Veiksminga mokymosi pagalba mokiniams:
mokslinio tyrimo įžvalgos
doc. dr. Agnė Brandišauskienė, prof. dr. Aušra Daugirdienė ir doc. dr. Jūratė Česnavičienė
(pranešimo rengėjos ir pranešėjos)
prof. dr. L. Bukšnytė-Marmienė, doc. dr. E. Kemerytė-Ivanauskienė, dr. R. Nedzinskaitė-Mačiūnienė
(pranešimo rengėjos)
Pranešimas parengtas vykdant projektą „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių
paieška“ GALIA (Nr. S-DNR-20-1), finansuojamą pagal apraše
„Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ numatytą veiksmą „Trumpalaikiai (reikminiai)
tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“

Daug neapibrėžtumų ...
Daug neatsakytų klausimų ...
Net diskutuojama, ar tai praradimai ar nebaigtas mokymasis ...
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5–10 kl. ir I–IV kl. mokinių lietuvių k.
pažymių palyginimas (2019–2021 m. kovo-birželio mėn.)
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Bendra imtis – 1942 mokiniai (ne toks palankus SEK
kontekstas ir pasiekimai, aukštesni nei vidutiniškai šalyje)
2021.09.30
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5–10 kl. ir I–IV kl. mokinių matematikos
pažymių palyginimas (2019–2021 m. kovo-birželio mėn.)
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Bendra imtis – 3747 mokiniai (ne toks palankus SEK
kontekstas ir pasiekimai, žemesni nei vidutiniškai šalyje)
2021.09.30
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Tyrimai užsienio šalyse
Įvairių šalių mokslininkai (Chen et al., 2021; Domingue et al., 2021; Kogan, Lavertu, 2021;
Maldonado, De Witte, 2020; Pier et al., 2021) pateikia vis daugiau įrodymų apie
mokymo(si) sąlygų poveikį mokinių mokymosi rezultatams Covid-19 laikotarpiu.
Tyrimai rodo tam tikrą dėsningumą:
• mokiniai padarė mažesnę akademinę pažangą, palyginti su ankstesniais metais,
• nepalankioje padėtyje esančių mokinių pasiekimų skirtumai yra dideli ir, atrodo,
vis auga,
• mokyklose, kur mokosi daug vaikų iš socialiai jautrių šeimų, nuotolinis
mokymas(is), mokytojų nuomone, yra ypač neefektyvus.
Tačiau diskutuojama apie tai, kad testuojant mokinius nuotoliniu būdu, gauti
rezultatai nėra patikimi (Huff, 2021).
2021.09.30
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Mokymosi praradimų kompensavimas:
TIKRAI NEVEIKIA

Klasės kurso
kartojimas

Strategijos
(pagal Steiner,
2021)

2021.09.30

Tam tikro kurso kartojimas
(palikimas kartoti kurso) –
neveiksmingas.
Ypatingai pavojingas
vyresnių klasių mokiniams,
dėl to jie dažniau iškrenta
iš bendrojo ugdymo
sistemos.

Automatiškas perkėlimas
(kaip socialinis
paaukštinimas)

„Padėties taisymas“

Neveiksmingas, nes
socialinis skatinimas
nepadeda blogai
besimokantiems mokiniams
pasivyti savo bendraamžių. Ši
strategija gali būti šiek tiek
mažiau žalinga nei palikimas
žemesnėje klasėje, tačiau ir ji
nepadeda įgyti mokiniui
įgūdžių ir gebėjimų.

Pedagogai skiria laiką
kompensuoti mokinių
ankstesnio mokymosi
trūkumus ir bando
užpildyti tai, kas yra
praleista. Yra įtikinamų
įrodymų, kad ši įprasta
pedagoginė strategija
taip pat nėra
veiksminga.
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Mokymosi praradimų kompensavimas:

TIKRAI VEIKIA

Santykiai

Sisteminga
stebėsena

Mokymosi
pagalba

2021.09.30

Pagreitinimas

Tikslinė
intervencija
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Santykių ir įsitraukimo sąsajos
Mokinių sanglauda
(stiprus ryšys, r = 0,509)

Mokinių sanglauda
(vid. stiprumo ryšys, r = 0,385)

Mokinių
bendradarbiavimas
(vid. stiprumo ryšys, r = 0,444)

EMOCINIS
ĮSITRAUKIMAS
Stiprus ryšys
(r = 0,645)
ELGESIO
ĮSITRAUKIMAS

Mokinių
bendradarbiavimas
(stiprus ryšys, r = 0,556)

