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INTEGRAVIMO GALIMYBĖS UGDANT GIMNAZISTŲ BENDRĄSIAS 

KOMPETENCIJAS 
Nina Matuzienė, Dinalda Dovidauskaitė 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 

 

Monotonija… Tai vienas iš tų dalykų, kurių nenorime  patirti savo darbe ir ypač pamokose. 

Šiuolaikinis jaunimas gyvena kiek kitokioje informacinėje erdvėje,  kurią veikia naujos įtakos, 

keičiančios gyvenimo būdą ir gebėjimą mokytis ir mokintis. Ne paslaptis, kad sparti technologijų 

plėtra kelia naujus iššūkius  valstybei, visuomenei, mokyklai,  darosi vis sunkiau sudominti 

mokinius pamokoje, todėl ieškome naujų, netradicinių būdų ir metodų, kurie padėtų mokytojui ir 

mokiniui naujai pažvelgti į mokymo procesą. Mokytojas tampa kūrėju, „rašančiu pamokos 

scenarijų“ , kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka ugdymo metodas. Ugdymo metodas tampa 

lygiavertis ugdymo turiniui.  

Mokytojas pagal savo gebėjimus renkasi tokius metodus, kurie padėtų geriausiai pasiekti 

ugdymo tikslų bei uždavinių. Jei parinktas metodas nepadeda skleistis mokinio individualybei, 

tenka ieškoti kito metodo, todėl galima teigti, kad situacija tampa problematiška. Nėra 

universalaus, kiekvienam mokytojui ir mokiniui tinkamo metodo. Kiekvienas iš mūsų išbandėme 

daugelį metodų ir suprantame, kurie labiausiai tinka mokiniams, tačiau, koks mokymo metodas yra 

geriausias, galima pasakyti tik tada, kai įvertinami mokinių  mokymosi rezultatai ir mokymo tikslai. 

Vieni metodai geriau padeda išmokyti vienus mokinius, kiti kitus.  

Savo pamokose taikiau įvairius mokymo būdus: grupinį darbą, testus, diskusijas, projektų 

rengimą, integruotas pamokas. Noriu pasidalinti gerąja patirtimi, kuri ne tik padeda ugdyti mokinių 

informacines bei technologines kompetencijas, bet ir paįvairina gimnazistų informacinių 

technologijų pamokas. 

Ruoštis integruotai pamokai reikia iš anksto, turi bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais. 

„Ąžuolyno“ gimnazijoje pabandžiau vesti integruotą informacinių technologijų ir anglų kalbos 

pamokas I gimnazijos klasėms, informacinių technologijų ir matematikos pamokas I klasėms (žr. 

1Priedas).  

Norint suplanuoti integruotą pamoką tenka suderinti labai daug dalykų: 

1. Pamokos temą. 

2. Dėstomą medžiagą. 

3. Vedamos pamokos struktūrą. 

4. Galutinį rezultatą. 

Pasiruošti integruotai pamokai užima labai daug laiko. 

Integruotų pamokų privalumai: 

1. Mokiniams pamoka atrodė įdomesnė. 

2. Maloniai ir aktyviai bendravo. 

3. Panaudojome įvairias priemones. 

4. Skatino ir mokytojų bendradarbiavimą. 

Integruotų pamokų trūkumai: 

1. Pamoką veda du mokytojai, todėl sunku suderinti pamokų tvarkaraščius. 

2. Daugiau sugaištama laiko ruošiantis pamokai (reikia aptarti pamokos eigą, 

dėstomą medžiagą, namų darbus ir pan.). 
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3. Sunku numatyti, kuris metodas pamokoje būtų mokiniams priimtiniausias. 

Integruota pamoka tampa šiuolaikinio mokymo būtinybe.  Atnaujintų bendrųjų programų 

tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų 

kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam 

gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.  

Mokytojas tampa konsultantu, kuris geba derinti teorines ir praktines žinias, tai perteikia 

savo mokiniams, tobulina jų kompiuterinę ir informacinę kultūrą. 
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1 priedas.  

UŽDUOTYS 1 gr. 
 

 

 Naudodamiesi Microsoft Word programa sukurkite žemiau pateiktas užduotis ir jas išspręskite. 

 Pastraipas sunumeruokite naudodami automatinį numeravimą. 

 Formules parašykite teksto laukeliuose naudodamiesi lygčių rašymo priemone. 

 Figūras nubraižykite naudodamiesi figūrų braižymo priemonėmis. 

 

1. Apskaičiuokite: 

 

 

 

 

  

 
2. Raskite kampą x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stačiakampį supjaustė į tris vienodus kvadratus, kurių perimetrų suma lygi 36. Raskite to stačiakampio 

plotą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbus išsaugokite kompiuterio dokumentų bibliotekoje pavadinimu „Vardo Pavardenio 1 b darbas“ ir 

išsiųskite el. pašto adresu: siunciame@gmail.com.  
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Informacinių technologijų darbo vertinimo lentelė 

 

Eil. 

Nr. 
Atlikti veiksmai Balai 

1. Taisyklingas teksto surinkimas 1 

2. Teksto efektų taikymas 0,5 

3. Pastraipų automatinis numeravimas 0,5 

4. 
Teksto laukų atsakymams nubraižymas ir 

užpildymas 

1 (po 0,25 balo už kiekvieną lauką) 

5. Formulių parašymas 2 (po 1 balą už kiekvieną formulę) 

6. Linijų nubraižymas 1 (po 0,25 balo už kiekvieną liniją) 

7. 
Kampų pažymėjimų (lankų) nubraižymas 1,5 (po 0,25 balo už kiekvieną 

lanką) 

8. 
Paveikslo teksto laukų nubraižymas ir 

užpildymas 

1,5 (po 0,25 balo už kiekvieną 

lauką) 

9. Tikslus išdėstymas 0,5 

10. Paveikslo elementų sugrupavimas 0,5 

Bendras balų skaičius: 10 

 

Literatūros sąrašas 

 

1. Vidurinio ugdymo bendrosios programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1281)).  

2. Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 7 priedas (informacinės technologijos), 2011.  

3. Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priedas (bendrųjų kompetencijų ugdymas), 2011.  
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MOKINIŲ INFORMACINĖS KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS, MOKYMOSI 

MOTYVACIJOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS KONKURSINE VEIKLA 
Dinalda Dovidauskaitė, Nina Matuzienė 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje mokyklai keliama nemažai uždavinių. Vieni iš jų yra tokie: 

 išugdyti atsakingą už savo mokymąsi, gebantį reguliuoti mokymosi procesus, įvaldžiusį 

svarbiausius mokymosi gebėjimus ir pasirengusį tobulinti savo mokymąsi asmenį; 

 išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, vertinantį autentiškumą, gebantį veiksmingai 

realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją ir novatorių (Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priedo 

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ ugdymo srities ir kompetencijų ugdymo tikslų 7.1, 7.5 punktai).  

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijos projekte yra formuluojamas toks 

strateginis tikslas: paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, 

atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

Norėdami visa tai įgyvendinti, informacinių technologijų, taip pat kaip ir kitų mokomųjų 

dalykų mokytojai, turi stengtis ugdyti ne tik informacines komunikacines kompetencijas, bet tuo 

pačiu ir bendrąsias kompetencijas. 

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priede „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ 

teigiama, kad bendrosios kompetencijos yra svarbi sudėtinė visų dalykinių kompetencijų dalis ir, 

sparčios visuomenės kaitos sąlygomis, yra ypač svarbios asmens brandai ir rengimuisi tolesniam 

mokymuisi bei sėkmingai profesinei karjerai. Bendrųjų kompetencijų ugdymas turėtų būti 

integruojamas į visų dalykų ugdymo turinį, tapti mokyklos gyvenimo dalimi, atsispindėti tiek 

pamokinėje, tiek ir nepamokinėje veikloje. 

Mokymas turėtų būti orientuotas ne į žinių reprodukavimą (atkartojimą), siaurų dalykinių 

gebėjimų lavinimą, bet į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties asmeniui 

būtinų kompetencijų suteikimą. Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priede teigiama, kad 

ugdant mokinių esminius dalykinius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas, svarbu ypatingą 

dėmesį sutelkti mokinių mokymosi motyvacijai. Mokymosi psichologijos tyrėjai teigia, kad 

mokymosi sėkmė priklauso nuo mokinio motyvacijos. Garsaus pedagogo ir konsultanto G. Petty 

nuomone, mokinių mokymosi motyvaciją lemia mokymosi vertingumo suvokimas ir tikėjimas 

sėkme (Petty, 2008). Jo teigimu, „mokymosi variklis“ susideda iš motyvacijos, tikėjimo savimi, 

paskatinimo ir sėkmės, kurią patiria mokinys (Petty, 2006). Mokymosi sėkmę galima apibrėžti kaip 

svarbų faktorių, lemiantį paauglio mokymosi motyvaciją (Strakšytė, 2008). 

