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Kalbos vaidmuo mokantis
Levo Vygotskio teorijos teiginiai

- Vaikai konstruoja žinias

- Mokymas gali paskatinti raidą

- Raida negali būti atskirta nuo jos socialinio 
konteksto

- Kalba vaidina esminį vaidmenį proto raidoje



Privati kalba ir reguliavimasis

• Vaikai iš pradžių garsiai kalba sau – taip sau 
vadovaudami

• Pradeda tai daryti atvirai garsiai, po to –
kalba tik sau (vyksta kalbos interiorizacija)

• Kalba sukuria pagrindą visiems 
aukštesniesiems kognityviniams procesams

• Vaikai su mokymosi sutrikimais ilgiau ir 
daugiau naudoja privačią kalbą



Kalba vaidina pagrindinį vaidmenį 
protinėje raidoje

• Skatindami vaikus
• analizuoti savo patirtį, 
• kalbėtis vienas su kitu apie ją, 
• rašyti apie savo patirtį ir 
• netgi patiems su savimi apie tai kalbėtis, 

padedame vaikams išmokti būti nepriklausomais 
besimokančiaisiais.

• Mokymo tikslas – suformuoti nepriklausomą, patį 
save reguliuojantį individą, kuris gali dirbti su 
kitais, naudodamasis praeityje gautomis žiniomis, 
pamokomis. 

• Mokytojo galimybės išsiplečia, jei jis supranta 
vaiko artimiausios plėtros zoną 



Kokie gebėjimai būtini.
Tarptautinių tyrimų požiūris



Lietuvos mokinių skaitymo pasiekimų pasiskirstymas (procentais) 
pagal gebėjimų lygius (PISA 2009)
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• rasti ir išrinkti informaciją; 

• suvokti visumą ir interpretuoti; 

• reflektuoti ir vertinti 

PISA skaitymo gebėjimų rūšys



Gebėjimas rasti ir išrinkti informaciją

1b Paprastame tekste, kuriame nėra konkuruojančios informacijos,  

randa atskirą aiškiai suformuluotos ir akivaizdžiai išskirtos 

informacijos vienetą pasiremdama(s) tiesiogine (pažodine) ar 

sinonimine atitiktimi. Gali sujungti gretimus informacijos 

vienetus naudodamas paprasčiausias jungtis.

1a Pasiremdama(s) tiesiogine (pažodine) ar sinonimine atitiktimi 

randa vieną ar daugiau  aiškiai suformuluotos informacijos 

vienetų, atitinkančių vieną kriterijų. Ieškoma informacija gali 

nebūti išskirta akivaizdžiai, tačiau tekste nėra ir konkuruojančios 

informacijos arba jos mažai. 

2 Randa vieną ar daugiau informacijos vienetų, kurių kiekvienas 

turėtų atitikti kelis kriterijus. Geba susidoroti su prieštaringa 

informacija. 



Gebėjimas rasti ir išrinkti informaciją

3 Randa keletą informacijos vienetų, kurių kiekvienas turėtų 

atitikti kelis kriterijus. Derina informacijos segmentus tekste.

Geba susidoroti su prieštaringa informacija. 

4 Randa keletą neakivaizdžios informacijos vienetų, kurių 

kiekvienas turėtų atitikti kelis kriterijus, nežinomo konteksto  

arba nepažįstamos formos tekste. Gali susieti žodinę ir grafinę 

informaciją. Geba susidoroti su plačia ir/arba akivaizdžiai 

konkuruojančia informacija.

5 Randa ir kiek galima susieja daug vienetų giliai glūdinčios 

(neakivaizdžios) informacijos, kurios dalis gali būti už 

pagrindinio teksto ribų. Susidoroja su itin išblaškyta ir 

konkuruojančia informacija. 

6 Nepažįstamame kontekste tikslia ir preciziška seka susieja daug 

nepriklausomos informacijos vienetų, pateiktų skirtingose 

mišrių tekstų vietose. 



Gebėjimas suvokti visumą ir interpretuoti

1b Atpažįsta paprastą mintį, kuri kelis kartus pastiprinama tekste 

(tam  gali būti naudojamas ir paveikslėlis) arba geba interpretuoti 

trumpo teksto žinoma tema frazę.

1a Atpažįsta pagrindinę temą arba autoriaus tikslą tekste, kurio tema 

pažįstama, o informacija pateikta aiškiai.

2 Išskiria pagrindinę teksto idėją, suvokia teksto sąsajas, 

formuluoja arba taiko paprastą klasifikavimą (kategorijas), geba 

suvokti teksto atkarpos prasmę, kai informacija nėra išryškinta ir 

kai pakanka paprastų išvadų. 

