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1

Įvadas

„Mokytojų mokymo programa“ yra vienas iš Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči
naujovių perkėlimo projekto SCOGATT rezultatų. Dokumente pateikiama mokymo programa praktinis įrankis, skirtas padėti panaudoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus (SCG)
profesiniame mokyme.
„Mokytojų mokymo programa“ įrankio tikslas – pateikti VET darbuotojams (profesinio mokymo
mokytojas, švietėjams, administracijai, tarpdisciplininių dalykų mokymo komandoms)
suprantamą metodinę priemonę padedančią integruoti SCG į profesinį mokymą: apjungiant
teoriją, pavyzdžius ir SCOGAT žaidimų naudojimo praktiką.
SCOGATT projekte kaip pavyzdys naudojamas mokomasis kompiuterinis EnerCities žaidimas,
kuris buvo sukurtas finansuojant Europos komisijai pagal IEE (Intelligent Energy Europe)
programą. Žaidimą galima rasti adresu: www.enercities.eu .

2 Programos tikslai ir numatomi pasiekimai
Mokymai skirti:
Profesinio mokymo mokytojams, profesinio ugdymo švietimo darbuotojams.
Tikslas: padėti planuoti pedagogiką ir mokymo procesą naudojant tikslinius mokomuosius
žaidimus (SCG) profesiniame ugdyme.
Numatomi mokymo(si) pasiekimai
Išklausę mokymus dalyviai žinos:
kokie yra reikalavimai norint taikyti SCG pamokoje,
kaip įveikti pasipriešinimą mokymo įstaigoje (profesinio rengimo įstaigoje),
kaip parinkti mokomuosius žaidimus konkrečiam mokomajam dalykui,
kaip praktiškai naudoti atrinktus SCG mokymui,
mokės paruošti individualius pamokos planus, kuriuose integruojami SCG;
mokės vertinti pamokoje naudojimus SCG.
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3 Pasiruošimas mokytojų mokymui (si)
(pagal SCG VET gairių dokumento 3 modulio 2, 3, 4, 5 dalis)
