Mokytojo palaikymas
(stiprus ryšys, r = 0,551)

Mokytojo palaikymas
(vid. stiprumo ryšys, r = 0,382)
2021.09.30
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Socialinio teisingumo ir aukštesnių pasiekimų sąsajos
Su manimi elgiamasi taip,
kaip ir su bendraklasiais

Kalbų (lietuvių k., užsienio
k.) aukštesni pasiekimai

Mokytojai mane padrąsina
taip pat, kaip ir bendraklasius

Aš turiu tokias pat galimybes
dalyvauti diskusijose, kaip ir
bendraklasiai

Socialinių mokslų (istorija,
geografija, pilietinis ugdymas)
aukštesni pasiekimai

SOCIALINIS
TEISNGUMAS

Mokytojai tiek pat padeda
man, kiek ir kitiems
mokiniams

Matematikos
aukštesni pasiekimai

Mano darbas pagiriamas taip
pat, kaip ir bendraklasių
2021.09.30

Gamtamokslių (fizika,
chemija, biologija)
aukštesni pasiekimai
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Įvairių mokymosi aplinkos kintamųjų, mokinių
įsitraukimo ir mokinių SEK aplinkos sąsajos

Mokinių sanglauda

Mokytojo palaikymas
Mokinių bendradarbiavimas
Savarankiškumą skatinantis mokytojo elgesys
Socialinis teisingumas
Mokinių emocinis įsitraukimas

Mokinių elgesio įsitraukimas
2021.09.30

t-testo rezultatas

Mokiniai pagal
SEK kontekstą

Vidurkis

Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus
Nepalankus
Palankus

3,87
4
3,39
3,31
3,45
3,56
4,71
4,70
3,78
3,96
3,29
3,33
3,35
3,45
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t

p

-1,150

0,252

0,637

0,525

-0,867

0,387

0,061

0,951

-1,368

0,173

-0,379

0,705

-1,059

0,291
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Sisteminga stebėsena
• Kelių mokinių (1-3 proc.
mokinių) pažangos stebėsena
kiekvieną savaitę

• Grupės mokinių (10-15
proc.) pažangos stebėsena kas
mėnesį
• Visų mokinių pažangos
stebėsena kas ketvirtį
• Visų mokinių pasiekimų
diagnostikos duomenys
pradedant ir baigiant mokslo
metus
2021.09.30
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SPARTINAME, o ne taisome padėtį
 Strategiškas mokinių parengimas sėkmingai mokytis dabartinio klasės lygio
turinio.

 Nagrinėjamos ankstesnės sąvokos, žinios ir formuojami gebėjimai, bet visada
tikslingai atsižvelgiant į dabartinio mokymosi medžiagą.
 Ugdymo turinys sutraukiamas, pvz., tam tikras temas apjungiant.
 Teikiama mokymosi pagalba (konsultacijos) mokiniams, turintiems didelių
mokymosi praradimų, kad jie galėtų mokytis naujų temų.

2021.09.30
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Konsultavimas (tutoriavimas):
ką rodo moksliniai tyrimai
• Metaanalizė parodo, kad konsultuojant įvairių klasių mokinius vidutiniškai nuo 3
iki 15 mėnesių pagerėja mokymosi pasiekimai (High Impact Tutoring Toolkit, 2021).

• Aktyvus konsultavimas yra viena iš efektyviausių taikomų intervencinių priemonių,
kurios turėjo didelį teigiamą poveikį tiek matematikos, tiek skaitymo pasiekimams
(Chiefs for Change and Johns Hopkins University Institute for Education Policy, 2020; High
ImpactTutoring Toolkit, 2021).
• Dirbant su pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų mokiniais iš nepalankios SEK
aplinkos, konsultavimas taip pat yra efektyvi priemonė kaip grįžtamojo ryšio
teikimas, pažangos stebėsena (Dietrichson, Bøg, Filges & Jørgensen, 2017).

2021.09.30
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Esminiai konsultavimo bruožai
(High Impact Tutoring Toolkit, 2021)

• Konsultantas, gebantis užmegzti tvirtus santykius su mokiniais.
• Konsultacijos susijusios su ugdymo turiniu (dėmesys sąvokoms, įgūdžiams ir t. t.).