3 Geba susieti keletą teksto dalių suvokdami pagrindinę idėją, 

suvokia žodžių arba frazių ryšius arba juos kuria. Naudodamiesi 

daugeliu kriterijų gali lyginti, priešinti, grupuoti (skirstyti 

kategorijomis, klasifikuoti). Suvokia prieštaringą informaciją. 



Gebėjimas suvokti visumą ir interpretuoti 

4 Remiantis tekstu padarytas išvadas naudoja suprasdami ir 

naudodami kategorijas nežinomame kontekste ir geba suvokti 

teksto segmento prasme remdamiesi teksto visuma. Perpranta 

dviprasmybes ir mintis, reiškiamas neiginiais. 

5 Geba iki galo ir detaliai suvokti tekstą. Suvokia niuansuotos 

kalbos reikšmę. Darydami sudėtingas išvadas geba taikyti 

kriterijus „išmėtytiems“ tekste pavyzdžiams. Kuria kategorijas  

teksto dalių sąsajoms apibūdinti. Geba formuluoti idėjas, 

prieštaraujančias lūkesčiams. 

6 Daro įvairias išvadas, tiksliai ir detalizuodami geba lyginti bei 

priešinti. Tiksliai ir detaliai suvokia visą tekstą ar jo segmentus.  

Geba naudotis integruojančia daugiau nei vieno  teksto 

informacija. Geba suvokti nežinomas abstrakčias idėjas 

nepaisant akivaizdžiai konkuruojančios informacijos. Kuria 

abstrakčias kategorijas, skirtas interpretuoti. 



Gebėjimas  reflektuoti  ir vertinti

1b Šiam lygiui užduotys nepateikiamos. 

1a Gali paprasčiausiu būdu susieti tekste esančią informaciją ir 

elementarias, kasdienio  patyrimo žinias.

2 Gali lyginti ir sieti tekstą ir su tekstu nesusijusį žinojimą arba 

paaiškinti teksto ypatumus remdamiesi asmenine patirtimi ar 

nuostatomis/požiūriu.

3 Geba susieti arba palyginti, paaiškinti arba įvertinti teksto 

ypatumus. Išsamiai suvokia tekstą remdamiesi įprastomis 

kasdienio  patyrimo žiniomis arba daugiau nei patirtiniu 

žinojimu.



Gebėjimas reflektuoti ir vertinti 

4 Gali kelti hipotezes ir kritiškai vertinti tekstą remdamiesi 

formaliomis ar visuotinai priimtinomis  žiniomis. Geba tiksliai 

suvokti ilgą ar sudėtingą tekstą.

5 Kelia hipotezes apie tekstą, remdamiesi specialiomis žiniomis 

ir giliu ilgų arba sudėtingų tekstų, kuriuose yra prieštaraujančių 

lūkesčiams idėjų, suvokimu. Kritiškai analizuoja ir vertina 

galimus ir faktinius prieštaringumus, esančius tekste arba tarp 

teksto ir idėjų už teksto.

6 Kelia hipotezes ir kritiškai vertina sudėtingą tekstą nežinoma 

tema, vadovaudamiesi daugeliu kriterijų ir požiūrių, 

naudodamiesi subtiliu užtekstiniu žinojimu. Kuria kategorijas 

teksto ypatumams vertinti jų tinkamumo adresatui požiūriu. 



Lietuvos mokinių 
rezultatai.
Tarptautinių tyrimų duomenys
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Skaitymo gebėjimų rezultatai pagal pasiekimų lygmenis
PISA 2012

Auščiausius lygmenis 
Lietuvoje pasiekia vos 3,3 
proc. , OECD šalyse – 8,4 
proc. mokinių.

Lietuvoje 2 lygmens
nepasiekia 21,2 proc., OECD 
šalyse - 18 proc. mokinių.

Ypač dideli skirtumai 
matomi  tarp aukščiausius 
ir žemiausius lygmenis 
pasiekusių vaikinų ir 
merginų skaičiaus.

31,9 10,3

5,11,6

8,4

18

3,3

21,2
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Mergaičių ir berniukų skaitymo rezultatų 
kaita

Tolygiai prastėjant 

abiejų lyčių

skaitymo 

rezultatams, 

berniukų ir 

mergaičių 

pasiekimų 

skirtumas išlieka 

bemaž stabilus



Berniukų ir mergaičių skirtingų rūšių skaitymo 
pasiekimų pasiskirstymas (procentais) pagal gebėjimų 
lygius 
PISA 2009
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Nepasiekiančių 2 skaitymo gebėjimų lygio ir 

pasiekiančių aukščiausius (5 ir 6) lygius dalys
(procentais) PISA 2006, 2009 ir 2012