Vienas iš būdų padidinti mokinių motyvaciją yra mokymosi proceso stimuliavimas. 

Stimuliuojant mokymosi procesą mokinių motyvacija išauga (Targamadzė, Rakauskienė, 2007). 

Pavyzdžiui, tai gali būti mokinių įtraukimas į konkursinę veiklą. Konkursinė veikla mokiniams yra 

patraukli tuo, kad jie gali taikyti ir pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus, atskleisti savo kūrybiškumą, 

palyginti savo darbo rezultatus su kitų mokinių rezultatais ir gali nebijoti nesėkmės, nes už 

konkursinę veiklą gali būti rašomi tik aukščiausi įvertinimai ir gali būti teikiami paskatinamieji 

prizai, dovanos, diplomai ar padėkos raštai. Jei mokiniui konkurse nepasiseka, jis už tai nėra 

įvertinamas pažymiu. 

Visų mokomųjų dalykų mokytojai, tarp jų ir IT mokytojai, žino pagrindinius savo dėstomo 

dalyko kasmet vykstančius konkursus ir olimpiadas. Bet be visiems IT mokytojams gerai žinomos IT 
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olimpiados, „Bebro“ konkurso, daktaro Juozo Kazicko moksleivių programavimo ir IT konkursų, yra 

ir daugiau vykstančių konkursų. Šiais laikais internetinės paieškos sistemos suteikia mokytojams 

galimybę susirasti įvairių konkursų, kuriuose gali dalyvauti mokiniai. 

Vienas iš tokių Klaipėdos miesto IT mokytojams mažai žinomas kasmetinis konkursas yra 

respublikinis piešinių konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Jame jau kelis metus iš eilės 

dalyvauja tik dvi Klaipėdos miesto mokyklos, o iš viso konkurse dalyvaujančių mokyklų yra apie 

180. Šiame konkurse gali dalyvauti 1-12 klasių mokiniai. Gerai pasirodę konkurse mokiniai gauna 

konkurso dalyvių diplomus, o jų mokytojai – padėkos raštus. Mokiniai užėmę prizines vietas gauna 

konkurso organizatorių prizus ir dovanas. Pagrindiniai šio konkurso darbų vertinimo kriterijai yra 

darbo idėjos ir atlikimo originalumas; kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek 

kompiuterinio išpildymo požiūriu; teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas. 

2011 m. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje mokiniai buvo paskatinti dalyvauti minėtame 

piešinių konkurse. Iš pradžių jie nelabai pasitikėjo savo jėgomis ir netikėjo galimybe užimti kokią 

nors prizinę vietą, nes kasmet yra siunčiami keli šimtai mokinių darbų ir tikimybė laimėti nėra itin 

didelė. Bet vėliau, paskatinti mokytojos, jie sutiko dalyvauti konkurse ir padirbėję namuose, 

nusiuntė mokytojai savo darbus. Didžiausias teigiamas efektas įvyko tada, kai mokiniams buvo 

pranešta, kad abu į konkursą nusiųsti darbai užėmė aukštas IV ir V vietas ir vos per 1-2 žingsnelius 

atsiliko nuo prizininkų. 

 

         
 

Gabrielės Lisauskaitės (4 e gimnazinė klasė) ir Gintarės Žulytės (4 f gimnazinė klasė) darbai, užėmę 

respublikiniame piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ IV ir V vietas. 

 

Nuo tos dienos, kai mokiniai sužinojo šią džiugią naujieną, jie ėmė labiau pasitikėti savo 

jėgomis ir pamokų metu ėmė dirbti labiau susikaupę. Visi mokiniai pradėjo rimčiau žiūrėti į 

dėstomą dalyką ir juo labiau domėtis. Tapo akivaizdu, kad sėkmė iš tikrųjų didina mokinių 

pasitikėjimą savo jėgomis ir tuo pačiu motyvaciją. Šis konkursas ne tik leido mokiniams atskleisti 

savo kūrybinius gebėjimus, bet ir padėjo jiems tapti labiau motyvuotiems. 
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Beveik tuo pačiu metu vyko ir kitas konkursas, kuriame savo 

jėgas taip pat išbandė keli mokiniai. Tai užsienio reikalų ministerijos 

ir naujienų portalo DELFI organizuotas konkursas, kuriame reikėjo 

sukurti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai labiausiai tinkantį 

logotipą. Mokiniai, panorę dalyvauti konkurse, labai rimtai nusiteikę 

dirbo ir el. paštu konsultavosi su mokytoja. Mokinių nė kiek nenuvylė 

žinia, jog jų sukurti logotipai nelaimėjo konkurso. Laimėti buvo iš 

tiesų sudėtinga, nes konkurse galėjo dalyvauti bet kokio amžiaus ir 

bet kokios profesijos atstovai. Konkuruoti su daugiau nei 500 dalyvių, 

tarp kurių tikėtina buvo ir dizainerių, logotipų kūrimo specialistų, buvo nelengva. Šis konkursas 

leido mokiniams patiems pasirinkti darbų kūrimo technologijas, pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, 

palyginti savo sukurtus darbus su kitų žmonių darbais, suteikė galimybę konkuruoti su 

profesionalais, geriau suprasti idėjos perteikimą vaizdu ir pasisemti geros patirties. 

Mokiniai savo jėgas išbandė ir dar dviejuose konkursuose, vykusiuose tais pačiais metais. Tai 

moksleivių pažangumo programos MAXIMALISTAS kortelės dizaino konkursas ir paskutinių klasių 

Lietuvos mokyklų ir gimnazijų moksleivių „Geriausios reklamos“ konkursas. Kadangi mokiniai jau 

buvo dalyvavę bent viename iš aukščiau minėtų konkursų, jų pernelyg skatinti dalyvauti šiuose 

konkursuose nereikėjo. Mokiniai įgyję konkursinės veiklos patirties patys noriai dalyvavo 

konkursuose. „Ąžuolyno“ gimnazijos komanda „Probus“ laimėjo papildomą prizą „Geriausios 

reklamos“ konkurse. Mokiniai dalyvavę konkursuose įkvėpė ir kitus mokinius siekti geresnių 

rezultatų. 

Be mokinių įtraukimo į įvairių įstaigų vykdomą konkursinę veiklą, mokytojai turi galimybę 

organizuoti savo konkursus ugdomiems mokiniams. Mokytojai gali parengti užduotis, 

atsižvelgdami į savo mokinių gebėjimus. Tokie konkursai gali būti organizuojami IT pamokų metu, 

tokiu būdu į šį procesą įtraukiant visus mokinius. Visiškai pakanka konkursui skirti vieną pamoką, 

kad nenukentėtų ugdymo programos įgyvendinimas. Pavyzdžiui, mokytojai dėstantys pirmų 

gimnazinių klasių mokiniams galėtų suorganizuoti darbo su teksto rengykle konkursą. 

Šiam konkursui reikalinga programinė įranga: teksto redaktorius su įdiegtu grafiniu 

redaktoriumi, interneto naršyklė (jei užduotys pateikiamos kompiuteryje ar mokinių darbai 

siunčiami mokytojui nurodytu el. paštu). 

Vertinimas: užduočių vertinimo lentelė pateikiama kartu su užduotimis (žr. 1 lentelę). 

Surinkus vienodą taškų skaičių, gali būti vertinamas užduočių atlikimo laikas. 

Konkurso trukmė: 45 min. 

Užduotys turėtų būti tokios, kad joms atlikti pakaktų mokykloje gautų IT dalyko žinių (žr. 1 

priedą). Užduotys konkurso metu gali būti pateikiamos kompiuteryje, internete arba atspausdintos 

ant popieriaus. Pamokos pradžioje mokiniai per 3-4 minutes supažindinami su konkurso 

nuostatais, išdalinamos užduotys arba nurodoma užduočių vieta kompiuteryje ar internete. 