Pasiruoškite darbui su kompiuteriniais mokomaisiais žaidimais (SCG) profesinėje
mokykloje, t.y.: atsirinkite tinkamus SCG, išsiaiškinkite, ar kompiuteriai, kuriuos naudosite
mokymuose turi interneto prieigą, atsiklauskite ar kompiuterio tinklo administratorius yra
nustatęs naudojamuose kompiuteriuose teisę parsisiųsti programas (arba paprašykite
tokio leidimo), suderinkite laiką darbui kompiuterių klasėje ir pan.
Išsiaiškinkite specifines profesines mokyklos sąlygas, kurios įtakoja SCG diegimą, pvz.:
vietos, laiko, kompiuterių skaičiaus, užsiėmimų trukmės, dalyvių/mokinių skaičiaus bei
pedagoginį kontekstą (t.y. ar tokie mokymai bus dalis formalios programos, ar užklasinė
veikla).
Išsiaiškinkite grupės specifiką, t.y. kas ją sudaro: vaikinai, jaunuoliai, moterys, užsienio
tautybių mokiniai, mokiniai su spec. poreikiais, kt.
Suderinkite formalus atsižvelgdami į įstaigos taisykles, t.y. užpildykite prašymus (raštu ar
žodžiu) įrangai, patalpų naudojimui, taip pat gaukite reikiamus prisijungimus naudoti pvz.
interneto ryšį.
Suderinkite su profesinės įstaigos darbuotojais: administracija, mokymų personalu,
techniniu personalu, t.t..
Pasiruoškite/ suplanuokite programą/ individualias pamokas (daugiau informacijos SCG VET
gairių dokumento modulyje 2.3.)
Nustatykite mokinių esamus gebėjimus ir trūkstamus įgūdžius, kuriuos lavinsite (daugiau
informacijos SCG VET gairių dokumento modulyje 2.3)
Nustatykite naujų įgūdžių perteikimo strategijas (daugiau informacijos SCG VET gairių
dokumento modulyje 1)
Išsiaiškinkite kokia įranga ir kitos medžiagos bus reikalingos (daugiau informacijos SCG VET
gairių dokumento modulyje 1)
Nustatykite, koks personalas jums padės (jeigu reikalinga)
Nustatykite, su SCG susijusių mokymosi pasiekimų naudą
Organizuokite priemones ir patalpas, kuriose būtų galima lavinti su SCG susijusias
kompetencijas
Organizuokite vidinius/išorinius renginius, skirtus pripažinti su SCG susijusias
kompetencijas, pvz. konkursus tarp klasiokų/ klasių/mokyklų/kitų įstaigų
Pasiekimų susijusių su SCG pripažinimas
SCG intervencijos proceso vertinimo
SCG intervencijos pasiekimų vertinimas
Dalyvių grįžtamosios informacijos apdorojimas
Intervencijos organizatorių grįžtamosios informacijos apdorojimas
Kitų dalyvių/išorės stebėtojų (pvz. prof. įstaigos vadovų) informacijos apie poveikį
vertinimas
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MOKYMŲ PROGRAMOS MODULIAI
Mokytojų mokymo programos rekomenduojami moduliai/temos
1. SCG nauda profesinio mokymo kontekste
2. Specifinės sąlygos/problemos profesiniame mokyme, atkreipiant dėmesį į mokinių
skirtumus (vaikinai/merginos, skirtingų tautybių, kalbinių galimybių skirtumai, kt.)
3. SCG profesiniame mokyme istorija
4. SCG poveikis profesiniame mokyme
5. Įgūdžiai, kurie reikalingi, norint naudoti SCG profesiniame mokyme, įskaitant mokinius su
mokymosi sunkumais
6. SCG ir kritinis mąstymas profesiniame mokyme
7. Kur ir kaip šiuos tikslus geriausia pasiekti
8. Kokio kritinio mąstymo lygio tikimasi profesiniame mokymo aplinkoje: iš mokinio
perspektyvos, VET mokytojo perspektyvos, kitų dalyvių perspektyvos. Su kokiomis
kliūtimis susiduriama siekiant lavinti kritinį mąstymą.
9. Kaip kritinę, refleksyvią kasdienę praktiką, ypač profesinio mokymo kontekste, suvokia
mokymų teikėjai/ mokytojai/ lektoriai?
10. Kaip giliai kritinis refleksyvus mąstymas yra artimas dalyviams, įskaitant veiklą už mokymo
įstaigos ribų.
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4 Užsiėmimų planai
1-AS SCENARIJUS (KLASIKINIS)
1. Pradėkite nuo tikslo. Pradėkite nuo seminaro tikslo. Padrąsinkite dalyvius dalyvauti
diskusijoje seminaro tema, pasitikrinkite, kokias žinias dalyviai jau turi ir kokių žinių/įgūdžių
trūksta – kuriuos reikės pasiekti, kad būtų pasiektas tikslas.
Paklauskite „Ką mokytojai/ lektoriai nori daryti su kompiuteriniais mokomaisiais žaidimais
(SCG)?“
2. Suteikite informaciją apie temą. Suteikite informaciją apie autentiškų šaltinius
naudojamus seminare – dokumentus, akademinius straipsnius, interneto nuorodas. Taip
pat paklauskite dalyvių nuomonės ir užsirašykite užduotus klausimus.
3. Pavyzdžio, kaip SCG gali būti panaudotas mokymo tikslams, demonstracija.
EnerCities žaidimas. Pristatymą sudaro:
 Demonstracija, kaip gali rutuliotis žaidimo situacijos;
 Galimų pasekmių/žaidimo pabaigos apibūdinimas
 Pagalba ir gyžtamasis ryšys (pvz. jeigu pasirinksite X, tai nulems vėliau klaidą,
pagalvokite apie kitą galima pasirinkimą).
4. Demonstraciją, kaip Enercities žaidimas gali būti panaudotas mokymo tikslams.
Pademonstruokite pamokos pavyzdį, kuris padėtų įsiminti. Tai gali būti:
 demonstracija, kaip gali rutuliotis žaidimo situacijos (gamtos, natūralių išteklių aspektu)
 galimų pasekmių apibūdinimas
 pagalba ir gyžtamasis ryšys.
5. Tolimesnis žingsnis: Padėkite mokytojams sukurti savo individualų pamokos planą.
Pateikite naudingų nuorodų, kuriose galima rasti informacijos kaip panaudoti SCG
pamokoje, taip pat ekspertų patarimų.
6. Kursų vertinimas ir įsivertinimas, mokytojų grįžtamoji informacija – pateikite anketą,
surinkite atsiliepimus ir komentarus.
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SEMINARO PLANAS (1)
Kursas:
Informacija apie dalyvių grupės
specifiką:
(pvz. reikalinga mokymo pagalba, spec.
poreikiai, mokymo lygiai, reikalinga
prieiga)
Numatomi mokymosi pasiekimai:

Laikas
(min)

Mokymo ir mokymosi
veiklos
1.

Mokomieji kompiuteriniai
žaidimai ir mokymosi
aplinkos: filosofija ir SCG
apibrėžimai

2.

Žaidimų pritaikymo kliūtys
ir patarimai kaip įveikti
barjerus
Mokomųjų kompiuterinių
žaidimų pritaikymo
pedagogikoje iššūkiai
Kaip įveikti pasipriešinimą
mokykloje

15

15
3.
15
15

4.

15

5.

Patarimai kaip įveikti
pedagoginius iššūkius

30

6.

15

7.

Mokomieji kompiuteriniai
žaidimai ir mokomosios
programos: pagrindiniai
žaidimų tipai skirtingų
dalykų mokymui
Kur žaidimai galėtų
pasitarnauti?
SCOGAT katalogas
Kaip parinkti tinkama
žaidimą konkrečiam
dalykui? (kriterijai)

30

8.

EnerCities žaidimo
pavyzdys: kaip žaidimas
žaidžiamas ir ką žaidimas
atlieka.

SCOGATT
Turėtų būti atsižvelgta į dalyvių skirtumus:
- Grupės individualią įvairovę (amžius, lytis,
ankstesnė patirtis);
- Skirtingą kompiuterinių įgūdžių lygį (nuo naujoko iki
eksperto)
Gebėjimas naudoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus
Susipažinti ir suprasti mokomųjų kompiuterinių žaidimų
edukacinę paskirtį
Diferencijavimo
Mokymo
Ištekliai /
metodas
tikrinimo
Įranga
forma:
Projektorius
Padalomoji
medžiaga
Prezentacija
PPT formate

Besivaržantys
naudotojai nusistatys
sau patogų užsiėmimų
spartą, tačiau kitiems,
ne taip labai
susipažinusiems su
žaidimais, gali prireikti
pagalbos arba
pagrindinių instrukcijų,
kad pradėtų naudoti
žaidimą

Stebėjimas

Tiesioginis
klausimų
uždavimas

Orientuojamasi į
individualų mokytoją
/lektorių – kaip pritaikyti
naują mokymo įrankį
savo mokymo aplinkai
Demonstracija
Praktinis užsiėmimas

Tiesioginis
klausimų
uždavimas
Diskusija

Kompiuteriai
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grupėje
15

9.

Pedagogika ir vertinimas:
kaip vertinti žaidimus ir kaip
nusiteikti pačia mokytojui
naudoti SCG pamokoje
Kaip naudoti Enercities
konkrečiame dalyke:
chemijos, anglų klb.,
geografijos, istorijos
pamokose.
Individualaus pamokos
plano ruošimas naudojant
Enercities žaidimą ir SCG
gaires prof. mokytojams
10. Rekomendacijos ir
patarimai naudojant
žaidimus: Penki elementai
lemiantys žaidimų
patrauklumą

