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TYRINĖJIMO MENAS



XXI A. GEBĖJIMŲ SĄRAŠAS

•Kūrybingumas  

•Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 

•Bendradarbiavimas ir komunikacija 

•Lyderystė

Parengta pagal British Council „Core 
skills for learning, work and society„ 



POKYČIŲ FIKSAVIMO LOGINĖ SCHEMA

PROCESAS
Pakitusi  
situacija

Projekto veiklos

MOKYMASIS

Dabartinė  
situacija

Pokytis



MOKINIŲ TYRINĖJIMO  
PROJEKTAS (MTP) 

Ugdymo 
 turinys

Tyrinėjimo  
procesas

Iššūkis

XXI amžiaus   
gebėjimai



Suformuluotas projekto klausimasPlanavimo etapas

Mokinių tyrinėjimo projektas

Vertinimo etapas

Pasirinktas XXI amžiaus 
gebėjimas, 

apibūdinta, kaip tas 
gebėjimas šiuo metu reiškiasi

Suformuluoti projekto sėkmės 
kriterijai: kas turėtų įvykti, kad 
moksleiviai ir mokytojai laikytų 

projektą sėkmingu

Kaip projekto pabaigoje 
pasireiškia pasirinktas gebėjimas? 
Kas pasikeitė? Kaip įgytas žinias ir 
įgūdžius vertina patys mokiniai ir 

mokytojai?

Kaip sekėsi tų kriterijų siekti? 
Kokie rezultatai, kliuviniai?  
Ką pasiekėte nors nebuvote 

nusimatę?

Ką sukūrėte ir išbandėte?



Mokyklos ir  
mokytojų  

tobulėjimo tikslai

Tyrinėjimo  
procesas

Iššūkis

XXI amžiaus   
gebėjimų  
ugdymas

MOKYTOJŲ KLUBAS 
(MK) 



Ugdymo iššūkiaiPlanavimo etapas

Mokytojų klubas

Vertinimo etapas

Pasirinktas XXI amžiaus 
gebėjimas, 

apibūdinta dabartinė situacja, 
kaip gebėjimas siejasi su ugdymo 

iššūkiais

Suformuluoti projekto sėkmės 
kriterijai: kokias priemones, 

įtraukiančio ugdymo įrankius ar  
metodus norėtumėte sukurti ar/ir 

įgyvendinti projekto metu.

Kaip projekto pabaigoje 
suprantamas ir ugdomas 
pasirinktas gebėjimas? 

Kas pasikeitė? Kaip įgytas žinias ir 
įgūdžius vertina patys mokytojai?

Kaip sekėsi tų kriterijų siekti? 
Kokie rezultatai, kliuviniai?  
Ką pasiekėte nors nebuvote 

nusimatę?

Ką sukūrėte ir išbandėte praktikoje?



TYRINĖJIMO MENO 
SIEKIAMI POKYČIAI 

▪  MOKINIAMS: augimas esminių XXI a. gebėjimų srityse (20-30 mok.) 

▪  MOKYTOJAMS: sustiprėjęs susidomėjimas ir kompetencijos ugdyti 
XXI a. gebėjimus (6-12 MK, 2-4 MTP) 

▪  MOKYKLOMS: atsirandančios naujos mokymosi praktikos mokykloje, 
padedančios siekti aktualių strateginių, savo veiklos tobulinimo tikslų 
(bent 150 asm.) 



Mokinių lyderystės sociometrinė schema projekto pradžioje

Tyrimo “Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo 
problemas mokykloje” įžvalgos



Mokinių lyderystės sociometrinė schema projekto pabaigoje

Tyrimo “Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo 
problemas mokykloje” įžvalgos



Praktinė užduotis 

MINČIŲ ŽEMĖLAPIS 



Minčių žemėlapis 

Kas: užrašų darymas, 
leidžiantis išsidėlioti  mintis 
į žemėlapį

Bet kokia tvarka, kai tik jos 
pasirodo galvoje

Centre - centrinė idėja  

Nuo jos atsišakoja - 
pagrindinės  temos

Raktinis žodis ar simdolis

Šakelės - smulkesnės temos, 
dalykai

Kaip: naudokite trumpas 
frazes, pavienius žodžius, 
vaizdinius, simbolius, 
skirtingas spalvas 
pagalvokite bent apie kelias 
potemes kiekvienoje temoje, 
susiekite



Michal Splho





PLANAVIMO ETAPAS 
10.08 - 12.17

Planavimas
KA - 4 sesijos  
KP - 3 sesijos

Kaip mums sekasi? 



▪ Mokyklos bendruomenė žino apie TM4  

Kokybės kriterijai I



▪ Mokyklos bendruomenė žino apie TM4  

▪ KJ kūrėjai, mokyklos KM ir administracijos atstovai yra susitarę, 
išsiaiškinę, kaip bendradarbiauti, visiems aiškios jų atsakomybės 

Kokybės kriterijai I



▪ Mokyklos bendruomenė žino apie TM4  

▪ KJ kūrėjai, mokyklos KM ir administracijos atstovai yra susitarę, 
išsiaiškinę, kaip bendradarbiauti, visiems aiškios jų atsakomybės 

