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MOKOMŲJŲ KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ
INTEGRAVIMO Į PROFESINĮ UGDYMĄ
GAIRĖS
Adaptavimas, paruošimas ir perkėlimas
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TURINYS
TERMINŲ ŽODYNĖLIS
ĮVADAS: GAIRIŲ STRUKTŪRA
1 MODULIS (PRIVALOMAS): Pasiruošimas naudoti mokomuosius kompiuterinius
žaidimus į profesinį ugdymą
2 MODULIS (PRIVALOMAS): Mokomųjų kompiuterinių žaidimų integravimas į
profesinį ugdymą kritinio mąstymo kontekste
3 MODULIS (PASIRENKAMAS): Mokomųjų kompiuterinių žaidimų naudojimas
profesiniame ugdyme
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Terminų žodynėlis
SCOGATT

Projektas „Mokymo įrankis – mokomieji kompiuteriniai žaidimai“

SCG

Mokomieji kompiuteriniai žaidimai

VET

Profesinis mokymas ir švietimas

LdV

Leonardo da Vinči programa

LLP

Mokymosi visą gyvenimą programa

TOI

Inovacijų perkėlimo

GBL

Mokymas pagrįstas žaidimais
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Įvadas
Šio dokumento - metodinių priemonių rinkinio - tikslas yra padėti profesinio ugdymo
specialistams naudoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus kaip mokymo įrankį
profesiniame ugdyme.
Papildomą mokomąją medžiagą ir literatūrą galima rasti anglų kalba projekto svetainėje
www.scogatt.eu

MOKOMŲJŲ KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ NAUDOJIMO PROFESINIAME UGDYME
GAIRIŲ STRUKTŪRA
Ruošiant mokymo programą/kursą integruojant mokomuosius kompiuterinius žaidimus
profesiniame ugdyme, būtina laikytis išvardintus kriterijų:
1. Turinys turi atspindėti įrodymais pagrįstą teoriją ir praktiką.
2. Turinį turi sudaryti 3 moduliai, kurių kiekvieną detalizuoja 5 privalomi
uždaviniai.
3. Kurso žinios turi būti taikomos suvokimo, kritinės refleksijos ir praktinių
įgūdžių lavinimui.
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1 MODULIS (privalomas)
PASIRENGIMAS MOKOMŲJŲ TIKSLINIŲ ŽAIDIMŲ (SCG) NAUDOJIMUI
PROFESINIAME UGDYME
1 UŽDAVINYS:

Nustatyti SCG vaidmenį profesiniame ugdyme.

2 UŽDAVINYS:

Nustatyti specifines sąlygas/ problemas, būdingas profesinio
rengimo įstaigai, tame tarpe ir besimokančiųjų grupės specifiką
(vaikinai/merginos, skirtingos tautybės, kt.)

3 UŽDAVINYS:

Nustatyti SCG esamą situaciją profesiniame ugdyme.

4 UŽDAVINYS:

Nustatyti SCG poveikį profesiniame ugdyme.

5 UŽDAVINYS:

Nustatyt įgūdžius, kuriuos norima lavinti naudoti mokomuosius
kompiuterinius žaidimus profesiniame ugdyme, tame tarpe
mokiniams turintiems mokymosi problemų/fizinę negalią.
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1.1 Privalomo 1-ojo modulio detali analizė
1 UŽDAVINYS: Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų (SCG) vaidmenį
profesiniame ugdyme
A. Išsiaiškinkite konkrečios profesinės mokyklos (kurioje bus diegiami SCG)
vaidmenį – įstaigos pagrindinius tikslus ir uždavinius
B. Išsiaiškinkite konkrečios profesinės mokyklos (kurioje bus diegiami SCG)
vaidmenį – kokias profesines žinias ir socialines kompetencijas konkrečiame
dėstomame dalyke siekiama išlavinti
C. Išsiaiškinkite santykį tarp profesinės mokyklos (kurioje bus diegiami SCG)
vaidmens ir galimybių diegti žaidimais pagrįsta mokymą (GBL) šioje
organizacijoje
D. Išsiaiškinkite konkretaus mokomojo dalyko poreikius ir galimybes taikyti žadimais