Mokiniai perskaito užduotis. Toliau paskelbiama konkurso pradžia ir mokiniams leidžiama dirbti 40 

min. Pirmai užduočiai atlikti skiriamos 25 min. Mokytojas primena mokiniams, kad iki pirmos 

užduoties pabaigos liko 5 min. ir, kad mokiniai nepamirštų išsaugoti darbų. Jei mokiniai baigia 

pirmąją užduotį anksčiau, jie gali toliau daryti antrąją užduotį. Bet jei mokiniai užduoties nebaigia 

per numatytą laiką, jiems yra nurodoma uždaryti pirmosios užduoties dokumentus ir sukurti 

naujus dokumentus antrąjai užduočiai. Mokytojas gali priminti mokiniams, kad antrąjai užduočiai 

Ugnės Nagrockaitės (4 f 

gimnazinė klasė) logotipų 

konkursui sukurtas darbas 
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atlikti skiriama 15 min. Baigiantis numatytam laikui, mokytojas primena mokiniams, kad jie 

išsaugotų darbus. Tam skiriama 1 min. pamokos pabaigoje. Mokinių darbai gali būti išsaugojami 

tam tikroje kompiuterio vietoje arba gali būti siunčiami mokytojui nurodytu el. paštu. 

Mokytojas gali fiksuoti mokinių, atlikusių pirmąją ir antrąją užduotis anksčiau, baigimo laiką. 

Jeigu kurie nors mokiniai surenka vienodą taškų skaičių, tada aukštesnė vieta skiriama mokiniui, 

atlikusiam užduotis per trumpesnį laiką. 

 

1 lentelė. Konkurso vertinimo kriterijai 

 

Atlikti veiksmai Taškai 

Keitimas į didžiąsias raides 1 

Pirmos raidės sutvarkymas 1 

Mažų raidžių sutvarkymas 8 (po 1 tašką už raidę) 

Raidžių švytėjimo nustatymas 1 

Tikslus išdėstymas 1 

Bendras I užduoties taškų skaičius: 12 

Figūrų dydžio nustatymas 1 

Rėmelio uždėjimas 1 

Fono nuspalvinimas 1 

Pagrindinių figūrų nubraižymas 3 (po 0,5 taško už figūrą) 

Papildomos figūros nubraižymas 1 

Tikslus išdėstymas 1 

Bendras II užduoties taškų skaičius: 8 

Bendras taškų skaičius: 20 

Šis konkursas buvo suorganizuotas 2012 m. pavasarį Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

pirmokams. Kiekvienoje klasėje trims daugiausiai taškų surinkusiems mokiniams buvo parašyti 

aukščiausi įvertinimai ir įteiktos simbolinės dovanėlės bei padėkos raštai. Po konkurso mokinių 

užduodami klausimai dėl užduočių atlikimo liudijo apie tai, kad jiems pateiktos užduotys buvo 

įdomios ir sukėlė nemažą smalsumą. 

Mokiniams ugdytis bendrąsias kompetencijas ypač padeda užduotys, reikalaujančios 

mąstymo ir aktyvaus mokinių įsitraukimo; skatinančios kūrybingumą ir žinių taikymą; teikiančios 

galimybių mokiniams pajusti pasitikėjimą savo jėgomis ir tapti savarankiškais (Vidurinio ugdymo 

bendrųjų programų 10 priedas „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“). Būtent tokios užduotys 

dažniausiai ir būna pateikiamos konkursuose. Todėl konkursinė veikla leidžia pasiekti mokyklai 

keliamus reikalavimus. 

Stebint ir analizuojant mokinių dalyvavimą konkursuose, galima teigti, kad įtraukiant 

mokinius į konkursinę veiklą pasiekiami šie tikslai: skatinamas mokinių domėjimasis 

informacinėmis technologijomis; tobulinami praktiniai informacinių technologijų gebėjimai; 

ugdoma mokinių kompiuterinė kultūra; lavinamas gebėjimas savarankiškai pasirinkti ir priimti 

sprendimą; ugdomi mokinių kūrybiniai gebėjimai; puoselėjamas smalsumas, polinkis mokytis; 

žadinamas mokinių noras dalyvauti ir laimėti konkursuose, keliama mokymosi motyvacija. 

Konkursinė veikla padeda ugdyti ne tik informacines ir technologines mokinių kompetencijas, 

bet kartu ir bendrąsias kompetencijas. Tai suteikia galimybę išugdyti savarankišką, kūrybišką 

asmenybę, atsakingą už savo mokymąsi, nebijančią rizikuoti, gebančią realizuoti savo idėjas. 
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1 priedas. Darbo su teksto rengykle konkurso užduotys1 

 

1 užduotis (12 taškų) 

 

Naudodami tik šrifto komandų grupės įrankius, suformatuokite pateiktą žodį. 

 

Pradinis žodis: 

 

Konkursas 

 

Darbo rezultatas: 

O
N

K
U

R
S
A

S
 

Užduotis vertinama 12 taškų. Užduoties atlikimui skiriama iki 25 min. 

  

                                                             
1 Užduotys parengtos naudojantis Juozo Kazicko informacinių technologijų taikymo konkurso užduotimis, kurios viešai 

publikuojamos internete adresu  http://forumas.ktu.lt/index.php/uzduociu-archyvas  

http://forumas.ktu.lt/index.php/uzduociu-archyvas
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2 užduotis (8 taškai) 

 

 

Naudodami braižymo įrankius, nubraižykite ir nuspalvinkite žemiau parodytą figūrą. Didžiausio 

kvadrato kraštinė lygi 8 cm, kiekvieno paskesnio kvadrato kraštinė yra mažinama pusiau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotis vertinama 8 taškais. Užduoties atlikimui skiriama iki 15 min. 
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KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PROGRAMAVIMO PAMOKOSE 
Vaidilutė Žukauskienė, mokytoja metodininkė 

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 

 

Programavimo pradmenų modulio paskirtis 10 klasėje – didinti mokinių mokymosi krypties 

pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su programavimo technologijos pradmenimis, padėti 

įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų 

mokymosi. Baigdamas šį modulį, mokinys parengia programą pasirinktai arba mokytojo pasiūlytai 

užduočiai atlikti, pristato savo darbą. 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje 2010–2011 m. m. I gimnazijos klasių mokiniai turėjo 

galimybę lankyti programavimo konsultacijas. 2011–2012 m. m. buvo suformuota II gimnazijos 

klasių gabiausių mokinių mobili grupė. Bendrosiose programose aprašytą aukštesnįjį pasiekimų lygį 

mokiniai pasiekė baigdami pirmąjį pusmetį. 

Antrajame pusmetyje programavimo modulio turinys buvo papildytas simbolių eilučių ir 

masyvų naudojimo pradmenų temomis. Baigdami temą mokiniai turėjo parengti kūrybinį darbą. 

Anksčiau kūrybinių darbų programavimo pamokose mokiniai nebuvo darę, todėl sužinoję, jog turės 

atlikti ne kontrolinį darbą, o kūrybinę užduotį, dalis mokinių reagavo neigiamai: „Iškart 

susinervinau ir pradėjau bambėti, kodėl išvis mes turim kažką patys sugalvoti, kodėl negalim 

tiesiog ateiti, išspręsti ir viskas.“ (Liudvika, II d) Tačiau sąlygų formuluotes bei sprendimus mokiniai 

pateikė laiku. Trys pamokos buvo skirtos darbams pristatyti ir aptarti. Pirmoje pamokoje buvo 

pasiūlyta pasisakyti originaliausių sąlygų autoriams. Po jų pasirodymo dauguma likusių mokinių 

panoro sugalvoti naują sąlygą ir po savaitės pristatyti geresnį darbą. Mokiniai pasakojo, kaip sekėsi 

sukurti sąlygą, spręsti savo paties uždavinį, ko naujo išmoko. Po antros pamokos mokiniai turėjo 

atlikti namų darbą: naudodami Google dokumentą, parengti bendrą savo darbų ataskaitą, kurioje 

būtų ne tik visos sąlygos, sprendimai, bet ir įspūdžiai. Įspūdžių rašymas suteikė daugiausiai 

džiaugsmo (teko stebėti jų pokalbius šalia bendro maketuojamo dokumento). Mokiniai analizavo 

pateiktas draugų programas, mokėsi vieni iš kitų, taikė naujas žinias savo programose: vienas 

išsiaiškino, kaip nuspalvinti tekstą, kitas irgi pritaikė tai programoje; vienas sužinojo, kaip 

panaudoti atsitiktinius skaičius, kitas irgi pritaikė tai  tobulindamas programą. Trečia pamoka buvo 

skirta patobulintoms programoms pristatyti (kai kurie mokiniai jas patobulino neatpažįstamai), 

apibendrinti trijų savaičių darbą, aptarti tolesnį mokymąsi. Mokiniai buvo labai emocingi: plojo 

vieni kitiems, komentavo draugų programas, prašė pranešėjo suvesti įvairius kontrolinius 

duomenis, stebėjo, kokį rezultatą rodys programa.  

