
MIŠRUSIS MOKYMASIS –

DAUGIAU ATRADIMŲ 

PAMOKOSE
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50 % 
smegenų -

vizualinės 

informacijos 

apdorojimui

60 000  
kartų greičiau 

apdoroja vizualinę 

informaciją nei 

tekstinę

90 %  
tai ko mokėmės 

pamiršime po mėnesio,

gal net po valandos... 

KAIP DIRBA MŪSŲ SMEGENYS?
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MOKYKLOJE?
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KOKIE YRA MOKINIAI? KAIP JIE MOKOSI? 

KAS JUOS MOTYVUOJA?

Intriga

Jautrūs 
kritikai, 
siekia 

dėmesio, 
nori 

bendrauti

Pradžia-

pabaiga,

daug 

kontrastų

Istorijos, 

atvejo 

tyrimai

Emocijos
Idėja

80 %

8 s
dėmesys, 
paviršinis 

mokymasis, 
„kilpinis“ 
skaitymas

Užsiėmę, 
skubantys,p

avargę, 
užsidarę



Atpažinti trūkumus ir rasti būdų, kaip sukurti aplinką, 

kuri padėtų mokiniams įgyti stokojamus įgūdžius.

Pritaikyti savo tikslus ir mokymo strategijas naujiems

būdams, pagal kuriuos funkcionuoja mokinių 

smegenys. 

DVI ŠIUOLAIKINIO MOKYMO(SI)

KRYPTYS 
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1

2

Mišraus mokymosi modelis

arba dvilypis skaitymo modelis
(M.Wolf, M.Barzillai): 

skatinti gilųjį, kritinį skaitmeninių šaltinių 

skaitymą, reflektavimą, vertinimą.

pagal Aberšek, 2013, Z.Nauckūnaitė. Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji, 2015



KUO PASIŽYMI MIŠRUS MOKYMAS(IS)?
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Sinchroniškas

Mokytojas –
centre 

Frontalus
mokymas

Asinchroniškas

Mokinys – centre

Personalizavimas

• Spausdintos priemonės

• Tradiciniai metodai  

• Realūs patyrimai 

• Realus bendravimas

• Apibrėžta, nuosekli 

struktūra

• Diagnostinis vertinimas ir 

grįžtamasis ryšys

• Skaitmeniniai ištekliai

• Nauji metodai

• Virtuali realybė

• Virtualus bendravimas

• Lanksčiai pritaikoma 

struktūra

• Formuojamasis vertinimas ir 

individualus grįžtamasis 

ryšys
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Sinchroniškas

Mokytojas – centre

Frontalus mokymas

Asinchroniškas

Mokinys – centre

Personalizavimas

KUO PASIŽYMI MIŠRUS MOKYMAS(IS)?
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?

• Bendradarbiavimas ir individualus mokymasis

• Įvairūs metodai ir jų deriniai

• Įvairios turinio pateikimo formos

• Rotacija, lankstumas

• Popierinių ir skaitmeninių priemonių derinimas

• Diagnostinis, formuojamasis vertinimas ir grįžtamasis ryšys

• Nuolatinė mokinio ir mokytojo sąveika



KUO PASIŽYMI MIŠRUS MOKYMAS(IS)?
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• Vienas, poromis, grupėje, bendruomenėje 
Bendradarbiavimas ir individualus 

mokymasis

• Aiškinimas, instruktavimas, demonstravimas, diskusija, tyrinėjimas, 
atradimai, kūrybiniai darbai (pvz.: tinklaraščio kūrimas)

Įvairūs metodai, strategijos ir jų 
deriniai

• Interaktyvios užduotys, tekstas, video, audio, virtualios labaratorijos ir 
kt. Įvairios turinio pateikimo formos

• Mokinys iš dalies pats kontroliuoja savo mokymosi laiką, vietą, trukmęRotacija, lankstumas

• Priklauso nuo mokymosi tikslų, mokytojo, mokinių gebėjimų, techninių 
galimybių... Gali būti 1:1, 1:2, 3:1,…

Popierinių ir skaitmeninių 
priemonių derinimas

• Iš dalies personalizuotas (kas, kiek ir kaip atlikta, kas gerai, kas 
tobulintina) 

Diagnostinis, formuojamasis 
vertinimas ir grįžtamasis ryšys

• Palaikomas emocinis ryšys tarp mokinio ir mokytojo, aukštesnė 
mokymo(si) motyvacija

Nuolatinė mokinio ir mokytojo 
sąveika



KAS YRA MIŠRUS MOKYMAS(IS)?

Tai mokymosi modelis, kai tikslingai taikomi (derinami):

• įvairūs mokymo(si) ir vertinimo(si) būdai, metodai, strategijos, 

• spausdintinės ir skaitmeninės priemonės, 

• turinio pateikimo formos ir formatai. 
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VEIKSMINGOS PRIEMONĖS IR 

MOKYMO(SI) BŪDAI

Diskusijose dalyvavę mokytojai vieningai teigė, jog geriausias mokymo

būdas - aktyvių ir tradicinių metodų derinimas, veiklų įvairovė ir kaita:

VADOVĖLIS – esminė, 

išgryninta informacija 

Vien tik 

KONSPEKTAVIMAS, 

ATPASAKOJIMAS, 

PASIKARTOJANČIOS 

UŽDUOTYS – neįtraukia

ŽAIDIMAI

EKSPERIMENTAI, PRAKTINĖS 

UŽDUOTYS

APLINKOS PAKEITIMAS

INTERAKTYVUMAS, 

VIRTUALUMAS

VIZUALUMAS

Mokytojų, mokinių, tėvų apklausa. 