pagristo mokymo metodus.
2 UŽDAVINYS: Nustatyti specifines sąlygas/ problemas, būdingas profesinio
rengimo įstaigai, tame tarpe ir besimokančiųjų grupės specifiką (vaikinai/
merginos, skirtingos tautybės, kalbinis barjeras, kt.)
A. Išsiaiškinkite internetinės prieigos, kompiuterių naudojimo galimybes konkrečios
profesinės įstaigos patalpose.
B. Išsiaiškinkite žaidimo pritaikymo kliūtis ir suplanuokite veiksmus, kaip įveiksite
galimą pasipriešinimą profesinėje mokymo įstaigoje.
C. Susipažinkite su pagrindiniais žaidimais skirtais mokyti skirtingą mokymo turinį
bei kaip parinkti žaidimus konkrečiam žaidimui.
D. Susipažinkite su prieinamais SCG resursais (pvz. SCOGATT katalogas).
E. Išsiaiškinkite specifinius tikslinės grupės (savo mokinių) poreikius (kalbinis
aspektas, fizinė negalia, vaikinų/merginų grupės, mokymosi problemos)
3 UŽDAVINYS: Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų esama situacija
profesiniame ugdyme
A. Susipažinkite su žaidimais pagrįstu mokymu (GBL) ir pagrindiniais principais,
kurie yra tinkami profesiniam ugdymui.

B. Susipažinkite su SCG ir mokomosiomis aplinkomis naudojamomis profesiniame
ugdyme.
N3 Mokomųjų kompiuterinių žaidimų integravimo į profesinį ugdymą gairės

6

LLP Leonardo da Vinči projektas SCOGATT:
Mokymo priemonė – tiksliniai kompiuteriniai žaidimai
UK/11/LLP-LdV/TOI 497

C. Susipažinkite su mokomųjų žaidimų
profesiniame ugdyme tampa įtraukiantis.

elementais,

kurių

dėka

mokymas

D. Susipažinkite su esamais SCG, kuriuos galima panaudoti formalios mokymo
programos dalykų perteikimui (prieiga prie žaidimų ir t.t.).
E. Susipažinkite su konkrečiais sėkmingais pavyzdžiais SCG panaudojimo
profesiniame ugdyme (EnerCities.eu pavyzdys)

4 UŽDAVINYS: Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų poveikį profesiniame

ugdyme
A. Nustatyti pedagogiką, kuri labiausiai tinka siekti maksimalaus poveikio naudojant
mokomuosius kompiuterinius žaidimus konkrečiame profesinio ugdymo
mokomajame dalyke.
B. Nustatyti vertinimo metodus, kurie labiausiai tinka mokomųjų kompiuterinių
žaidimų poveikio vertinimui konkrečiame profesinio ugdymo mokomajame dalyke
C. Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų poveikio vertinimo įrankius tinkamus
konkrečiam profesinio ugdymo mokomajam dalykui vertinti
D. Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų poveikio vertinimo įrankius tinkamus
vertinti konkrečiam profesinio ugdymo mokomajam dalykui ir konkrečiai tikslinei
grupei.

5 UŽDAVINYS: Nustatyt įgūdžius, kuriuos norima lavinti naudojant mokomuosius
kompiuterinius žaidimus profesiniame ugdyme, tame tarpe mokiniams turintiems
mokymosi problemų/fizinę negalią.
A. Nustatyti, kokias profesinius ir/arba socialinius įgūdžius norima lavinti
panaudojant mokomuosius kompiuterinius žaidimus konkrečiame profesinio
ugdymo dalyke laikantys mokymo programos.
B. Nustatyti, kokias profesinius ir/arba socialinius įgūdžius norima lavinti
panaudojant mokomuosius kompiuterinius žaidimus konkrečiame profesinio
ugdymo dalyke atsižvelgiant į mokinių gebėjimus (įskaitant mokinius su
mokymosi sunkumais/fizine negalia).
C. Parinkti mokomuosius kompiuterinius žaidimus, kurie yra tinkami noriems
įgūdžiams lavinti.
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2 MODULIS (privalomas)
KRITINIO MĄSTYMO LAVINIMO PROFESINIAME UGDYME GALIMYBĖS
MOKOMŲJŲ KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ PAGALBA (Paruošta remiantis Hannah Hull)
1 UŽDAVINYS:

Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų (SCG) pagalba kritinio
mąstymo lavinimo galimybes profesiniame ugdyme.

2 UŽDAVINYS:

Nustatyti kur ir kaip šie (kritinio mąstymo) tikslai gali būti geriausiai
pasiekti.

3 UŽDAVINYS:

Nustatyti kritinio mąstymo lygį, kurį siekiama išlavinti profesinio
ugdymo aplinkoje ir kokios kliūtys gali iškilti: iš mokinio, profesinio
ugdymo mokytojo, kitų dalyvių perspektyvos.

4 UŽDAVINYS:

Nustatyti kaip adaptuoti įgytą kritinę, refleksyvią patirtį profesinio
ugdymo kontekste.

5 UŽDAVINYS:

Nustatyti kiek kritinis, refleksyvus mąstymas yra artimas dalyviams,
įskaitant veiklas už mokyklos ribų.