Trys savaitės tokio darbo mokinių požiūrį į kūrybines užduotis pakeitė iš esmės: „Tokia 

atsiskaitymo forma yra tiesiog puiki, nes išmokau daug naujų dalykų.“ (Ugnė, II e) 
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Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos II gimnazijos klasės mokinių sukurtos užduotys.  

Tema „Simbolių eilutės“ 

 

1. Mamytė ir tėtukas laukiasi pirmagimio. Jiems labai įdomu, kokia bus jų vaikelio akių spalva, 

tačiau... Dešimtoje klasėje jie nebuvo pavyzdingi mokiniai ir nesiklausė, ką kalba biologijos 

mokytoja.  

Padėkite tėveliams ir parašykite programą, kuri nustatytų vaiko akių spalvą, kai klaviatūra 

įvedama mamytės akių spalva m ir tėvelio akių spalva t. 

Biologijos nemokantiems arba ją pamiršusiems primenu, kad: 

● jei nors vieno iš tėvų akys yra rudos, pirmagimio akys taip pat bus rudos. 

● jei nei vieno tėvo akys nėra rudos, bet nors vieno yra žalios, tada pirmagimio akys bus 

žalios. 

● jei abiejų tėvų akys mėlynos, jų vaiko akys taip pat bus mėlynos. 

Julija Reklaitytė, II f 

2. Parašykite programą, kuri įvestą simbolių eilutę išspausdintų tiek kartų ir tiek skirtingų 

spalvinių variantų, kiek eilutėje yra simbolių (eilutė gali būti su tarpais). 

Lukas Grinkevičius, II f 

3. Du labai geri draugai nori susirašinėti taip, kad niekas negalėtų skaityti jųdviejų žinučių: nei kiti 

draugai, nei tėvai... Padėkite šitiems draugams, sukurdami dvi programas: pirmą, kuri žodį 

užkoduotų taip: pirmą jo raidę pakartotų du kartus, paimtų antrą raidę, ją vėl pakartotų du 

kartus, įterptų pirmą raidę, pakartotų trečią raidę du kartus, vėl įterptų pirmą raidę ir t. t.; bei 

antrą programą, kuri atkoduotų žodį tiesiog paimdama ir tekstiniam faile išspausdindama kas 

trečią kodo raidę. 

Justinas Kuizinas, II f 

4. Kavinė „Vaidilutė“ dėl krizės buvo priversta sumažinti darbuotojų skaičių. Padavėjų skaičiui 

sumažėjus perpus, kavinės direktorei teko sukti galvą, ką daryti, kad užsakymai būtų priimami 

taip pat sparčiai. Ji sumanė automatizuoti dienos patiekalų, kurių visada būna keturi, užsakymą. 

Padėkite kavinės direktorei, sukurdami tokią programą (ar programas), kuri leistų virėjai į 

tekstinį failą suvesti dienos patiekalus ir jų kainas, klientui – užsisakyti iš virėjos pateikto meniu, 

o buhalterei palengvintų darbą ir tekstiniame faile spausdintų čekį. 

Karolina Atkočiūnaitė, II e 

5. Penkerių metukų Antanas pradėjo mokytis skaityti. Jis puikiai išmoko visas raides, tačiau 

niekaip negali atskirti šių raidžių: b nuo d (jeigu parašyta raidė b, jis skaito ją kaip d ir atvirkščiai, 

jeigu parašyta raidė d, jis skaito ją kaip b) ir m nuo n (jeigu parašyta raidė m, jis skaito ją kaip n 

ir atvirkščiai, jeigu parašyta n, jis skaito ją kaip m). Taip pat jam vis dar sunku ištarti raidę r, 

todėl vietoj jos jis visada taria l. Parašykite žodį, kurį turi perskaityti Antanas ir perrašykite jį 

taip, kaip jis jį perskaitys. Pvz.: jeigu žodis yra „baldai“, tai Antanas jį skaitys „dalbai“. 

Liudvika Masaitytė, II d 
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6. Faile duotas žodis. Parašykite programą, kuri iš duoto žodžio sudėtų stačiakampį: viršutinėje 

kraštinėje žodis būtų parašytas iš kairės į dešinę, kairiojoje iš viršaus į apačią, dešiniojoje – iš 

apačios į viršų, apatinėje – iš dešinės į kairę. Pvz.: jei duotas žodis „Ola“, rezultatas turi būti: 

Ola 

l l 

alO 

Inga Strukčinskaitė, II d 

7. Tekstiniame faile duotas žodis. Parašykite programą, kuri parašytų žodį atbulai ir prie jo pridėtų 

duotą žodį. O iš gauto žodžio padarytų lygiagretainį, kurio aukštis yra pradiniame žodyje esantis 

raidžių skaičius. Pvz.: jei duotas žodis Sala, rezultatas turi būti: 

alaSala 

 alaSala 

  alaSala 

   alaSala 

Mai Nguyen Ngoc, II d 

8. Tekstiniame faile duotas žodžių skaičius k. Po to parašyta k žodžių. Parašykite programą, kuri 

nustatytų, kiek kartų pirmame žodyje kartojasi pirmoji raidė (ir užrašytų tą raidę), kiek kartų 

antrame žodyje kartojasi antra raidė, trečiame — trečia ir t. t. Jeigu žodžio ilgis mažesnis nei 

raidės, kurios kiekį reikia nustatyti, numeris, tuomet nustatoma, kiek kartų žodyje kartojasi 

paskutinioji raidė. Rezultatas turi būti pateiktas kitame tekstiniame faile. Pavyzdžiui: 

 

Duomenų failas Rezultatų failas 

5 

Vasara 

Mama 

Klaipėda 

Autobusas 

Kėdė 

1 V 

2 a 

2 a 

1 o 

2 ė 

Denis Michailovskij, II c 

9. Ar kada nors įsijautėte rašyti lietuviškai, bet pažiūrėję į ekraną pamatėte tik af547af97af45 ar 

dar ilgesnį ir nesuprantamesnį, turėjusio būti teksto su lietuviškomis raidėmis derinį? 

Galiu jums pasiūlyti puikią išeitį :) Parašykite programą, kuri vietoj skaičių tekste rašytų 

lietuviškas raides. Įrašykite šią programą pas save į kompiuterį ir pridėkite tekstą, kurį reikia 

pakeisti lietuviškomis raidėmis ir vualia!! 

Pastaba: jei jūsų pirminiame tekste yra datų ar kitų skaičių, juos jums reikės redaguoti iš naujo.  

Pirminis tekstas turi būti pavadintas „duotas tekstas.txt“. 

Domantas Bartušis, II d 

10. Sukurkite programą, kuri padėtų mokiniams mokytis geografijos. Ekrane turi būti spausdinama 

šalis ir atsakymo variantai – žemynai. Mokinys turi pasirinkti teisingą variantą. Atsakyti yra 

suteikiamos dvi galimybės. Jei atsakymas neteisingas, tai mokinys turi spėti dar kartą. Jei 
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teisingas, ekrane spausdiname „Teisingai!“. Už teisingą atsakymą mokinys gauna 2 taškus, jei 

atspėjo iš antro karto – 1 tašką. Iš viso yra 10 klausimų, tad galima surinkti 20 taškų. 

Ugnė Bielytė, II e 

11. Petriukas ir Marytė geri draugai tol, kol nepradeda žaisti kryžiukų-nuliukų... O kai jau pradeda, 

tai ir nustot negali, ir tampa aršiausi priešai tarsi kare, kur vienas už kitą geriau išmano įvairias 

strategijas. Tačiau kartą nutiko taip, jog jiems galiausiai pasibaigė popierius ir jie nebeturėjo, 

kur demonstruoti savo gabumų. Žinoma, jie galėjo nusipirkti 500 lapų už 20 Lt ir toliau drąsiai 

žaisti artimiausią mėnesį, nebijodami, kad jiems pasibaigs popierius. Tačiau jie ne šiaip sau 

vaikai – jie nenori, kad būtų kertami medžiai dėl jų norų tenkinimo, tad nusprendė sugalvoti 

būdą, kaip žaisti nežalojant miško. 

