
MATEMATIKOS MOKYMAS 

TYRINĖJANT PATIRTINIO 

UGDYMO KONTEKSTE 
LIGITA MINKAUSKIENĖ,   
KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 
MATEMATIKOS MOKYTOJA METODININKĖ 

 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Matematikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“  

modulio Nr. 3 „Mokymasis tyrinėjant matematikos pamokose“ aprašą  



TIKSLAS 

 Aptarti patirtinio ugdymo ir mokymo tyrinėjant matematikos pamokose sampratas, 

mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų tobulinimo ir mokymosi tyrinėjant 

matematikos pamokose organizavimo procesus.  



Mokymas tyrinėjant praturtina ugdymą ir 

mokinius praktinio mokymosi patirtimi.  



MOKYTOJO IR MOKINIO KARTU KONSTRUOJAMAS MOKYMAS(IS) 

M 

Socialinis 
mokymasis 



ŠIUOLAIKINIS UGDYMAS YRA ORIENTUOJAMAS Į KONKRETŲ 

MOKINĮ  

 Mokytojo pareiga yra pažinti mokinio poreikius, išryškinti jo gebėjimus ir padėti 

atsiskleisti kiekvieno mokinio individualybei.  

 Pamažu įsitvirtina mokytojo ir mokinio kartu konstruojamas mokymas(is). 

 Siekiami mokymo(si) rezultatai – kompetencijos.   









PATIRTINIS MOKYMAS 

 Patirtinis mokymas yra efektyvi ugdymo turinio individualizavimo priemonė, apimanti 

pažintinius, aktyvumo ir refleksinius atradimus, padedančius įprasminti turimas ir 

įsisavinti naujas žinias. Mokymas neturėtų būti tik tiesioginis, mokinys gali sėkmingai 

mokytis ir tobulinti save kaip asmenybę aktyviai veikdamas ir per patirtį, o mokytojas 

turėtų būti mokinio pagalbininkas, skatinantis tyrinėti, išreikšti save, dalintis patirtimi.  



PATIRTINIS MOKYMAS(IS) APJUNGIA VISAS TRIS DIMENSIJAS: 

PAŽINTINĘ, EMOCINĘ IR SOCIALINĘ. 

M 

Socialinis 
mokymasis 
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mokymasis 



PATIRTINIO MOKYMOSI KETURI ETAPAI 

• Pateikiami 
konkretūs 
klausimai. 

• Kiek vertinga tai, 
ko išmokau? 

• Kaip tai galėsiu 
panaudoti kitose 
situacijose? 

• Ką apie tai kiti 
mano? 

 

• Kas įvyko? 

• Ką aš apie tai 
galvoju? 

• Ką tai 
reiškia? 

• Kas vyksta? 

• Kaip aš 
reaguoju? 

• Kaip 
elgiuosi?  

Patirties  Refleksijos  

Eksperimen-
tavimo  

Apibendri- 

nimo  



PASAK KOLBO MOKYMASIS PER PATIRTĮ YRA CIKLINIS, CIKLAS GALI 

PRASIDĖTI BET KURIAME ETAPE, BET  VISI ETAPAI BŪTINI IR TURI EITI IŠ EILĖS, 

PAVIENIAI ETAPAI NETURI VERTĖS.  



MOKYMOSI PIRAMIDĖ 



PATIRTINIS MOKYMAS NĖRA LABAI  VEIKSMINGAS,  JEI MOKINYS:  

 

 neturi pakankamai žinių arba žiniose yra spragų;  

 geba mokytis tik vadovaujamas mokytojo;  

 neturi mokėjimo mokytis gebėjimų;  

 turi blogos patirtinio ugdymo patirties;  

 bijo nežinomų situacijų;  

 šeimoje vyrauja skeptiškas požiūris į patirtinį mokymą ir kt. 

 



AR PATIRTINIS MOKYMASIS YRA TAS PATS, KAS MOKYMASIS 

TYRINĖJANT? 

Patirtinį mokymąsi galima apibūdinti kaip:  

 aktyvų mokymąsi, 

 refleksiją, 

 atradimus. 



MOKYMASIS  TYRINĖJANT  YRA  ATRADIMŲ (MOKYMOSI 

ATRANDANT) METODAS: 

 konflikto apibendrinimas (indukcija) ir sprendimas, 

 pavyzdžiai ir paaiškinimas; 

 tyrinėjimas ir eksperimentavimas. 