15

Projektorius
Padalomoji
medžiaga
Prezentacija
PPT formate

IŠTEKLIAI












01_Mokomasiai_kompiuteriniai_zaidimai.ppt
02_Pritaikymo_kliutys.ppt
03_TKŽ_pritaikymo pedagogikoje_iššūkiai.ppt
04_Pasipriešinimas.ppt
05_SCG_Patarimai kaip įveikti pedagoginius iššūkius.ppt
06_Pagrindiniai žaidimų tipai tinkantys mokyti skirtingą turinį.ppt
07_SCOGATT_katalogas
09_KTŽ_pedagogika_ir_vertinimas.ppt
10_Penki_elementai_lemiantys_žaidimų_patrauklumą.PDF
11_Vertinimo_anketos.PDF
12_ SCG gairės VET
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MOKYMŲ PLANAS 2
2-AS SCENARIJUS
Netikėta pamoka – „Mušk ir bėk“ pamokos scenarijus
Terminas „Mušk ir bėk“ nėra visiškai tikslus, nes labiau įprasmina nuostatą, seminaro turinio
perteikimo idėją. Iš esmės tai mišraus mokymo forma, kurioje technologijos naudojamos
siekiant paskatinti mokymąsi klasėje; tai efektyviai „išlaisvina“ mokytoja, todėl jie gali daugiau
laiko skirti bendravimui su mokiniais vietoj klasikinio paskaitos tipo - didaktinio metodo, kai
turinys tik perteikiamas.
Šis mokymo tipas yra labiausiai efektyvus, kai mokytojas nori leisti mokiniams patiems atrasti
naujas žinias. Akivaizdu, kad procesas yra skatinamas mokytojo iš anksto tuščiai: realybėje
nėra teisingo ar neteisingo būdo duotai „užduočiai“. Pamokos kontekstas yra pateikiamas kai
mokiniai pasiekia tam tikrą vietą ir mokytojas yra patenkintas, kad pagrindiniai uždaviniai buvo
pasiekti, kai:
A) mokinys padarė efektyvią pažangą su „šiek tiek“ sėkmės
B) mokinys padarė ribotą pažangą su „šiek tiek“ sėkmės
Toliau kontekstas gali būti pateikiamas skirtingai atsižvelgiant, kokį rezultatą(-us) mokytojas
nori pasiekti. „Įmetimo“ į naują temą metodas leidžia daugiau skirti laiko praktiniams
užsiėmimams, kurių metu mokytojas „veda“ mokinius link iš anksto numatytų rezultatų, bet
mokinams apgaulingai sudarant įspūdį, kad šie rezultatai yra pasiekiami savarankiškai. Tai
leidžia mokytojui asistuoti mokiniams kai šie asimiliuoja informaciją ir kuria naujas žinias. Ši
metodika puikiai atitinka Blumo mokymo taksonomijos modelį. Įrodyta, kad šiuo metodu
mokiniai išmoksta daugiau informacijos, nes jie efektyviai dirba savarankiškai išsikeldami
tikslus ir mokomasi „veikiant“.
PASTABA: Patariama šį metodą naudoti tik tuomet, kai mokytoja/-as jaučiasi visiškai patogiai
dribdamas šiuo stiliumi ir kai jie yra pilnai susipažinę su turimomis technologijomis bei dalyko
turiniu. Nesakome, kad tik patyrę mokytojai gali naudoti šį metodą, bet jie turi būti pakankamai
pasitikintys savo gebėjimais valdyti bet kokią situaciją, kuri gali iškilti nenumatytai dėl mokinių,
aplinkos ar dalyko turinio.
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SEMINARO PLANAS (2)
Kursas:
SCOGATT/Enercities
Informacija apie dalyvių grupės specifiką:
(pvz. reikalinga mokymo pagalba, spec. poreikiai, mokymo lygiai, reikalinga prieiga)
Turėtų būti atsižvelgta į dalyvių skirtumus: grupės individualią įvairovę (amžius, lytis, ankstesnė patirtis);
skirtingą kompiuterinių įgūdžių lygį (nuo naujoko iki eksperto)
Numatomi mokymosi pasiekimai:
Gebėjimas naudoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus
Susipažinti ir suprasti mokomųjų kompiuterinių žaidimų edukacinę paskirtį
Laikas
Mokymo ir mokymosi
Diferencijavimo
Mokymo
Ištekliai /
veiklos
metodas
tikrinimo forma:
Įranga
(mins)
5
1. Įvadas į mokomuosius
Pagalbinė medžiaga
Tiesioginis
Projektorius
kompiuterinius žaidimus ir
klausimų
jų potencialų naudojimą.
uždavimas
Klausimai/atsakymai /
Diskusija grupėje
grįžtamasis ryšis iš dalyvių
– ko jie „nori“ iš seminaro
2
2. EnerCities apžvalga:
Pagalbinė medžiaga
Tiesioginis
Projektorius
Kas (sukurtas skatinti
klausimų
Padalomoji
švarios energijos
uždavimas
medžiaga
vartojimą), ką
Diskusija grupėje
(kompiuterinis mokomasis
žaidimas – Europinis
projektas), kur/kaip
13
3. Žaidžiame: praktinis
Besivaržantys
Stebėjimas
Kompiuteriai
užsiėmimas (žaidimo
naudotojai nusistatys
Interneto
laikas)
sau patogų
prieiga
Nesiekiama nuteikti dalyvių užsiėmimų spartą,
EnerCities
varžytis, bet atkreipti
tačiau kitiems, ne taip
žaidimas
dėmesį į planetos būseną,
labai susipažinusiems
vykstant žaidimo progresui su žaidimais, gali
prireikti pagalbos
arba pagrindinių
instrukcijų, kad
pradėtų naudoti
žaidimą.
5
5. EnerCities žaidimo
Tiesioginis
perkėlimas į „bet kurį“
klausimų
mokomąjį dalyką.
uždavimas
Tiksliniai mokymosi
Diskusija grupėje
aspektai, kurie turi būti
skatinami.
Auditorijos dalyvavimas yra
būtinas, ypač
konstekstualizuojant turinį
praktiniam panaudojimui
5
6. Vertinimas/plenarinė
Orientuojamasi į
Tiesioginis
diskusija. Seminaro
individualų mokytoją
klausimų
užbaigimas
/lektorių – kaip
uždavimas
Klausimai/atsakymai
pritaikyti naują
Diskusija grupėje
mokymo įrankį savo
mokymo aplinkai
10
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IŠTEKLIAI