Petriukas ir Marytė kreipiasi į tave (juk tu geras jų draugas) sukutį programėlę (tu dar ir 

programuotojas, nepamiršk to), kuria naudodamiesi jie galėtų ne tik žaisti kryžiukus-nuliukus, 

bet ir nežaloti miško. 

Kiekvienas langelis turi savo numerį: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Tą numerį nuspaudus, jis bus automatiškai užpildytas X arba O, priklausomai nuo žaidėjo. 

Pradžioje žaidėjai įveda savo vardus, tuomet išvalomas ekranas ir pradedama žaisti. Partiją 

užbaigus, parašomas laimėjusio žaidėjo vardas po lentele. 

Matas Balčaitis, II f 

12. Buvo toks berniukas Simukas, kuris labai mėgo skaityti žurnalus, o dar labiau mėgo žurnalus, 

kuriuose būdavo gerai žinomas ir berniuko labai mėgstamas žaidimas „Kartuvės“. Tačiau 

kažkodėl žurnaluose būdavo tik po vieną žaidimą, tad sužaisdavo vieną kartą ir laukdavo 

mėnesį, kol išeis naujas žurnalas su naujom „Kartuvėm“. 

Neapsikentęs Simukas atvažiavo pas tave ir sako: 

– Būk geras draugas, parašyk man programą, kuri būtų kaip žaidimas „Kartuvės“, bet kad 

galėčiau žaisti ir žaisti... Be to nereikėtų tiek brangiai mokėti už žurnalus. 

Tu, žinoma, esi geras, bet nori būti dar ir draugas, tad nusprendei padėti berniukui Simukui.  

Sukurk programą, kuri ekrane spausdintų „*“ simboliais užslėptą žodį, o žaidėjas įvedinėtų 

raides, ir jei raidė tame žodyje yra, žodį parašytų iš naujo, tik toje vietoje jau būtų nebe „*“, o 

ta raidė. Jei raidės neatspėja, praranda vieną iš septynių gyvybių. Jei miršta, padėk Simukui ir 

atskleisk visą žodį. 

Taip pat, jei nori, kad prieš „geras draugas“ dar prisidėtų „labai“, gali programoje nupiešti 

pačias „kartuves“ ir „pakaruoklį“ ar pridėti dar ką nors. 

Spėjamus žodžius programa turi atsitiktinai nuskaityti iš tekstinio failo, kuriame pirma būtų 

įrašytas skaičius n (kiek bus žodžių), o po to surašyti n žodžių. Kuo daugiau, tuo geriau.  

Lukas Garbonis, II b 
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INTERNETINIŲ PUSLAPIŲ KŪRIMAS 7 - 8 KLASĖSE 
Asta Jurkutė-Lendraitienė 

Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

Vaikai su kuriais mes šiandien dirbame mokyklose yra taip vadinamos  Y,  o gimę po 2000 

metų Z kartos atstovai. Kartų teorija atsirado 1991 m. JAV. Jos autoriais laikomi ekonomistas ir 

demografas Neilas Howe bei rašytojas ir dramaturgas Williamas Straussas. Abu jie beveik vienu 

metu (ir nepriklausomai vienas nuo kito) ėmėsi tirti seniai žinomą "kartų konfliktą". Jie teigė, kad 

egzistuoja toks fenomenas:  kas ketvirta palaipsniui susikertanti karta formuoja ciklą, kurį 

mokslininkai prilygina metų ciklui: žiema, pavasaris, vasara, ruduo. Kiekvieno tokio ciklo trukmė - 

apie 80 metų. Paskui prasideda nauja šaka. Jų teigimu egzistuoja tokios apytikslios kartos: 

Gimę 1900-1920 m.: Nugalėtojų karta. 

Gimę 1920-1940 m.: Tylioji karta.  

Gimę 1940-1960 m.: Pokario karta - "Baby boomers"  

Gimę 1960-1980 m.: X karta.  

Gimę 1980-2000 m.: Y karta, dar vadinama Mileniumo arba Interneto karta.  

Gimę 2000-2020 m.: Z karta, apie kurią kol kas dar mažai žinome, nors prognozių daug. 

Karta Y - tai žmonės, kurie atėjo į šį pasaulį paskutiniaisiais praėjusio šimtmečio 

dešimtmečiais ir dabar tampa kompanijų darbuotojais. Puikiai kalbantys angliškai, apsiginklavę 

planšetiniais kompiuteriais ir vienu metu sugebantys daryti keletą darbų. Jie talentingi, nedreba 

prieš autoritetus ir yra pilni vyresniems kolegoms nesuprantamų paradoksų. Šios kartos žmonės 

kitokie. Y kartos atstovai  mąsto ir veikia kitaip. Jie negali ilgai išlaikyti dėmesio ties vienu dalyku, 

greitai ima nuobodžiauti, todėl visada reikalauja judesio, veiklos. Juos domina visa, kas mobilu, 

ryšku. X kartos žmonės iš pradžių baigė mokyklą, paskui institutą, paskui įsidarbino ir pamažu kilo 

karjeros laiptais. Daugmaž pastebimas įmonėje darbuotojas tapdavo sulaukęs 30-40 metų. Su Y 

karta viskas kitaip. Jie gali tai, kas X kartai atrodė neįmanoma: pavyzdžiui, baigti mokyklą eksternu 

arba Kembridžą internetu. Lankytis virtualiuose kursuose, paskaitose, seminaruose. Tie, kuriems 

22-eji, šiandien turi po keletą diplomų, moka keletą kalbų ir yra apkeliavę nemažai pasaulio. Z 

karta  yra dar mobilesnė, sugeba daug darbų daryti vienu metu: atsakinėja į elektroninius laiškus, 

kalbasi mobiliuoju telefonu ir naršo internete. Z karta vadinami „indigo“, arba dėmesio deficito 

sindromu pasižymintys, vaikai. Jiems sunku ilgą laiką išbūti susikaupusiems į kažką viena, jie labai 

neramūs ir hiperaktyvūs. Mokykloje jų pažangumui dažnai kelia problemų negalėjimas išsėdėti 

vietoje, nekantrumas. Tokių žmonių mąstymas orientuotas į informacijos perdirbimą mažomis 

porcijomis („klipinis mąstymas“). Šie žmonės neskaitys „Karo ir taikos“ – skaitys komiksus ir 

trumpus tekstukus internete, kurie neviršija ekrano apimties. Ir „virškins“ informaciją atitinkamai: 

greičiau, bet mažomis porcijomis. O tai reiškia informacijos analizės ir sprendimų priėmimo 

paviršutiniškumą. Mūsų kaip mokytojų darbo sėkmė priklauso nuo to, ar mes sugebėsime suprasti 

Y ir Z kartos vaikus? Ar sugebėsime prie jų prisitaikyti? Jei nerasime bendros kalbos, negalėsime su 

jais bendrauti, bendradarbiauti, o juo labiau jų išmokyti. 