 



MOKYTOJAS – MOKYMOSI TYRINĖJANT ORGANIZATORIUS 
 

S. Vaičekauskienė kelia mokytojui didaktinius tikslus organizuojant patirtinį ugdymą(si): 

 

 norėti ir gebėti skatinti ir organizuoti mokymosi apmąstymo veiklas, organizuoti ir padaryti 
prieinamesniais mokiniui ugdomuosius patyrimus;  

 mokyti(s) giluminio mąstymo;  

 stebėti save dirbantį ir vengti didaktinio mokymo, kuriame mokytojo vaidmuo ,,suteikti“ mokiniui 
žinias ir patirtį;  

 kolegialiai bendradarbiaujant mokytis planuoti mokymąsi iš savo patirties ir mokymąsi pačiam 
mokiniui „atrandant“ teorines tiesas.  

 

 
 

 



MOKYTOJAS – MOKYMOSI TYRINĖJANT ORGANIZATORIUS 
 

S. Vaičekauskienė taip pat pateikia mokslininkų (Arends, Housner, Griffey, Leinhard ir kt.) 
suformuluotas rekomendacijas:  

 

 mokytojui vertėtų mažiau susitelkti į tai, ką jis dėstys, aiškins žodžiu ir daugiau į tai, kaip ir kodėl jie 
tai aiškins;  

 rečiau nustatinėti ir primygtinai skatinti laikytis elgesio pamokoje taisyklių, bet dažniau ir daugiau 
suplanuoti alternatyvų, pakeitimų (veiklos, darbo būdų, užduočių), galinčių prireikti pamokoje;  

 nevengti perplanuoti pamoką, sustoti, jei mokiniai stringa.  

 

 

 
 

 



MOKYMO(SI) TYRINĖJANT MATEMATIKOS PAMOKOSE  

Patarimai kaip atlikti matematinį tyrinėjimą sprendžiant uždavinius: 

 

 Tyrimą bandykite pradėti nuo paprasčiausių atvejų nagrinėjimo. Įsigilinkite į  

 uždavinio sąlygą. Įsitikinkite, kad ją gerai suprantate. Jei įmanoma, pabandykite uždavinį supaprastinti ir 

spręsti supaprastintą variantą.  

 Tyrinėdami geometrines figūras ar kūnus, kuo dažniau remkitės brėžiniais ar modeliu.  

 Tirdami formules, funkcijas ar lygtis, pabandykite sudaryti reikšmių lenteles,  nubraižyti grafikus.  

 



MOKYMO(SI) TYRINĖJANT MATEMATIKOS PAMOKOSE  

Patarimai kaip atlikti matematinį tyrinėjimą sprendžiant uždavinius: 

 

 

 Sunkų uždavinį bandykite performuluoti kitaip: geometriškai, algebriškai, grafiškai ar dar kaip nors, kad 
jis supaprastėtų.  

 Įsigilinę į uždavinio sąlygą, mėginkite spėti, koks galėtų būti atsakymas. Spėjimą  pabandykite patvirtinti 
skaičiavimais ar loginiais samprotavimais. Nepamirškite, kad kartais vienintelis galimas tyrimo būdas yra 
„bandymų ir klaidų“ metodas.  

 Jei ilgai nesiseka savo spėjimo patvirtinti, pabandykite jį paneigti. Ieškokite  kontrapavyzdžio!  

 Supratę, kad uždavinį sprendžiate ne taip, viską pradėkite iš naujo ... Nebijokite klysti!  





MOKYMO METODAS „UŽDUOČIŲ ĮVAIROVĖ“ KAIP UGDYMO 

DIFERENCIJAVIMO PRIEMONĖ, PADEDANTI ĮTRAUKTI  TYRIMO UŽDAVINIUS Į 

MOKYMĄ(SI)  

Mokymo(si) lūkesčiai.  

Mokiniai:  

 supranta matematikos sąvokas (ilgis, perimetras, ilgio matavimo vienetas, stačiakampis, stačiakampio matmenys) ir 

tinkamai jas vartoja;  

 tinkamai atlieka procedūras: supranta, pagrindžia ir išsprendžia uždavinius (atsirinkdami reikiamą informaciją, 

tyrinėdami ir modeliuodami realaus gyvenimo situaciją, sudarydami uždavinio sprendimo planą, derindami įvairias 

matematikos žinias);  

 įsivertina ir apmąsto mokymosi procesą.  

 

 