Pranešimas Priedas 2.1
01_EnerCities žaidimas
07_SCOGATT katalogas
11_Vertinimo_anketa.PDF
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5 Vertinimas
Seminaro vertinimo anketa
Įvadas
Mieli kolegos,
Ši anketa skirta sužinoti jūsų nuomonę apie seminarą ir padėti organizuoti kokybiškesnius
kaskadinius mokymus bei patobulinti mokytojų mokymo programą atsižvelgiant į profesinio
rengimo mokytojų poreikius ir lūkesčius.
Jūsų nuomonė taip pat padės paruošti gaires - profesinio ugdymo mokytojams ir švietimo
kvalifikacijos kėlimo įstaigų lektoriams skirtą įrankį, skirtą padėti naudoti SCG profesiniame
mokyme.
Prašome atsakyti į žemiau pateikiamus anketos klausimus.
1.

Prašome įvertinti seminaro temas skalėje nuo 1 (silpnai) iki 5 (labai gerai)

Tema

Atitikimas jūsų
poreikiams

Pranešimo
kokybė

Naujumas

Balansas tarp
teorijos ir
praktikos

.........................
Įrašykite 1 –ą temą
........................
įrašykite 2 –ą temą
........................
Įrašykite 3 –ią temą
........................
Įrašykite 4–ą temą

2.

Ar seminaro trukmė buvo tinkama?
Pilnai (5)
Iš esmės atitiko(4)
Dalinai (3)
Per trumpa (2)
Užtenka turėti mokymo medžiagą, nebūtina dalyvauti seminare (1)

3.