Lietuvos Bendrosiose ugdymo programose (2012 m.) teigiama: „informacinių technologijų 

bendrasis kursas, kurio mokomasi nuo 5 iki 12 klasės apima: tekstiniu dokumentu maketavimo, 

skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle, pateikčių rengimo ir saugaus ir teisėto informacijos 
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ir interneto naudojimo veiklos sritis“. Taip pat teigiama, kad „mokydamiesi informacinių 

technologijų ir atlikdami praktines užduotis, mokiniai ugdysis informacinę komunikacinę 

kompetenciją – gebėjimus ir nusiteikimą pažinti informacinių technologijų pasaulį (jo naujoves).“ 

 
 

1 schema. Informaciniu technologijų bendrojo kurso struktūra 

 

Tuo tarpu informacinių technologijų dalyko mokytojų ilgalaikiuose ugdymo planuose eilę 

metų išlieka vis tos pačios temos ir programos, kurių mes mokome 7 – 12 klasių mokinius. Tačiau 

karta Z gimė skaitmeniniame pasaulyje, todėl jiems svarbu ne tik visada po ranka turėti telefoną ar 

kompiuterį su internetu, jie vienu metu gali žiūrėti televizorių, ruošti namų darbus, dėti nuotraukas 

į „Facebook" ir greitai apdoroti milžiniškus informacijos kiekius. Taigi jie puikiai geba atlikti kelis 

darbus vienu metu. O mes vis mokome juos,  nuo 5 iki 12 klasės, dirbti su tekstų rengykle, vis 

mokome kurti pateiktis. Mokyklose dirbantys IT mokytojai susiduria su šia problema. Jie girdi 

mokinių replikas: „man neįdomu...“, „kiek dar dirbsime su ta tekstų rengykle?..“, „pateiktis 

išmokome kurti pradinėje mokykloje...“ Iniciatyvus, šiuolaikiškas, siekiantis išlaikyti mokinių 

dėmesį ir motyvaciją mokytojas ieško naujų darbo su mokiniais metodų.  Novatoriškas pedagogas 

stengiasi informacinių technologijų pamokų metu supažindinti mokinius su tomis programomis, 

kurios atitinka jų poreikius. Skatina dirbti su naujausiomis IKT ir kurti tai, kas šiandien  mokinio 

gyvenime yra ir ateityje bus aktualu.  

Klaipėdos Gedminų pagrindinėje mokykloje skiriama daug valandų informacinių technologijų 

dėstymui. Mūsų mokinukai dirba kompiuteriu jau pradinėse klasėse (nuo 2 iki 4 klasės). Turi po 

vieną savaitinę informacinių technologijų valandą 5 - 10 klasėje. Papildomai skiriamos valandos 5 ir 

8 klasėse informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų moduliams: IT- angų, IT -istorija, IT- 

geografija, IT- fizika, IT - lietuvių kalba ir kt. Mūsų mokyklos mokiniai turi galimybę  ne tik išmokti 

privalomą informacinių technologijų kursą, bet daug plačiau susipažinti su įvairiomis 

kompiuterinėmis programomis, taikyti naująsias informacines technologijas įvairiose 

mokomosiose disciplinose. 

2011-2012 m m. su 6 – 8 klasių mokiniais, panaudodami internetinių svetainių kūrimo 

šablonus (www.wix.com), pabandėme kurti internetines svetaines. Iš pradžių pasiūliau mokiniams 

įvairias temas. Pasirinkome astronomiją. Šią discipliną vaikai mokysis tik gimnazijoje. O tie, kurie 

mokslus tęs profesinėse mokyklose, galbūt su šia disciplina iš viso nesusidus. Pabandėme 

paanalizuoti įvairius astronominius aspektus informatikos pamokų metu. Pasitelkėme į pagalbą 

http://www.wix.com/
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tėvelius. Mano nuostabai, tėveliai įsijungė labai noriai. Mokiniai pasakojo, kad daug dalykų apie 

astronomiją sužinojo ne tik iš interneto (kuo jie ypač dažnai naudojasi ir pasikliauja), bet ir iš tėvų 

pasakojimų, iš knygų, kurias tėveliai namuose jiems parodė. Kai kurie mokinukai internetines 

svetaines kūrė drauge su tėčiu ar su mama. Tokiu būdu ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai išmoko 

arba patobulino savo žinias, mokėjimus bei įgūdžius, kaip parsisiųsti reikalingas nuotraukas, 

vaizdus, filmukus, juos sukarpyti, pakeisti formatą, sukurti nuorodas į kitus puslapius. 

Pateikiame keletą mokinių internetinių svetainių pavyzdžių: 

 

1 paveikslas. Viliaus Remeikio internetinės svetainės pavyzdys (7 kl.) 

 

2 paveikslas. Monikos Ryžkovaitės internetinės svetainės pavyzdys (7 kl.) 
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3 paveikslas. Emilijos Venskutės internetinės svetainės pavyzdys (7 kl.) 

 

Internetinių svetainių kūrimas mokiniams taip patiko, kad dauguma iš jų vėliau jas kūrė savo 

pasirinkta tema, rodė informacinių technologijų pamokose klasiokams ir IT mokytojai. Visi drauge 

aptarinėjome, diskutavome, kas jų darbuose yra taisytina, koreguotina, o kas pagirtina.  

 

4 paveikslas. Rimo Bacevičiaus internetinės svetainės pavyzdys (6 kl.) 
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5 paveikslas. Domanto Jankausko internetinės svetainės pavyzdys (6 kl.) 

 

Moksleivio hobis – statiniai iš kortų. Berniukas nufilmavo ir įkėlė video apie save bei savo 

pomėgį, pateikė keletą pamokų tiems, kas norėtų pabandyti išmokti statyti statinius iš kortų.  

 

 
 

6 paveikslas. Aistės Ašmontaitės internetinės svetainės pavyzdys (6 kl.) 
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7 paveikslas. Gretos Zėringytės internetinės svetainės pavyzdys (7 kl.) 

 

Mokiniai sukūrė daugybę gražių darbų. Tegu jie dar nelabai tobuli, tegul vaikai dar nelabai 

žino, kas yra HTML kodai, nelabai žino visų internetinių svetainių kūrimo niuansų ir taisyklių. Tačiau 

jie kuria. Jie nori išmokti. Jie dirba susidomėję. Jie rašo informacinių technologijų mokytojai 

elektroninius laiškus dieną, vakare, naktį, savaitgaliais. Jie padaro darbą per pusdienį. Jų nereikia 

raginti ir versti dirbti. Jų nereikia „gąsdinti“ blogu pažymiu už nepadarytą namų darbą. Jie domisi ir 

klausia. Jie dirba noriai, su entuziazmu ir užsidegimu. Jie – Z kartos atstovai. Jie pasaulio ateitis. 

Išmokime su jais bendrauti, padėkime jiems, nes jie ne vunderkindai, turintys specialių gebėjimų, o 

tiesiog vaikai ir jaunuoliai, didžiąją dalį gyvenimo praleidžiantys internete ir į supantį pasaulį 

žvelgiantys kitaip nei prieš juos buvusios kartos X atstovai. Jų Lietuvoje yra beveik pusė milijono.  

Kokią ateitį jie sukurs didžiąja dalimi priklauso ir nuo mūsų, mokytojų. O ypač nuo 

informacinių technologijų mokytojų. 
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INTEGRUOTAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BEI KITŲ DALYKŲ 

MOKYMAS 7-8 KL.  
Gitana Ruškienė 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 

Įvadas 

Informacinių kompiuterinių technologijų diegimo Lietuvos švietime strategijoje teigiama: 

“modernių mokymo priemonių diegimas glaudžiai siejasi su naujais bendraisiais ugdymo tikslais, o 

nauji ugdymo tikslai – su informacijos ir komunikacijos technologijos taikymu”. Nuo mokymosi 

apie informacijos technologiją vis sparčiau  pereinama prie mokymosi su informacijos technologija; 

tai turi padėti veiksmingiau taikyti ir derinti tarp savęs naujus ugdymo metodus, geriau atitikti 

individualius mokinio poreikius, integruoti įvairių mokslo ir gyvenimo sričių žinias bei problemas, 

veiksmingai suderinti technologines žinias su informaciniais gebėjimais bei kritiniu mąstymu.   

IKT integravimas į mokymo/si procesus siekiant tobulinti mokymą/si ypač aktualus klausimas 

šiandieninei mokyklai. Tai atsispindi ir Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatose. 

Labai svarbu, kad IKT būtų naudojama efektyviai, nes tik efektyvus IKT naudojimas padeda siekti 

didaktinių tikslų.  

Informacijos ir komunikacijos technologijas taikyti ugdymo procese skatina: 

1. Šiuolaikinės visuomenės poreikiai. 

2. Augantis mokslo ir kultūros lygis, besiplečiantis žinių bei informacijos kiekis. 

3. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. 

4. Galimybė individualizuoti mokymą. 

5. Integruotos pamokos įdomios ir nenuobodžios. 

 

Darbo tikslas - plėsti IKT integravimo galimybes įvairių mokomųjų dalykų mokymui ir 

mokymuisi. 

Darbo uždaviniai: 

 Integruoti įvairius mokomuosius dalykus su informacinėmis technologijomis 

 Taikyti IKT visose veiklos srityse, efektyviam mokymuisi, motyvacijos skatinimui 

Integruojant susijusius mokomuosius dalykus ugdomi platesni mokinių gebėjimai, 

formuojamas įvairiapusis pasaulio vaizdas, išvengiama dalykų perkrovos. 