1.2 Privalomo 2-ojo modulio detali analizė
KRITINIS MĄSTYMAS IR SCG PROFESINIAME UGDYME
1 UŽDAVINYS: Nustatyti mokomųjų kompiuterinių žaidimų (SCG) kritinio
mąstymo lavinimo galimybes profesiniame ugdyme.
A. Nustatyti profesinio lavinimo besimokančiųjų kritinio mąstymo lygį. (komforto
zona, lavinimosi zona, mokymosi ciklas, kritinis mąstymas)
B. Nustatyti kritinio mąstymo lavinimo vertę konkrečiame mokomajame
kompiuteriniame žaidime (pvz. EnerCities)
C. Išsikelti tikslus, kokius konkrečius kritinio mąstymo įgūdžius galima išlavinti

konkrečiu kompiuteriniu mokomuoju žaidimu.

2 UŽDAVINYS: Nustatyti kur ir kaip šie (kritinio mąstymo) tikslai gali būti
geriausiai pasiekti.
A. Nustatyti, kaip mokomasis kompiuterinis žaidimas tinka konkrečiai klasei,
dėstomam skyriui ar pamokos planui (naudoti paruoštą formą).
B. Paruošti pamokos planą naudojant į besimokantįjį orientuotos pedagogikos
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principus (naudoti paruoštą formą).
C. Pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, kuriuose naudojami kiti mokomieji
kompiuteriniai žaidimai.
3 UŽDAVINYS: Nustatyti kritinio mąstymo lygį, kurį siekiama išlavinti profesinio
ugdymo aplinkoje ir kokios kliūtys gali iškilti: iš mokinio, profesinio ugdymo
mokytojo, kitų dalyvių perspektyvos.
A. Nustatyti mokinių kritinio mąstymo lygį, kurį tikimasi išlavinti profesinio ugdymo
konkrečiame mokomajame dalyke.
B. Nustatyti kritinio mąstymo lygį, kurį tikimasi išlavinti profesinio ugdymo aplinkoje
iš profesinio ugdymo mokytojo, asistento, inspektorių, administracijos
perspektyvos (įvertinti žaidimą kaip įrankį / žaidimą kaip metodą).
C. Nustatyti, kokios kliūtys gali iškilti kritinio mąstymo lavinimo kontekste naudojant
kompiuterinius mokomuosius žaidimus.
D. Susipažinti su kompiuterinių žaidimų priklausomybės pavojų.
E. Susipažinti su kompiuterinės etikos aspektais.

4 UŽDAVINYS: Nustatyti kaip adaptuoti įgytą kritinę, refleksyvią patirtį profesinio
ugdymo kontekste.
A. Mokėti pasinaudoti išmoktomis pamokomis (naudojant Enercities pavyzdį) ir
moktomis adaptuoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus naujam turiniui.
B. Nustatyti mokinių kritinio mąstymo įgūdžius ir vertinti jų taikymą kituose
mokomuosiuose dalykuose profesinio ugdymo procese.
C.
5 UŽDAVINYS: Nustatyti kiek kritinis, refleksyvus mąstymas yra artimas
dalyviams, įskaitant veiklas už mokyklos ribų.
A. Nustatyti priemones/situacijas, kurių pagalba būtų galima stebėti mokinių įgytus
kritinio mąstymo įgūdžius (Enercities žaidimo tyrimai)
B. (Straipsniai apie mokinių elgesio pokyčius naudojant EnerCities žaidimą)
C. (Pažintiniai, praktikos ir emociniai įgūdžiai)
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3 MODULIS (pasirenkamas)
MOKOMŲJŲ TIKSLINIŲ ŽAIDIMŲ NAUDOJIMAS PROFESINIAME UGDYME

1 UŽDAVINYS:

Mokomųjų kompiuterinių žaidimų naudojimo profesiniame ugdyme
loginis išdėstymas (susiję su Gairių 1.4, 2.1 dalimis)

2 UŽDAVINYS:

Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos (naudojimo)
profesiniame ugdyme organizavimas (susiję su Gairių 1.2, 1.4, 1.5,
2.2 dalimis)

3 UŽDAVINYS:

Įgūdžių lavinimas panaudojant mokomuosius kompiuterinius
žaidimus (susiję su Gairių 1.5 dalimi)

4 UŽDAVINYS:

Rezultatų (pasiekimų) susijusių su mokomaisiais kompiuteriniais
žaidimais sukūrimas ir pristatymas (susiję su Gairių 1.5 dalimi)

5 UŽDAVINYS:

Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos profesiniame
ugdyme poveikio vertinimas (susiję su Gairių 2.3, 2.5 dalimis)

