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Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja Eglė Rudokienė 

 

Pamokų ciklas apima pagrindinius projektu grįsto mokymo elementus: 

• Probleminis klausimas – kaip padėti sau ir kitiems išlaikyti mokymosi motyvaciją ir išmokti 

mokytis 

• Viešas produktas – plakatas, pateiktis, video, reklama, kita 

• Pagrindinės žinios ir įgūdžiai – Projekto metu mokiniai dirba bendradarbiaudami ir prisiima 

atsakomybę už galutinio viešo produkto, kuris įtikinamai atskleidžia efektyviausią sėkmingo 

mokymosi būdą, sukūrimą bei pristatymą  

• Nuolatinis tyrimas – mokiniai atlieka tyrimą, kad išsiaiškintų skirtumus tarp mokinio, 

turinčio savybes, būtinas sėkmingam mokymuisi bei mokinio, kuriam šių savybių trūksta, 

kaip šias savybes  išsiugdyti ir suprasti, kodėl jos tokios nepakeičiamos sėkmingo mokymosi 

procese. 

• Autentiškumas – mokinių analizuojama medžiaga yra autentiška, skatinanti generuoti 

klausimus, susijusi su pačių mokinių interesais (asmenybės testai, straipsnis iš žurnalo 

English Teaching Forum, TED talk, įvairūs video) 

• Galimybė rinktis bei spręsti patiems – mokiniai yra laisvi pasirinkti, kokį viešąjį produktą 

nori sukurti, savo priemones jam sukurti ir patys nusprendžia, kokią informaciją įtraukti 

• Bendraamžių atsiliepimai ir vertinimas – mokiniai turi galimybę pateikti ir gauti atsiliepimų 

iš kitų mokinių projekto rengimo etape 

• Refleksija – proceso metu bei jo pabaigoje  mokiniai gali apmąstyti, ko išmoko; kas, jų 

manymu, sekėsi gerai bei ką ir kaip norėtų patobulinti 



• Galutinio rezultato pristatymas – mokiniai nusprendžia, ką pakvies dalyvauti sukurto 

produkto pristatymuose 

 

 

 

Bendrosios kompetencijos: 

 

Pažinimo – mokiniai mokosi pažinti save, ugdo kritinio mąstymo, problemų sprendimo, 

mokėjimo mokytis gebėjimus 

Komunikavimo – ugdosi gebėjimą perduoti ir suprasti perduodamą informaciją, keistis 

idėjomis ir žiniomis, etiškai naudojantis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis. 

Kūrybiškumo – geba generuoti kūrybines idėjas bei pritaikyti įvairių veiklų metu įgytas 

žinias bei patirtis kurdami galutinį produktą 

 

Tikslas: 

 

• Padėti mokiniams suprasti, kokia savybė vaidina didžiausią vaidmenį sėkmingo mokymosi 

procese, kokie faktoriai bei mokinio veiksmai atskleidžia,kad jis turi būtent tą savybę ir kaip 

šią savybę ugdytis 

 

Uždaviniai: 

 

Dirbant grupėmis po 4, kiekvienas mokinys įsipareigoja atlikti tam tikrą pasirinktą vaidmenį 

komandoje bei: 

 

• išsiaiškinti, kokia savybė užtikrina mokymosi sėkmę ir kiek kiekvienas komandos narys šia 

savybe pasižymi 

• išmokti kelti tikslus pagal 5 tikslų formavimo kriterijus bei išsikelti konkretų tikslą 

• įtvirtinti anglų kalbos komunikacinius įgūdžius naudojant jau išmoktas įvairias frazes 

teikiant pasiūlymus (How about.../ Why don‘t we.../ Let‘s..., shall we? / I think we 

could/should...) bei jiems pritariant ar nepritariant (That‘s a brilliant idea! / I’m not sure 

about that to be honest / You must be joking!) 

• Išmokti naudoti Future Perfect laiką keliant tikslus ir nustatant jiems laiko limitą (I/We will 

have understood/created/produced/finished...   by ...) 

• Praturtinti savo anglų kalbos žodyną naujais žodžiais (10-15) ir juos įtvirtinti planuojant 

veiklas, bendradarbiaujant su komandos nariais, vertinant kitų komandų darbo procesą bei 

teikiant pasiūlymus, planuojant galutinį rezultatą ir viešojo produkto pristatymą. 