Informacinių technologijų integracija 

Ugdymo procese ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mokinių pažinimui, ugdymo 

individualizavimui ir diferencijavimui. Tai kokybiškai galima atlikti pasinaudojant inovatyvius 

ugdymo metodus. Inovatyvus metodai labai padeda vedant pamokas, o ypač integruotas pamokas, 

IKT integravimas su kitais mokomaisiais dalykais grindžiamas: 

 visuotiniu šių technologijų plitimu ir visapusiškomis galimybėmis;  
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 mokinių, jų tėvų, mokytojų, visos švietimo bendruomenės natūraliu poreikiu;  

 būtinybe taikyti informacines technologijas kasdienėje veikloje ir mokyklos gyvenime;  

 jauno žmogaus polinkiu į technologines naujoves. 

Integruotos pamokos - nutiesia ryšį tarp skirtingu mokomųjų dalykų, atskleidžia tam tikro 

dalyko praktinę reikšmę. Tokios pamokos yra veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mokinių 

mąstymą ir savarankiškumą, skatina kūrybiškumą, moko logiškai mąstyti, formuoja bendravimo ir 

bendro darbo įgūdžius, ugdo atsakingumą ir savigarbą. Švietimo specialistai pastebėjo, kad 

informacinių technologijų dėka moksleiviai geriau ir greičiau įsisavina žinias bei išsiugdo reikiamus 

įgūdžius. Be to, mokiniams lengviau suvokti, kodėl jie turi mokytis tam tikrų dalykų, kai pamato jų 

praktinę reikšmę, pritaikymą. 

Integruotasis ugdymas suteikia mokiniams galimybę įgyti įvairiapusę sociokultūrinę  

kompetenciją. 

Įvairūs integruotojo mokymo metodai, būdai ir modeliai padeda suformuoti moksleivio 

kompetencijas, reikalingas visuomenėje, bendruosius sociokultūrinius, pažinimo, komunikacinius, 

darbo ir veiklos gebėjimus. 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje jau 4 metai, kai informacines technologijas 7-8 kl. 

yra integruojamos į kitus dalykus. Pamokos metu dirba du mokytojai: IT mokytojas ir dalyko 

mokytojas. Pirmą mokslo metų pusmetį IT integruojama į kitus dalykus 8 klasėse, o antrąjį – 7 

klasėse. Integruota pamoka vyksta vieną kartą savaitėje, tik skirtingam dalykui. Pavyzdžiui 

ketvirtadieniais vyksta 8 klasėse integruotos pamokos: 1 mėnesio savaitę IT ir geografija, 2 

mėnesio savaitę – IT ir matematika, 3 mėnesio savaitę – IT ir fizika, 4 mėnesio savaitę – IT ir dailė ir 

vėl kartojasi iš pradžių. Prano Mašioto progimnazijoje 8 klasėje IT integruojama su šiais dalykais: 

daile, matematika, fizika, geografija. O 7 klasėje IT integruojama su šiais dalykais: matematika, 

geografija, fizika ir istorija. 

Pamokų metu  buvo dirbama su įvairia programine įranga: 

 klaviatūros treniruokliais,  

 tekstų ir grafinės medžiagos rengimo sistemomis,  

 Ms Office programomis, 

 supažindinama su internetu, elektroniniu paštu, paieška internete,  

 mokomosiomis kompiuterinėmis programomis. 

 

Integruotų pamokų pavyzdžiai 

Informacinės technologijos ir dailė 

Trumpai apibūdinsimu keletą pravestų dailės ir informacinių technologijų pamokų.  

Buvo pravesta integruota pamoka „Klaipėdos miesto dailininkai ir paminklų autoriai“. Šiai 

pamokai buvo iškelti tokie tikslai: 
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 rasti internete informacijos apie pasirinktus Klaipėdos 

miesto dailininkus,  

 rastą medžiagą vaizdžiai (pagal duotus reikalavimus) 

patalpinti bei išdėstyti teksto rengyklės lape. 

Mokiniai dirbo kompiuterių klasėje, ieškojo informacijos 

intenete, ją maketavo teksto redaktoriaus pagalba. Mokiniams 

dirbti prie kompiuterių patiko, buvo įdomu surasti informacijos 

apie dailininkus, susipažinti su jų darbais (1 pav.). 

 

 

1 pav. Kūrybinis darbas  

Taip pat sėkmingai pavyko integruota informacinių technologijų bei dailės pamoka „Nuo 

piktogramos iki kompiuterio…” Šiai temai skirtos dvi 

pamokos. Buvo iškelti tokie pamokos tikslai: 

 Glaustai apžvelgti knygos raidos istoriją nuo seniausių 

laikų iki šių dienų. 

 Pasinaudojant kompiuterio teikiamomis galimybėmis 

sumaketuoti teksto redaktoriumi žinutę apie įsimintiniausią 

mokyklos renginį. 

 

Pamokos eiga: 

Dailės mokytoja apžvelgė knygos raidos istoriją, 

pagrindinius etapus (demonstruojama sukurta pateiktis), 

mokiniai žinias įsisavino išsprendę kompiuterinį testą.  

Informacinių technologijų mokytoja mokinius 

supažindino su maketavimo taisyklėmis, principais, 

pagrindinėmis komandomis. Buvo pateikti maketavimo pavyzdžiai. Mokinio darbas pateiktas 2 

pav. 

Integruota IT ir dailės pamoka „Senosios civilizacijos“ (2 pamokos). Joje buvo iškelti tokie 

pamokos uždaviniai: 

 Naudodamiesi pateikčių programa, reikia sukurti pateiktis pagal duotus reikalavimus 

pasirinkta tema (Senovės Graikija, Senovės Egiptas, Mesopotamija ir kt.) . 

 Sukurtų pateikčių pristatymas. 

2 pav. Kūrybinis darbas 
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Šios pamokos eiga: pirmą pamoką mokiniai kuria pateiktis apie senąsias civilizacijas. Antrąją 

pamoką vyksta darbų pristatymas: mokytojos pamokos pradžioje mokiniams parodo filmukus apie 

civilizacijas, mokiniai spėja, kur ir kokia civilizacija. Po to mokiniai pristato savo sukurtus darbus (3 

pav.).  

3 pav. Mokinio kūrybinis darbas bei darbų pristatymas 

Informacinės technologijos ir fizika 

Šių pamokų metu 7-8 klasės mokiniai išmoksta dirbti: 

 ieškoti informacijos internete bei kurti pateiktis, lankstinukus įvairiomis fizikos temomis, 

 įvairių fizikinių reiškinių stebėjimas kompiuterinėmis programomis, mokomosiomis 

svetainėmis,  

 darbas Internete - fizikos pamokų svetainėje www.fotonas.lt.  Pratimų, testų atlikimas, 

teorinės medžiagos nagrinėjimas,  

 darbas su įvairiomis mokomosiomis programomis, kryžiažodžių kūrimas,  

 kompiuterinių piešinių kūrimas, pvz. tema „Vaivorykštė gamtoje“. Per fizikos pamokas 

nagrinėjamas fizikinis reiškinys – vaivorykštė ir spalvų spektras, sudarinėjami kryžiažodžiai, 

kompiuteriu piešiamas spalvų spektras.  

Apžvelgsiu keletą tokių pamokų. Buvo pravesta integruota pamoka  tema „Šešėlis ir 

pusšešėlis“. Pamokoje buvo iškelti 

tokie uždaviniai: 

 Analizuojant demonstruojamą 

medžiagą skaidrėse, 

išsiaiškinama, kas yra šešėlis ir 

pusšešėlis; 

 Naudodamiesi kompiuteriu, 

sukurti lankstinuką apie 

šešėlių praktinį pritaikymą; 

 
4 pav. Kūrybinis darbas 

http://www.fotonas.lt/
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Pamokos eiga. Mokiniai, išklausę teorinę 

medžiagą apie šešėlius bei pusšešėlį, susipažinę su 

lankstinuko kūrimo etapais, kuria lankstinuką apie 

šešėlių praktinė pritaikymą (4-5 pav.).  

Pamokos vertinimas: žinių patikrinimas 

kompiuteriniu testu bei praktinių darbų įvertinimas. 