1.3 Pasirenkamojo 3-iojo modulio detali analizė
DELIVERING SCG IN A VET CONTEXT
1 UŽDAVINYS:
Mokomųjų kompiuterinių žaidimų naudojimo profesiniame
ugdyme loginis išdėstymas
A. Žaidimais pagrįsto mokymo(si) bei mokomųjų tikslinių (kompiuterinių) žaidimų
tarptautinis kontekstas (susiję su privalomu 1 Moduliu).
B. Žaidimais pagrįsto mokymo(si) bei mokomųjų tikslinių (kompiuterinių) žaidimų
vietinis /nacionalinis kontekstas (susiję su privalomu 1 Moduliu).
C. Mokomųjų tikslinių (kompiuterinių) žaidimų poveikis profesinio ugdymo kontekste
(susiję su privalomu 1 Moduliu).
D. Mokomųjų tikslinių (kompiuterinių) žaidimų specifinis kontekstas , t.y. konkreti
profesinė mokykla, konkretūs mokomieji dalykai kuriuose bus taikomi žaidimai.
E. Mokomųjų tikslinių (kompiuterinių) žaidimų naudojimo konkrečiame dalyke
pagrįstumas (susiję su privalomu 2 Moduliu)
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2 UŽDAVINYS:
Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos (naudojimo)
profesiniame ugdyme organizavimas
A. Pasiruošimas darbui su mokomaisiais kompiuteriniais žaidimais profesinio
rengimo įstaigoje, t.y. žaidimų parinkimas, pasirūpinimas interneto, prieiga,
leidimu naudotis kompiuterių klase, kt.
B. Specifinių sąlygų mokomųjų komp. žaidimų naudojimui profesinio rengimo
įstaigoje nustatymas, t.y. patalpų užimtumo, pamokų laiko, kompiuterių klasės,
skiriamų užsiėmimų trukmės, dalyvių skaičiaus, konteksto suderinimas (t.y.
integravimas į formalią švietimo programą) (susiję su privalomu 1 Moduliu).
C. Tikslinės grupės specifikos nustatymas: vyrai, jaunuoliai, moterys, užsienio
tautybių mokiniai, mokiniai su spec. poreikiais ir kt. (susiję su privalomu 1 Moduliu).
D. Formalių taisyklių suderinimas, t.y.: užsakymas reikiamos medžiagos ir įrangos,
patalpų, užsiėmimų laiko, interneto prieigos (susiję su privalomu 1 Moduliu).
E. Suderinimas su profesinio rengimo įstaigos darbuotojais: administracija,
mokytojais, techniniais asistentais (informatiku), kt.
3 UŽDAVINYS: Įgūdžių lavinimas panaudojant mokomuosius kompiuterinius
žaidimus
A. Pasiruošimas/ programos planavimas/ individualių pamokos ruošimas (susiję su 2
Modulio 2.3 dalimi)
B. Mokinių gebėjimų ir reikiamų įgūdžių nustatymas (susiję su 2 Modulio 2.3 dalimi)
C. Mokymo perteikimo strategijų nustatymas (susiję su 1Moduliu)
D. Reikiamos įrangos ir mokymo priemonių nustatymas (susiję su 1Moduliu)

E. Reikiamo profesinio rengimo įstaigos darbuotojų personalo nustatymas.
4 UŽDAVINYS: Rezultatų (pasiekimų) susijusių su mokomaisiais kompiuteriniais
žaidimais sukūrimas ir pristatymas
A. Žaidimų pagalba įgytų įgūdžių naudos nustatymas
B. Patalpų

ir

priemonių,

reikalingų

praktikuotis

įgūdžius

žaidimų

pagalba,

organizavimas
C. Išorinių/vidinių renginių, skirtų pripažinti žaidimų pagalba įgytus įgūdžius,
organizavimas – pvz. konkursai tarp klasės/mokyklos/ miesto/ skirtingų mokyklų
mokinių.
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D. Pasiekimų, įgytų naudojant mokomuosius kompiuterinius žaidimus pripažinimas.
5 UŽDAVINYS: Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos profesiniame
ugdyme poveikio vertinimas
A. Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos proceso vertinimas (susiję su 2
Moduliu)

B. Mokomųjų kompiuterinių žaidimų intervencijos rezultatų vertinimas (susiję su 2
Moduliu)

C. Dalyvių grįžtamojo vertinimo apdorojimas
D. Intervencijos (mokymų) organizatorių grįžtamojo vertinimo apdorojimas (susiję su
2 Moduliu)
E. Išorės vertintojų, kitų (išorės) stebėtojų – profesinio rengimo įstaigos vadovybės,

išorės bendruomenės - vertinimo apie poveikį apdorojimas.
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