▪ Mokiniai girdimi ir į juos atsižvelgiama, dalyvauja kaip 
bendrakūrėjai 

Kokybės kriterijai I



▪ Mokyklos bendruomenė žino apie TM4  

▪ KJ kūrėjai, mokyklos KM ir administracijos atstovai yra susitarę, 
išsiaiškinę, kaip bendradarbiauti, visiems aiškios jų atsakomybės 

▪ Mokiniai girdimi ir į juos atsižvelgiama, dalyvauja kaip 
bendrakūrėjai 

▪ Mokytojai turi ir suvokia savo tikslus, įsitraukia į mokymosi 
procesą 

Kokybės kriterijai I



▪ Mokyklos bendruomenė žino apie TM4  

▪ KJ kūrėjai, mokyklos KM ir administracijos atstovai yra susitarę, 
išsiaiškinę, kaip bendradarbiauti, visiems aiškios jų atsakomybės 

▪ Mokiniai girdimi ir į juos atsižvelgiama, dalyvauja kaip 
bendrakūrėjai 

▪ Mokytojai turi ir suvokia savo tikslus, įsitraukia į mokymosi 
procesą 

▪ Mokyklos vadovai žino projekto siekius, palaiko, sudaro sąlygas

Kokybės kriterijai I



▪ Projekto tikslai aiškūs, išgryninti, atliepia mokyklos 
poreikius ir TM4 tikslus 

▪

Kokybės kriterijai II



▪ Projekto tikslai aiškūs, išgryninti, atliepia mokyklos 
poreikius ir TM4 tikslus 

▪ Yra aiški vizija, kaip bus siekiama projekto tikslų - kas, ką 
ir kaip darys.  

Kokybės kriterijai II



▪ Projekto tikslai aiškūs, išgryninti, atliepia mokyklos 
poreikius ir TM4 tikslus 

▪ Yra aiški vizija, kaip bus siekiama projekto tikslų - kas, ką 
ir kaip darys.  

▪ Administracijos įsitraukimas. Vadovybė žino projekto 
siekius, palaiko, sudaro sąlygas įsitraukti; sudaro technines 
sąlyga 

Kokybės kriterijai II



▪ Projekto tikslai aiškūs, išgryninti, atliepia mokyklos 
poreikius ir TM4 tikslus 

▪ Yra aiški vizija, kaip bus siekiama projekto tikslų - kas, ką 
ir kaip darys.  

▪ Administracijos įsitraukimas. Vadovybė žino projekto 
siekius, palaiko, sudaro sąlygas įsitraukti; sudaro technines 
sąlyga 

▪Numatyta, kaip dalintis -  įtraukti dar 150 žmonių.

Kokybės kriterijai II



Dokumentai 
▪ Planavimo ir vertinimo formos 
▪ Kūrėjų dienoraščiai 
▪ Mokyklos projekto stebėsenos lentelė 

Veiklos 

▪ Įvedimo, planavimo, baigiamasis renginiai 
▪ Kuruojančių mokytojų ir kūrėjų refleksijos susitikimai 
▪ KJ kuratorių vizitai į mokyklas 
▪ KJ kuratorių konsultacijos

Kaip užtikriname TM kokybę?



▪ Apie dalyvavimo patirtis, įspūdžius pasakoti mokyklos ir 
kituose renginiuose 

▪ Pristatyti mokyklos tinklapyje  

▪ Jei mokykla turi FB profilį- pasakoti konkrečias istorijas, 
vaikų ir mokytojų patirtis, idėjas 

▪Pasikviesti vietinės žiniasklaidos atstovus 

▪Dalintis metodais, pamokų idėjomis, patirtimis mokytojų 
profesinio tobulėjimo seminaruose

Kaip viešinti TM? 



Galimybė mokyklai save pristatyti kaip atvirą, 
besimokančią, aktyviai sprendžiančią iššūkius organizaciją: 
- švietimo bendruomenei:  
http://www.svietimonaujienos.lt/kurybisko-mokymosi-projektas-tyrinejimo-
menas/ 

- mokyklos bendruomenei: 
http://gorkio.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1583  

- vietos bendruomenei: 
http://www.traku-zeme.lt/projektas-tyrinejimo-menas-partnerystes-kuriancioms-
mokykloms/  

Mokytojams kurti ir vystyti savo kaip mokymosi ekspertų profilį: 
https://www.parodamokykla.lt/paroda/dienos/2019-11-22/

Kodėl ir kaip viešinti TM? 

http://www.svietimonaujienos.lt/kurybisko-mokymosi-projektas-tyrinejimo-menas/
http://www.svietimonaujienos.lt/kurybisko-mokymosi-projektas-tyrinejimo-menas/
http://gorkio.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1583
http://www.traku-zeme.lt/projektas-tyrinejimo-menas-partnerystes-kuriancioms-mokykloms/
http://www.traku-zeme.lt/projektas-tyrinejimo-menas-partnerystes-kuriancioms-mokykloms/
https://www.parodamokykla.lt/paroda/dienos/2019-11-22/


• Įvardyti, kad pristatomos veiklos yra programos “Tyrinėjimo 
menas” dalis 

• Įvardyti, kad programą įgyvendina Britų taryba ir asociacija 
“Kūrybinės jungtys” 

• Naudoti logotipus 
• Oficialioje tekstinėje informacijoje naudoti šį sakinį: 

Programą ,,Tyrinėjimo menas“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija 
„Kūrybinės jungtys“. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių 
programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Kas svarbu viešinant TM? 