             

  

 

Kita pravesta integruota IT ir fizikos pamoka 7 kl. - „Kietieji kūnai, skysčiai ir dujos“. Šiai 

pamokai buvo iškeltas toks pamokos uždavinys: išsiaiškinti medžiagų būsenas bei jų savybes ir 

naudodamiesi kompiuteriu, t.y. Word programa, sukurti kryžiažodį, jam logiškus klausimus bei 

atsakymus duota fizikine tema. 

Pamokos eiga: mokiniai išklausę teorinę medžiagą (fizikos mokytoja pateikčių pagalba 

paaiškino pamoką), kūrė kryžiažodžius teksto rengyklėje lentelių pagalba. Informatikos mokytoja 

prieš tai juos supažindino su lentelių kūrimo etapais bei principais (6-7 pav.). 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Akimirka iš pamokos 

6 pav. Akimirkos iš integruotos pamokos 
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Informacinės technologijos ir matematika 

Šių pamokų metu mokiniai išmoksta: 

 įtvirtinti matematinius įgūdžius dirbant su kompiuterinėmis mokomosiomis 

programomis.  

 dirbti su skaičiuoklės programa Ms Excel (atlieka įvairius skaičiavimus, išmoksta braižyti 

grafikus). 

 naudotis automatinėmis priemonėmis, esančiomis Ms Word programoje. 

 kurti pateiktis pasirinkta matematine tema naudojant Ms Power Point programą. 

 įtvirtinti įgūdžius kompiuterinių testų pagalba. 

 braižyti figūras bei atlikti įvairius geometrinius skaičiavimus. 

 

Pateiksiu keletą pamokų pavyzdžių.  

Pamokos tema: „Grafinis duomenų vaizdavimas“.  Pamokos uždavinys:  

 Mokiniai, naudodamiesi internetiniu puslapiu http://mokyklele.stat.gov.lt/index.php?id=59 

pasižiūri filmuotus fragmentus apie duomenų rinkimą bei tvarkymą. Susipažįsta su 

statistika, jos reikšme. 

 Mokiniai duotus matematinius duomenis apdoroja ir pavaizduoja grafiškai Ms Excell 

programa. 

7 pav. Praktinis darbas „Kryžiažodis“ 

http://mokyklele.stat.gov.lt/index.php?id=59
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Šios pamokos metu mokiniai išmoksta dirbti skaičiuoklės programa: sukurti reikiamas 

diagramas, jas įvairiai redaguoti. 

Kita pamoka, kurios tema  „Laipsnis ir laipsnio užrašymas Ms Word programa“. Šioje 

pamokoje buvo iškelti tokie  uždaviniai: 

 Paruoštų pateikčių pagalba mokiniai pakartos, kas yra laipsnis, kokios jo savybės ir tai 

pritaikys uždavinių sprendimuose. 

 Mokiniai, susipažinę su teksto rengyklės formulių rašymo komandomis, išmoks užrašyti 

laipsnius bei trupmenas Ms Word programa. 

  Savo žinias įsivertins atlikę kompiuterinį testą (8 pav.). 

Dar viena pamoka, kuri sulaukė didelio mokinių susidomėjimo, buvo „Kelionė dviračiais po 

Kuršių Neriją“. Šioje pamokoje buvo iškelti tokie uždaviniai: 

 Pakartoję kelio, greičio, laiko radimo formules, matavimo vienetų reiškimą, išmoksite rasti 

internetinių žemėlapių ir tinklalapių pagalba reikiamus atstumus, spręsite uždavinius, 

kuriuose apskaičiuosite  

o išvystytą greitį dviračiu 

o vidutinį greitį 

o sugaištą kelionės laiką 

 

Pamokos eiga:  

 mokiniai kartu su matematikos mokytoja pakartojo kelio, greičio, laiko radimo formules. 

 mokytojos mokiniams pristatė Kurčių Neriją bei gražiausias vietas joje. 

8 pav. Akimirkos iš integruotos IT ir matematikos pamokos 
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 informacinių technologijų 

mokytoja parodė 

mokiniams, kaip naudotis 

internetiniu žemėlapiu, 

kaip rasti reikiamus 

atstumus ir pan.  

 mokiniai atliko pateiktas 

užduotis (9 pav.). 

 

 

 

 

 

 

Informacinės technologijos ir geografija 

Šių pamokų metu 7-8 klasės mokiniai išmoksta dirbti: 

 Kurti pateiktis pasirinkta tema. 

 Kurti kryžiažodžius, lankstinukus. 

 Dirbti internete, rasti reikiamą informaciją, ją taisyklingai kopijuoti bei patalpinti teksto 

rengyklės lape. 

 Statistinius duomenis vaizduoti diagramomis (skaičiuoklės programa). 

 Savo žinias įtvirtinti dirbant su įvairiomis mokomosiomis programomis ir pan. 

Keletas pamokų pavyzdžių iš šių integruotų pamokų.  

Pamokos tema „Gyventojų 

pasiskirstymas“. Pamokoje buvo iškelti tokie 

uždaviniai: 

 Mokiniai išklausę medžiagą, gebės 

analizuoti statistikos duomenis ir 

žemėlapius, apibūdins gyventojų skaičiaus 

kitimą, įvairovę ir teritorinį pasiskirstymą. 

 Mokiniai, susipažinę su skaičiuoklės (Ms 

Excell) pagrindais bei pasinaudodami 

naršykle, savo įgūdžius įtvirtins atlikdami 

praktines užduotis kompiuteriu 

(apskaičiuos gyventojų tankumą, plotą bei 

sukurs reikiamas diagramas (10 pav.)). 

9 pav. Praktinio darbo pavyzdys 

10 pav. Praktinis darbas 
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Kita mokiniams patikusi integruotos pamokos tema: „Amerika. Maršruto pateikimas 

lankstinuko forma“. Šioje pamokoje: 

 Mokiniai remdamiesi turimomis maketavimo žiniomis bei pasinaudodami naršykle, savo 

įgūdžius įtvirtins atlikdami praktines užduotis kompiuteriu t.y. sukurs lankstinuką 

pasirinktam maršrutui po Šiaurės Ameriką ir Amerikos gyventojus praeityje (IT mokytoja 

mokinius supažindina su lankstinuko kūrimo etapais) (11 pav.). 

Kita integruotos pamokos tema 

„Europos regionai“, kurios metu 

mokiniai analizuodami Europos 

žemėlapį, išmoko septynių Europos 

regionų pavadinimus ir priskyrė jiems 

valstybes. Jas pažymėjo žemėlapyje, 

kuris buvo patalpintas teksto 

rengyklėje:  

Pamokos eiga: 

 Geografijos mokytoja pakartoja su 

mokinimais, kokie yra Europos 

regionai. 

 IT mokytoja paaiškina, kaip 

užrašyti ant žemėlapio, kuris yra 

teksto rašymo programoje, kaip į 

jį įterpti paveikslą (šiuo atveju valstybės vėliavą) bei kaip nustatyti teksto ir paveikslo ryšį 

(12 pav.). 

 

 Išvados 

1. Mokiniams tokios integruotos informacinių technologijų bei kitų dalykų pamokos patiko. 

Jiems buvo įdomu ieškoti informacijos internete vienu ar kitu klausimu, o po to rastą 

medžiagą apipavidalinti, sumaketuoti, piešti grafikos programa. 

2. Tokių pamokų metu mokiniai išmoksta vienas su kitu bendradarbiauti, vienas 

kitam padėti, ypač tam kam sunkiau sekasi patarti, pakonsultuoti. Be dalykiniu 

12 pav. Praktinis darbas 

 

11 pav. Praktinis darbas 
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žinių, mokiniai įgyja įvairios patirties: kūrybinių ieškojimų, veiklos, 

bendradarbiavimo, organizacinių,  ir kt. 

3. Tokios pamokos skatina mokinių motyvaciją, nes kiekvieno pastangos yra matomos ir 

įvertinamos. Pamokos metu stengiamasi kiekvieną pasiekimą pamatyti, pagirti, 

padrąsinti, skatinti eiti toliau. 

4. Šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir 

efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, skatina mokinius dirbti, lavinti ir įtvirtinti 

lingvistinius įgūdžius, suteikia galimybę integruoti įvairius dalykus. Tačiau realizuoti 

integracijos idėja nėra lengva: trūksta metodines medžiagos, gerosios patirties, idėjų, 

sunku integruoti kelis dalykus, nes dažnai sunku suderinti pamokų laiką, temas ir pan.    
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