• Sukurti informacinį produktą, kuris įkvėptų ir motyvuotų bendraamžius siekti tikslų ir 

kuriame būtų suprantamai bei kūrybingai pateikta informacija, kokie veiksmai bei požiūris 

yra naudingi mokymosi motyvacijai stiprinti bei sėkmei pasiekti ir/arba kokių dalykų vengti 

 

 

PROCESO EIGA 

 



Pirmas žingsnis 

Mokiniai informuojami, kad mokysis šiek tiek kitaip – turės daugiau pasirinkimo laisvės ir 

balso teisę ir paprašomi atsakyti į klausimą, ką reiškia turėti daugiau laisvės (bendromis 

jėgomis padaroma išvada, kad tai reiškia daugiau atsakomybės) 

  

Lentoje užrašyti 4 sakiniai, prie kiekvieno iš jų – skirtingų spalvų lipnūs lapeliai 

Man gerai sekasi: 

• Pateikti originalias idėjas    (mėlyni) 

• Organizuoti bei vadovauti komandai   (rožiniai) 

• Kūrybinės užduotys    (geltoni) 

• Kalbėti bei rašyti anglų kalba    (žali) 
 

Pagalvoję kiekvienas renkasi lapelį tos spalvos, kokį gebėjimą žino arba mano turintys ir 

prisiklijuoja matomoje vietoje, ant drabužių. Sužinoję, kad dirbs komandomis po 4, 

formuoja komandas. Visi sutinka, kad geriausia, kai komandoje – įvairių gebėjimų žmonės, 

todėl siekiamybė – surinkti į komandą iš žmonių, turinčių skirtingų spalvų lipnius lapelius. 

Mokiniams leidžiama pasirinkti, su kuriais klasės draugais jie norėtų dirbti, tačiau sutarimas 

komandoje turėti spalvų, atitinkančių gebėjimus, įvairovę, pasirinkimus šiek tiek riboja. Tai 

užtikrina, kad komandoje būtų skirtingų gebėjimų mokiniai, o ne vien tie, su kuriais 

dažniausiai bendraujama. 

 

Kiekviena komanda pasiruošia darbo vietą – sustato suolus, kėdes, kad būtų patogu dirbti 

komandoje po 4 bei sugalvoja komandos pavadinimą. 

 

Pareigų pasiskirstymas komandose ir kiekvieno komandos nario pareigos.  

Ekrane pateikiami 4 galimi pasirinkti dalyvių vaidmenys grupėse bei  aptariama, už ką 

kiekvienas bus atsakingas. Padedama mokiniams suprasti, išverčiami sunkesni žodžiai, 

pateikiamo galimos frazės, kurias komandos nariai tikėtųsi išgirsti iš komandos nario, 

pasirinkusio vieną ar kitą vaidmenį – išteklių valdytojo, organizatoriaus, registratoriaus, 

laiko vadybininko.  

Mokiniai komandose aptaria, koks vaidmuo jiems labiausiai tiktų, ir prisiima atsakomybę tą 

vaidmenį komandoje atlikti. Kiekvienos komandos išteklių valdytojas iš mokytojo savo 

komandai paima 4 lapelius su vaidmenimis ir pareigomis kiekvienam komandos nariui, 

mokiniai užsirašo savo vardą prie jų pareigų aprašo ir dar kartą nagrinėja, stengiasi įsiminti, 

kokios yra jų pareigos. Organizatorius stengiasi užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys 

supranta savo vaidmenį užduodamas klausimus bei kreipdamasis į mokytoją, jeigu nei 

vienas komandos narys nežino, kaip paaiškinti ar suprasti žodį ar sakinį. 

 

  



Group roles 

Resource Manager (Secretary) 

 gets necessary supplies and materials for the team and make sure that the team has cleaned up its 
area at the end of the day  

 keeps written documentation of all activities and help prepare print materials 

 seeks input from each group member and then calls the teacher over to ask a team question 
 

Facilitator (group leader) 

 helps their team get started by having someone in the team read the task aloud 

 makes sure each person understands the task and that the team helps everyone know how to get 
started 

 before anyone moves on, the facilitator asks to make sure each team member understands the 
team’s answer. 
 
 Typically,  a facilitator could ask: 
“Who wants to read?” “What does the first question mean?” “Do we all agree?” “I’m not sure 
I get it yet – can someone explain?” 
 

Recorder/Reporter  

 shares the team’s results with the class (as appropriate) and serve as a liaison with the teacher 
when they have additional information to share with the class and calls for a “huddle” with all of the 
recorders/reporters. 

 makes sure that each team member understands what information they need to record personally. 

 takes responsibility for organizing their team members’ contributions as they prepare presentations.  
 

Typically, a recorder/reporter could ask: 

“Does everyone understand what to write?” “How should we show our answer on this poster?” “Can 
we show this in a different way?” “What does each person want to explain in the presentation?” 