Skaitymo gebėjimų rezultatai 
pagal pasiekimų lygmenis

Tarptautinius pasiekimų lygmenis pasiekusių mokinių 

dalies Lietuvoje kaita

Lietuvos 

rezultatai per 

paskutinį 

dešimtmetį 

statistiškai 

reikšmingai 

smuko visuose 

lygmenyse



Pagal klasių dydį skirtingų tipų vietovių mokyklose
PISA 2012
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Išsilavinimo netolygumas (mokyklos  tipas)
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Rezultatų skirtumai pagal 
mokyklų tipus
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Aukščiausius ir žemiausius skaitymo gebėjimus 
pademonstravusių  mokinių dalies kaita

Lyginant su 2009 m. 
Lietuvoje
nepasiekusių 
2 lygmens sumažėjo
3,2 proc., tačiau tik
0,4 proc. padidėjo  
aukščiausius 
lygmenis pasiekusių 
mokinių skaičius.

Iš kaimynnių šalių 
didžiausią pažangą 
padarė Lenkija. 

Nuo 2006 m. Rusija
demonstruoja
spartų nepasiekusių 
2 lygmens mokinių 
skaičiaus 
sumažėjimą.



Taikomų priemonių 
poveikis mokinių 
rezultatams.
Tarptautinių tyrimų duomenys



Mokymo priemonės, kurias mokydami 
skaityti naudoja mokytojai
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Mokinių vėlavimas į mokyklą ir pamokų nelankymas

Matematinio raštingumo rezultatai, pagal tai, kiek 
kartų mokiniai vėlavo į mokyklą per paskutines dvi 

savaites iki tyrimo

Nė karto 1-2 kartus 3-4 kartus 5 ir daugiau kartų

487 474 464 441

Daugelyje šalių vėlavimas į mokyklą yra gana dažnas reiškinys. 

Svarbu pastebėti, kad Lietuvoje mokyklų direktoriai mano, kad ir vėlavimas į mokyklą, ir
pamokų praleidinėjimas tik nežymiai trukdo mokymui(si).

Matematinio raštingumo rezultatai, pagal tai, kiek kartų 
mokiniai praleido keletą pamokų be pateisinamos 

priežasties per paskutines dvi savaites iki tyrimo

Nė karto 1-2 kartus 3-4 kartus 5 ir daugiau kartų

490 460 447 416



Kvalifikacijos tobulinimo kursai, tiesiogiai 
susiję su skaitymu ar skaitymo mokymu 
(pvz., skaitymo teorija, mokymo metodai)



„Jausmų“ indeksai

Indeksai I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

Pritapimo jausmas 
mokyklai – 66,6
Mokykloje jaučiasi 
laimingi – 77,9 

447 476 494 497

Atkaklumas 458 475 489 499

Atvirumas problemų 
sprendimui

436 467 500 519

Atsakomybė už 
blogus rezultatus

494 489 480 459

Vidinė ir išorinė 
motyvacija

462 / 462 474 / 469 485 / 489 500 / 502

Nerimas 533 488 459 433



Mokinių pasitikėjimas savo jėgomis

Pastebėta, kad daugumoje šalių pasitikėjimas savo jėgomis, sprendžiant matematikos 

uždavinius, yra stipriai susijęs su matematinio raštingumo  rezultatais.

Lietuvoje rezultatų skirtumas tarp labiausiai ir mažiausiai savo jėgomis pasitikinčių 

mokinių yra net 128 taškai!!!



Tyrimų 
rekomendacijos



Spręstini klausimai

• Žemų pasiekimų mažinimas

• Aukštų pasiekimų didinimas

• Berniukų ir mergaičių mokymosi pasiekimų skirtumo 
mažinimas

• Mokyklų atotrūkio eliminavimas (mažinimas)

• Pamokų lankomumo gerinimas ir vėlavimo į jas šalinimas

• Namų darbų ir jų grįžtamojo ryšio poveikio didinimas

• SEK įtakos mažinimas švietimo priemonėmis

• Vadybos gerinimas: į mokymąsi orientuotų tikslų 
įgyvendinimas; atsakomybės už mokinių mokymąsi didinimas; 
ankstyvojo ugdymo gerinimas; mokymosi kultūros kūrimas, 
patyčių fono mažinimas; duomenimis grįstas tobulinimas; 
infrastruktūros sukūrimas; tėvų įtraukimas

• Kryptingas kvalifikacijos tobulinimas



Kaip veikti, kad pasiekimai gerėtų

Teisėkūra
Finansų 

skyrimas

Viešosios 
nuomonės 

formavimas / 
Komunikacija

Prevencija

Kompensacija 

Intervencija

Veikimo
būdai 

Veiklos
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Mokinio pasiekimų sėkmės branduolys

Pasiekimų 
lygmenys

Vertybinės 
nuostatos

Gebėjimų 
sritys

Ugdymo 
turinio 
sritys
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