Ar seminaras atitiko jūsų lūkesčius?
Pilnai (5)
Iš esmės atitiko(4)
Dalinai (3)
Labai mažai atitiko (2)
Neatitiko (1)
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4.

Ar seminaras atsakė į visus jūsų klausimus, kuriuose turėjote prieš seminarą?
Pilnai (5)
Iš esmės (4)
Dalinai (3)
Labai mažai (2)
Ne

5.

Ar seminaras buvo organizuotas (vieta, įranga) tinkamai?
Pilnai (5)
Iš esmės (4)
Dalinai (3)
Labai mažai (2)
Ne

6.

Ką išmokote seminaro metu?
Galima rinktis keletą atsakymų
Išmokau, kas yra mokomasis kompiuterinis žaidimas (SCG).
Išmokau, kokie yra mokomųjų kompiuterinių žaidimų privalumai lyginant su kitais žaidimų
tipais.
Išmokau kriterijus, kurie nustato, ar žaidimas tinkamas mokymo tikslams.
Išmokau, kokiu atveju žaidimas gali / turi būti įrašytas į mokyklos kompiuterį.

7.

Jeigu jūs organizuotumėte tokį seminarą, ką jūs įtrauktumėte į programą?
Galima rinktis keletą atsakymų
Įtraukčiau skirtingus žaidimus (įvairiomis kalbomis).
Pateikčiau pamokos scenarijaus, kuriame panaudojamas SCG pavyzdį.
Pateikčiau skirtingus SCG naudojimo būdus – pvz. skirtus individualiam darbui,
lenktyniavimo tikslui, tyrimų tikslui, arba kt. (įrašykite) .................................................
Paaiškinčiau, kaip nustatyti kompiuterį, kad būtų tinkamas žaisti konkretų žaidimą.
Supažindinčiau su skirtingais terminais plačiai naudojamais kompiuterinių žaidimų
aplinkoje (kuriuos gerai pažįsta mokiniai, bet ne mokytojai)
Mokytojams leisčiau išbandyti mokinių vaidmenį - suorganizuočiau vieno iš pristatytų
žaidimų žaidimo konkursą tarp mokytojų (seminaro metu arba po jo), kad geriau suprastų,
kokių įgūdžių jiems trūksta ir kokio tipo mokymų reikia
Paaiškinčiau skirtingų žaidimų tipų loginius principus (nes dauguma mokytojų neturi
žaidimų patirties)
Įtraukčiau pavydžius iš skirtingų mokyklų/šalių/klasių, kurios jau naudoja SCG
Įtraukčiau informaciją, kaip mokytojai gali įtikinti savo kolegas/vadovus, kodėl SCG turėtų
būti įtraukti į ugdymo procesą.
Įtraukčiau instrukcijas, kaip mokytojas gali nustatyti mokinių kompetencijas įgytas
naudojant tam tikrą žaidimą.
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Įtraukčiau instrukcijas, kaip mokytojas gali užskaityti mokinių kompetencijas įgytas
naudojant tam tikrą žaidimą.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Prašome užrašykite savo mintis ar idėjas)
8. Jeigu norėtumėte organizuoti analogišką seminarą (t.y. kaskadinius kursus pvz.
savo kolegoms) ar jums reikia papildomos informacijos, kitos medžiagos?
Ne
Taip
Jeigu taip, prašome patikslinti.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………..

9.
Kiti komentarai:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ačiū už skirtą laiką!
SCOGATT komanda

5 Dalyvio pažymėjimas
Seminaro sertifikato pavyzdys (žr. kitame puslapyje)
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SERTIFIKATAS
Šiuo raštu pažymime, kad

išklausė Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči programos
naujovių perkėlimo projekto SCOGATT
kvalifikacijos kėlimo kursus
“Profesinio mokymo įrankis – tiksliniai kompiuteriniai žaidimai”

___________________________________________
Parašas
Data