The Task Manager (Time Keeper) 

 keeps the team focused on the assignment of the day 

 works to keep the team discussing the matter at hand and monitors if anyone is talking outside of 
their team 
 
Typically, a task manager could say: 

“Ok, let’s get back to work!” “Let’s keep working.” “What does the next question say?” 
“Explain how you know that.” “Can you prove that?” “Tell me why!” 
 

 

Antras žingsnis (nuotolinė pamoka)  

Visiems mokiniams pateikiamos individualios užduotys:  

 

1 - užrašyti vieną savybę, kuri, jų manymu, lemia sėkmę mokantis ir parašyti tris priežastis 

kodėl. Mokiniai dirba individualiai 15 min. Nufotografuoja savo darbą ir įkelia į MSN grupę. 

2 - perskaityti klasės draugų darbus ir nuomonę, kuri geriausiai argumentuota ir kuriai 

labiausiai pritaria, pažymėti širdele. Taip pat įsidėmėti nuomonę, kuriai labiausiai nepritaria 

(10 min).   



3 – a) parašyti atsiliepimą širdele pažymėto darbo autoriui paaiškinant, kodėl pritaria jų 

nuomonei. b) Parašyti, kodėl nepritaria autoriui, nurodžiusiam kažkurią kitą savybę.  

 

Pagiriamasis žodis daugiausia „patiktukų“ surinkusiems mokiniams Šarūnei, Astijui bei 

Adrijai, gerai padirbėjusiems aprašant  kantrybę, sąžiningumą ir originalumą bei 

argumentavus savo nuomonę. 

 

 

Trečias žingsnis 

 

Kartojimo užduotis grupėse: prisiminti, kokios savybės buvo paminėtos kaip sėkmės 

faktoriai ir jas užrašyti ant popieriaus lapo (lapas siunčiamas ratu, kiekvienas komandos 

narys papildo sąrašą nauja savybe, 5 min). Grupės lyderis (organizatorius) perskaito visas 

užrašytas savybes klasei, pasveikinama komanda, užrašiusi daugiausia savybių. 

 

Mokytojai paklausus, ar įmanoma įvardinti savybę, kuri apimtų beveik visas paminėtas ir 

būtų ypač naudinga, mokiniai bando atspėti. Trumpa diskusija, kiekvienam norinčiam 

leidžiama išsakyti savo nuomonę, tačiau atsakymas, kurio tikimasi, nenuskamba. 

 

Mokiniams pasakoma, kad tokia savybė egzistuoja, ir rodomas amerikiečių psichologijos 

profesorės ir populiariojo mokslo autorės Angelos Lee Duckworth TED kalbos įrašas Grit: 

the Power of Passion and Perseverance (5:30), prieš tai pateikiant mokiniams sunkesnių 

žodžių ar frazių sąrašą bei juos paaiškinus:   

 Perseverance 
 Stamina 
 Living life like it’s a marathon, not a sprint 
 Graduate 
 Family income 
 They do not follow through their commitments 
 Grit is unrelated to talent 
 The ability to learn is not fixed 
 Growth mindset 
 They don’t believe that failure is a permanent condition 

 

Kalbamės apie šią savybę, grupių užduotis – pabandyti parašyti šios savybės apibūdinimą.  
Ekrane pateikiamas apibūdinimas, kiekviena komanda jį jygina su tuo, kurį yra užrašę: 
 
 

 



Bandoma rasti tiksliausią lietuvišką atitikmenį žodžiui GRIT (valios stiprybė, charakterio 
tvirtumas, atkaklumas, drąsa) 

 

Mokiniai sužino, kad galima, atlikus nedidelį asmenybės tyrimo testą, sužinoti, ar jie jau yra išugdę 
šią savybę, ir kiek jos jų charakteryje yra. Visi noriai sutinka testą atlikti ir tai sužinoti, taigi, 
mokytojai pateikus nuorodą, kiekvienas mobiliuoju telefonu atlieka testą “How gritty are you? 
http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/grit/angela-duckworth-
grit.html 
Kiekviena komanda lygina kiekvieno gautus rezultatus, mato, kas surinko daugiausia procentų. 
Kiekvienos komandos mokinys, surinkęs daugiausia procentų, šia informacija pasidalina su klase, ir 
pasveikinamas klasės mokinys, turintis didžiausią šios savybės dalį.  
Kadangi yra likę kelios minutės iki šio užsiėmimo pabaigos, mokiniai pakviečiami pažiūrėti į ekraną 
ir pasakyti, ką pamato pirmiausia – kolonas ar žmones      (video nuo 3:03 iki 3:53) 
https://www.youtube.com/watch?v=iJkGRt0BZPQ 
Perskaitę apie gautą rezultatą, kviečiami pasidalinti, ar ši savybė (GRIT) labiau išreikšta pas 
mokinius, pirma pamačiusius kolonas, ar tuos, kurie pirma išvydo žmonių siluetus. 
 