„Šviesa“, „SIC“, 2018 m. gruodis –

2019 m. sausis
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TAI KAS IŠ TO?



„ŠVIESOS“ MOKYMOSI PRIEMONĖSE ĮDIEGTA 
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Mišraus mokymosi modelis

Mokymosi tiriant modelis 

(strategijos)

Skaitymo strategijos  

• Spausdintų vadovėlių komplektų 
turinys + skaitmeninis turinys 
(EDUKA)

• Problema, klausimas, hipotezė, 
informacijos paieška, atranka, analizė, 
sintezė, kritinis vertinimas, refleksija.

• Mokymasis mokytis, 
bendradarbiavimas, komunikavimas.

• Bendros (visiems mokomiesiems 
dalykams).

• Specifinės (dalyko).



„ŠVIESOS“ MOKYMOSI PRIEMONĖS IR 

ĮRANKIAI
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Spausdintos mokymosi 
priemonės 

(vadovėlių komplektai)

Vadovėliai

Užrašai (užduočių sąsiuviniai)

Pasitikrinamieji darbai

Mokytojo knygos

Serijos: 

TAIP!     

ATRASK 

ERA  

TEMPUS

EDUKA – mokymosi ir vertinimo 
aplinka 

Skaitmeninis mokymosi turinys ir 
įrankiai 

www.eduka.lt
Mišraus 

mokymosi 

galimybės

http://www.eduka.lt/
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SERIJA ATRASK- MIŠRIAM MOKYMUISI
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Mokiniai

ir jų mokymosi 
ypatumai

Mokosi iš patirties, 
„bandymų- klaidų“  

keliu

Technologijų vartotojai, 
multi tasking

Vaizdas ir piktogramų 
įgūdžiai, didelis greitis, 
„paviršinis mokymasis“

Nori greito grįžtamojo 
ryšio, įvertinimo

Kritiškas kitų vertinimas, 
savikritiški, nerimastingi, 

trokšta lyderiauti, 
bendrauti 

Susidomi, jei 
tema/problema įdomi, 

aktuali, prasminga

Mokymosi tiriant 
metodika

Skaitmeninio 
raštingumo 

ugdymas

Mokymo(si) 
pagalba -

strategijos

Vertinimo/įsivertinimo 
sistema

vadovėliuose, EDUKA 
aplinkoje

Bendrųjų 
kompetencijų, 

emocinio intelekto 
ugdymas

Aktualios temos, 
veiklos,

galimybė pasirinkti



KOKIE BENDRIEJI GEBĖJIMAI IR ASMENS 

SAVYBĖS YRA IR BUS SVARBIOS?

• Atsakomybė, gebėjimas mokytis, susirasti informaciją ir 

ja naudotis;

• kritinis mąstymas, gebėjimas formuoti savo nuomonę ir 

drąsa ją išreikšti;

• kūrybiškumas, problemų sprendimas;

• bendravimas, bendradarbiavimas;

• tolerancija, pagarba, empatija;

• savęs pažinimas, savirefleksija.
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KOKIE MIŠRAUS MOKYMOSI PAVYZDŽIAI ĮVAIRIŲ 

DALYKŲ PAMOKOSE MOKANT(IS)

SU ATRASK IR EDUKA?
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GEOGRAFIJOS PAMOKOS… (2)
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Mąstymo 
sužadinimas

Kaip man 
sekasi?

Pasitikėjimas
Savęs 

vertinimas



ATRASK VADOVĖLIS GEOGRAFIJA 8 KL. 
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Įvairių šaltinių 

būtinybė



ATRASK VADOVĖLIS GEOGRAFIJA 8 KL. 
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Užduočių įvairovė, 
vaizdumas ir 

kompleksiškumas!
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PRAKTIKA, VAIZDUMAS, ĮVAIROVĖ



ŠALTINIAI (1)
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Interaktyvios

užduotys

Metodinės 

rekomendacijos 

mokytojuiSkaitmeninis 

vadovėlis

ŠALTINIAI (2)



PHENOMENON BASED LEARNING AKCENTAI (1)

Įprasta mokykla – dekontekstualizavimas (suskirstymas dalimis ir 

atskirų dalių analizė be tarpusavio ryšio nustatymo)

Šiaurės licėjus – holistinis pasaulis (visumos analizė su tarpusavio 
ryšio nustatymu). Galimybė mąstyti kitaip!



VISĄ LAIKĄ NORĖJAU IŠTIRTI....! (PROCESAS) (1)

Darbo grupėse 

Pristatymų  ir bandymų, 
eksperimentų rodymas (atradimai 

jiems ir mums!)

Patobulinimo minčių lietus  
(pristatymai tarp dviejų grupių). 

Išvykos interaktyviai, išvykos 
realybėje renkant informaciją apie 

reiškinį.

Bandymai ir eksperimentai 
(socialiniai, gamtamoksliai, 

technologiniai)



MIŠRAUS MOKYMO(SI) TAIKYMO 

REKOMENDACIJOS

HTTPS://WWW.SVIESA.LT/NODE/15128
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https://www.sviesa.lt/node/15128
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... Kai motinos medžiai yra sužeisti ar miršta, jie 

siunčia žinutes savo naujos kartos sodinukams…
Suzanne Simard

http://www.gyvasmiskas.lt/medziai-socialines-butybes/

Motininiai tinklai:  

jungimasis į vieną struktūrą 

palaiko sveiką ekosistemą, 

skatina biologinę įvairovę bei jos 

ilgaamžiškumą...


