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Ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos: 

1. Mokėjimo mokytis – nusimato savo tikslus ir mokosi kryptingai jų siekti. 

2. Asmeninė – pasitiki savimi, suvokia save kaip laisvus asmenis gebančius spręsti problemas čia 

ir dabar. 

3. Komunikavimo – pratinasi kalbėti prieš auditoriją, išsako savo nuomonę atsižvelgdami į temą ir 

tikslą.  

4. Kūrybingumo – geba kūrybingai pažvelgti į problemas ir improvizuoti.  

 

Pamokos uždaviniai:  

1. Naudodami pateiktą  lentelę, dirbdami grupėse su klasės draugais mokiniai aprašo problemą ir 

problemos sprendimo žingsnius. 

2. Dirbdami grupėse ir naudodami programavimo kalbą C++ ir sąlyginius algoritmus mokiniai 

parašo programą, kuri spręstų jų problemą. 

3. Grupėse pristato savo darbus, atsako į auditorijos klausimus. 

 

Priemonės:  

1. Code Bloks programavimo aplinka.  

2. Lentelės su problemos sprendimo žingsniais. 

3. Multimedija. 

 

Pamokos eiga: 

1. Pamokos temos ir uždavinio skelbimas. 

2. Diskusija apie kylančia problemas ir problemų sprendimo būdus. 

3. Problemos aprašymas naudojant lenteles 

4. Programos rašymas. 

 

Mokymo ir mokymosi veikla.  

1. Mokiniams pateikiamos 5 temos ( kultūrinė veikla, menas, sportas, buitis, laisvalaikis). 

Mokiniai pasirenka vieną temą ir susiskirsto į grupes pagal temas.  

2. Grupėms išdalijami darbo lapai su problemos sprendimo žingsnių lentelėmis. 

3. Grupėse mokiniai diskutuoja apie problemas pagal pasirinktą temą ir numato žingsnius 

problemai spręsti. 

4. Dirbdami grupėje mokiniai naudodami sąlyginius algoritmus, parašo programą C++ kalba. 

  

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija. 

1. Mokiniai pristato savo darbus ir atsako į draugų klausimus. 

2. Mokytojas apibendrina, kaip sekėsi pasiekti pamokos uždavinį.   



Problemos sprendimo žingsniai:  

1. Abstrakcija: sudėtingumo mažinimas aprašant problemų idėjas, nusakant savybes ir kuriant 

modelius.  

2. Dekomponavimas: uždavinio skaidymas į mažesnius komponentus ir skaidinių jungimas.  

3. Duomenų analizė: duomenų apdorojimas, šablonų atradimas, išvadų darymas.  

4. Algoritmavimas: žingsnių sekų planavimas ir organizavimas problemai išspręsti.  
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