Ketvirtas žingsnis 
 
Ekrane pateikaimas konkrečių veiksmų sąrašas,mokiniai grupelėse nutaria, koks elgesys būdingas 
žmogui, turinčiam šią savybę, o kurie – neturinčiam. Nesutapus komandos narių nuomonėms, 
abejonių keliantis veiksmas pasižymimas, o vėliau užduodami klausimai kitos komandos nariams 
arba mokytojai (10 min): 
 
Grit or No grit? 
 

• You keep trying 
• You don’t believe you can do it 
• You become frustrated when things get difficult 
• You teach others what you’ve learned 
• You ask other people’s help 
• If you fail, somebody else is at fault 
• You find mistakes embarrassing 
• You avoid being in the company of people smarter than you 
• If you don’t have talent for something you don’t even start 
• You think your classmates will laugh at you and your mistakes 

 
Individualus darbas, skirtas suprasti,kaip ši savybė (atkaklumas)  gali būti naudinga mokantis 
užsienio kalbos.  
Kiekvienas mokinys gauna atspausdintą tekstą apie du jų bendraamžius paauglius – Fatimą bei 
Angelo, kurie mokosi anglų kalbos. Mokinių paprašoma atkreipti ypatingą dėmesį į jų elgesio 
skirtumus, pabraukti tekste jų veiksmus, vedančius į sėkmę ar nesėkmę (6 neilgos pastraipos apie 
kiekvieną paauglį, 15 min). Užduotis skirta suvokti, kaip GRIT (atkaklumas) ar jo trūkumas gali 
įtakoti sėkmę mokantis anglų kalbos. 
Darbas grupėse, suformuluojant atsakymus į  6 klausimus, skirtus diskusijai, perskaičius tekstą. 
Atsakymai užrašomi kiekvieno komandos mokinio individualiai, tame pačiame lape po tekstu. 
Diskutuojant mokiniai ekrane mato savybių, kurių gali prireikti atsakymams suformuluoti, sąrašą: 

http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/grit/angela-duckworth-grit.html
http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/grit/angela-duckworth-grit.html
http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/grit/angela-duckworth-grit.html
https://www.youtube.com/watch?v=iJkGRt0BZPQ


ambitious           apathetic         careless             determined    

          disciplined            disorganized        eager       focused    

   impatient       inconsistent         negative           positive  

       rational                reliable                resourceful           responsible 

   determined                  courageous                      patient  

 
Darbas grupėse. Kiekviena komanda gauna tuščią švarų lapą su užduotimi ir pavyzdžiu. Siunčiant 
lapą ratu, kiekvienas užrašo, kokie veiksmai, požiūriai ar reakcijos būdingi atkakliam mokiniui, ir 
kas būdinga žmogui, kuris šios savybės neišsiugdęs. Mokiniai, kuriems reikia pagalbos, pagalbą 
gauna iš komandos narių. 
 

 
Kai komandos nariams idėjos išsenka, lapas apverčiamas ir kiekvienas stengiasi išvardinti tiek 
dalykų iš pačių sudaryto sąrašo, kiek geba prisiminti (refleksija), tačiau sėkmės kriterijus – 
išvardinti ne mažiau 3 dalykų, būdingų atkakliam žmogui ir 3 dalykus, būdingus tam, kuris šios 
savybės stokoja (ši užduotis vertinama individualiai, kiekvienas mokinys, sėkmingai įveikęs 
užduotį, gauna kreditus) 
 

Penktas žingsnis 
 
Viešo produkto kūrimo planavimas  

Grižtama prie esminio probleminio klausimo – kaip padėti sau ir kitiems išlaikyti mokymosi 

motyvaciją ir išmokti mokytis. Kadangi sukurtu produktu mes siekiame pateikti atsakymą į 

An English language learner with grit… An English language learner without grit… 

doesn’t give up when things are challenging. 
……………….. 

becomes frustrated when things are 
challenging. 
…………………. 