• Teikiamos konsultacijos atsižvelgiant į mokinių stipriąsias puses ir poreikius.
• Individualizuotas priėjimas prie kiekvieno mokinio.
Konsultavimo tikslas – padėti pasiekti
mokymosi SĖKMĘ KIEKVIENAM mokiniui.

2021.09.30
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Kaip pamatuoti konsultacijos kokybę?
(vadybiniai aspektai)
• Trukmė – iki 30 min.

• Dažnis – 2-3 kartai per savaitę.
• Mokinių grupės dydis – 2–4 mokiniai.
• Konsultuojantis asmuo – mokytojas ar ...?
• Konsultacijos būdas – kontaktinis ar nuotolinis?

2021.09.30
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Kaip pamatuoti konsultacijos kokybę?
(ugdomosios veiklos aspektai)
• Klausinėjimas. Svarbus klausimas: Kokiu tikslu pateikiami klausimai?
• Užduočių įvairovė ir sudėtingumas. A-B-C-B-A-C-C-C-A
• Aiškios instrukcijos. Mokinys supranta ko iš jo norima bei jam aišku kodėl reikia tai
mokėti.
• Kartojimas. Būtinas paskirstytas kartojimas.
• Suteikiamas grįžtamasis ryšys dėl savarankiškai atliktų užduočių namuose.
• Svarbūs aukšti lūkesčiai kiekvienam mokiniui.

2021.09.30
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Mokinių ir mokytojų nuostatos
Kiek besistengčiau, vis tiek
nepasieksiu

Aš pasieksiu,
jei dirbsiu

• 86,7 proc. mokinių, kurių pasiekimų
lygis patenkinamas

• 62,9 proc. mokinių iš nepalankios SEK aplinkos galvoja apie save kaip apie
nesugebantį pasiekti aukštesnių akademinių rezultatų.
• Mokytojai mokinius iš nepalankios SEK aplinkos taip pat linkę dažniau
apibūdinti kaip mažiau pasitikinčius savo gebėjimais, jų tobulinimu ir pan.
2021.09.30
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Mokinių nuostatų ir akademinių
pasiekimų ryšys
Aš pasieksiu, jei dirbsiu

Kiek besistengčiau, vis tiek
nepasieksiu

• 60 proc. mokinių, kurių
pasiekimų lygis
aukštesnysis

• 86,7 proc. mokinių, kurių
pasiekimų lygis patenkinamas

2021.09.30
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Fizinio aktyvumo ir įsitraukimo sąsajos

Mokinių emocinis įsitraukimas
Mokinių elgesio įsitraukimas

2021.09.30

Mokiniai pagal
fizinio aktyvumo lygį

Vidurkis

mažas
vidutinis
mažas
vidutinis

3,18
3,42
3,30
3,57
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t-testo rezultatas
t

p

-2,055

0,041

-2,959

0,004
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Svarbu nepamiršti mokinių fizinio aktyvumo

Įvairios
priemonės

Fizinio ugdymo
pamokos

Aktyvios
pertraukos

• Didžiausias vaikų
fizinis aktyvumas
pasiekiamas per
fizinio ugdymo
pamokas.
• Krūvio intensyvumas
(bent 20-30 min) jų
metu turėtų būti
vidutinis arba didelis.
• Per dieną tokia veikla
turėtų sudaryti bent
60 min.

• Judrieji ir
sportiniai
žaidimai,
badmintonas,
žaidimai su
kamuoliu, šokiai.
• Aktyvių pertraukų
trukmė turėtų būti
10-20 min.
• Turėtų vadovauti
fizinio ugdymo,
šokių mokytojai.

Aktyvios
veiklos
pamokose
• Skirti 5-10
min fizinei
veiklai
pamokų metu
(jaunesniems
10 min,
vyresniems 5
min).

Aktyvi veikla prieš
atsiskaitymus
• Skirti 5-10 min
fiziniams pratimams
ar tiesiog aktyviai
veiklai prieš svarbius
atsiskaitymus.
• Tokia veikla sumažina
mokinių nerimą,
paskatina
kognityvines
funkcijas, leidžia
pasiekti geresnius
mokymosi rezultatus

Planuojant tikslinę intervenciją svarbu:
• Dėmesys jaunesnių ir pažeidžiamų mokinių
grupėms
• Sisteminga stebėsena
• Pakopinis intervencijos modelis
• Kokybiška mokymosi pagalba konsultacijose,
pamokose, ilginant mokymosi laiką

2021.09.30
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