susidaužia taurėmis su svečiais. Taurių skambesys išduoda žudiką. Tarpdalykinėje
užduotyje mokiniai turi analizuoti video scenas ir taurių skambėjimą. Be spektroskopijos, jie išmoksta
liepsnos spalvos spektro, kaip tam tikro atomų pirštų antspaudo, atpažinimo bei tiria druskos sudėtį.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernestdetektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
Cianotipas – Menas ir Chemija
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Cianotipas yra senas fotografinis procesas, pagrįstas geležies druskomis. Tai padeda sukurti gražias
„Berlyno mėlynos“ spalvos nuotraukas be tamsaus kambario.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie

Smarkios lūtys: klimato kaitos ir globalinio atšilimo eksperimentai ir modeliai (Pirma faze)
Projektas parodo mokiniams, kaip patiems sukurti mažas animacijas, su kuriomis jie gali išmokti
naudoti programinę įrangą paprastos fizinės sistemos aprašymui ir skaičiavimui.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-derbroschuere-istage

Biologija kaip žaidimas: Linksmai pateikiami kompleksiniai virškinimo procesai
„Šviesa tunelyjeThe Light at the Tunnel“ pristato nematomą procesą, vykstantį žmogas kūne
suprantamu ir linksmu būdu, tinkamu vaikams.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-einnaehrstoffdrama-in-einem-akt

CHEBIKU: Sujungiant chemiją, biologiją ir meną dėl mokslo motyvacijos
Pirmaisiais mokslų metais menas yra sujungiamas su gamtamoksliu dalyku – biologija. Pirmos
problemos klasėje yra natūralios augalų spalvos. Kodėl tam tikros augalų dalys spalvotos? Kur yra šios
spalvos? Kokias savybes jos turi? Atliekant eksperimentus toliau pateikiami klausimai: spalvotų augalų
mikroskopija, augalų spalvų izoliavimas (raudono kopūsto, žalių lapų), augalų spalvų studijavimas
(reakcija į temperatūrą, rūgštis ir šviesą). Galiausiai sukuriama akvarėlė panaudojant izoliuotas augalų
spalvas. Šiuo tikslu atliekamas testas apie augalų spalvų reakciją į dirgiklius ir piešimas akvarele pagal
Emil Norde pavyzdį. Kodėl lapai keičia spalvą rudenį?
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemiebiologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
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Holistinio mokymosi konceptas pagal mokyklų pavyzdžius
Integruotoji bendrojo lavinimo mokykla Alexej von Jawlensky
„Jeigu mokiniai sako:
„Mes dabar norime toliau spręsti problemą meno klasėje. Ar mes galime ten eiti? Aš jaučiu, kad tapome
kultūrine mokykla.”
Alexej-von-Jawlensky mokyklos mokytojas, Wiesbaden
(Šaltinis: KulturSchule Hessen)
Integruotoji bendrojo lavinimo mokykla Alexej von Jawlensky yra viena iš penkių kultūros mokyklų
Hesene, kurias vienija bendra idėja. Kultūrinė praktika ir mokymasis pasitelkiant visas jusles turėtų būti
naudojamas kasdien. Kiekvienas moksleivis turėtų gauti galimybę atrasti jiems patinkančią meno formą
patys. Per skirtingą meninę veiklą jie turėtų įgauti pasitikėjimo savo jėgomis kurti. Kaip meno ir kultūros
klausytojai ar žiūrovai bei susitikę su menininkais jie turėtų išmokti matyti meną kitomis akimis. Mokymo
procese įgūdžiai, kaip kūrybinis mąstymas ir projektavimas, nežinomų dalykų kūrimas, taip pat tokios
savybės, kaip tikslumas, atkaklumas ir disciplina, yra plačiai vystomos. To tikslas yra tolerancija ir
pritarimas KITAM.
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(Šaltinis: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34)

Michaeli-Köln mokykla – Valdorfo švietimo mokymo įstaiga
Mokymo turinio iškarpa iš Valdorfo mokyklos:
Minties lavinimas – Visų juslių patirtis yra svarbiausia I – IV klasių mokiniams, o vėliau juslių
treniravimas yra tos patirties pildymas.
Meno pamokos 1 aspektas: Kiekviena pamoka turėtų būti meniška. Tai yra mokytojų užduotis suplanuoti pamoką
kaip meno kūrinį.
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2 aspektas: Visose pamokose viskas, ką daro vaikai, turėtų būti persmelkta kūrybiškumo. Ką
mokiniai atlieka ir ką turėtų atlikti, turėtų būti estetiška. Asmuo turėtų atsiskleisti visas. Kūnas – siela –
mintis ar ranka – širdis – galva turėtų būti lavinama vienodai.
Ritmas – Žmonės yra ritminės būtybės. Pradedant nuo širdies ir kvėpavimo ritmų, dienos ir nakties,
miego ir budrumo, mėnesio ar mėnulio ritmo, metų ar saulės ritmo. Visas gyvenimas ir mokyklinis
gyvenimas ritmingai struktūrizuoti. Pedagogika šį faktą panaudoja įvairiais būdais rengiant pamoką,
kaip ir metų, savaitės ar dienos plano struktūrą. Todėl mokymo programoje atsižvelgiama į visus vaiko
mokslo
metus.
(Šaltinis: http://www.michaeli-schulekoeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf)
Valdorfo švietimas yra paremtas Rudolf Steiner principais.
Rudolf Steiner: „Paradigminis poslinkis, kai tyrėjas padidina dalyvavimą objekto tyrime tiek, jog
tampa daugiau dalyviu nei žiūrovu, pavyzdžiui, stebėdamas augančių organizmų gestus tiek, jog jis pats
tampa sietinas su objektu. Jis pradeda suprasti jų kalbą. Jis išmoksta susikalbėti su jais, kai yra
įtraukiamas į veiksmus, kurie tampa jam prieinami medžiagų ir procesų dėka – jis tampa išradėju.
Ši mokslo sritis, nors ir kukli, atvedė prie naujų medžiagų atradimų. Kita vertus, ji prisideda prie
naujų įdėjų įkvėpimo nepaisant šiuolaikinės technologinės civilizacijos keliamų baisių pasekmių."
(Šaltinis:
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)

Kultūros mokykla Hesene - Heseno kultūrinės mokyklos
Heseno kultūros mokyklos yra paremtos susitarimu tarp Mercator fondų ir Heseno Kultūros
ministerijos.
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Kultūrinė praktika yra speciali švietimo ir edukacinė užduotis pagal Heseno švietimo įstatymą. Ji
turėtų būti prieinama kiekvienam vaikui, nesvarbu, kokios socialinės padėties jis ar jo tėvai bebūtų, kad
jis turėtų galimybę ugdyti savo meninius įgūdžius, kuriuos vėliau galėtų pritaikyti kultūriniame ar
socialiniame gyvenime: rašymą, tapymą, muzikos kūrimą, šokį, vaidybą - visi jie turėtų būti dalis
šiuolaikinio holistinio mokymo. Galiausiai kūrybinio mokymosi formos motyvuoja mokinius visose
disciplinose, taip pat ir gamtos mokslų. Kultūrinė praktika įneša didžiulį indėlį į visos dienos pedagogikos
konceptą su gyva mokykline kultūra.
https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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