probleminį klausimą, komandose mokiniai sprendžia, kaip galėtų tai padaryti bei kad viešas 

produktas atitiktų užsibrėžtus uždavinius ir kriterijus:  

sukurti informacinį produktą, kuris įkvėptų ir motyvuotų bendraamžius siekti tikslų ir kuriame 

būtų suprantamai bei kūrybingai pateikta informacija, kokie veiksmai bei požiūris yra naudingi 

mokymosi motyvacijai stiprinti bei sėkmei pasiekti ir/arba kokių dalykų vengti 

Prisiminus esminį klausimą bei uždavinius, komandoms pateikiami galimų projekto pristatymo 

būdai: Pateiktys, Plakatas, Filmas, Vaidinimas,  Reklama, Kiti pačių sugalvoti bei priimtini būdai 

Komandose vyksta diskusijos dėl viešo produkto formato, mokiniai skatinami naudoti įvairias 

frazes teikiant siūlymus, sutinkant ar nesutinkant su komandos draugų nuomone (frazės matomos 

ekrane visą laiką, kol mokiniai diskutuoja). Mokiniai, kurie dar negali laisvai reikšti mintis anglų 

kalba, skatinami kreiptis pagalbos į komandos draugus arba išreikšti mintis lietuvių kalba. 

Šeštas žingsnis 

Šis užsiėmimas skirtas išmokti, kaip tinkamai kelti bei formuluoti tikslus ir išsikelti tikslą sukurti 

galutinį produktą. Tam naudojamas video Setting SMART Goals: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCRSVRD2EAk 

Video dažnai stabdomas, užduodami klausimai, skatinantys reflektuoti bei pasikartoti sužinotą 

informaciją. 

Refleksija. Kiekvienas mokinys individualiai paprašomas užrašyti, ką išmoko ir suprato apie tikslų 

formulavimą bei ką reiškia S.M.A.R.T Goal. Paprašoma pateikti pavyzdžių. Atlikus užduotį, 

keičiamasi šiais lapais su kitų komandų nariais, skaitoma, privalu parašyti du gerus dalykus apie tai, 

kas parašyta bei vieną patarimą rašiusiajam (feedback from...). Lapai grąžinami rašiusiajam.  

Užsiėmimui pasibaigus, lapai surenkami, individualiais kreditais įvertinama pateikta informacija 

apie tikslų formulavimą bei atsiliepimas. 

Septintas žingsnis 

Tikslo dėl viešo produkto kūrimo  išsikėlimas bei plano rašymas. Atsiliepimų apie kitų komandų 

planuojamus kurti produktus pateikimas (du geri dalykai (žalias lipnus lapelis) bei vienas patarimas 

(rožinis lipnus lapelis). Atsiliepimą rašo kiekvienas mokinys. 

Mokiniams primenama, kad užrašytas tikslas turi atitikti protingai išsikelto tikslo reikalavimus 

(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound).  

Užrašydami tikslą, mokiniai naudoja Future Perfect laiką, paaiškinus, kodėl labai patogu jį naudoti 

norint suplanuoti, kas, jų manymu, bus užbaigta iki tam tikro momento ateityje, pvz.: 

By ………  me and my team will have (made/created/drawn/written/produced) ………..  (a short 

video/ a poster/ a PowerPoint presentation containing helpful tips on how to engrave growth 

mindset into ourselves and others.  

Komandos nariai teikia idėjas, siekiama kiekvieno komandos nario indėlio: 

PLANNING: 

https://www.youtube.com/watch?v=PCRSVRD2EAk


 Brainstorming, sharing ideas, seeking for everybody’s input (don’t forget that the craziest ideas 
sometimes are the best ones ) 

 Deciding on one idea 
 Deciding what supplies will be  needed 
 Selecting a catchy meaningful phrase to start with (if needed) 
 Completing the plan in writing and getting feedback from other teams with some suggestions on 

how it can be improved.  
 Giving feedback to other teams 

 

 

Aštuntas žingsnis 

Viešo produkto kūrimas. 

Mokiniai skatinami mąstyti kūrybiškai, netradiciškai, naudoti įvairias technikas, dirbti kitokiose 

erdvėse, jiems suteikiama įvairiapusė pagalba, padedama išvengti rašybos, gramatinių ir rašybos 

klaidų, teikiamos idėjos, jei mokiniai jų pritrūksta. 

Devintas žingsnis 

Viešo produkto pristatymas publikai. 

Mokiniams suteikiama galimybė nuspręsti, ką norėtų pasikviesti į savo galutinio produkto 

pristatymą (draugai, mokyklos mokytojai, kuratorė,tėvai) bei padedama pasiruošti produkto 

pristatymui. 

Dešimtas žingsnis 

Refleksija, įsivertinimas 

Mokiniai paprašomi aprašyti savo mintis ir emocijas projekto metu, kokius dalykus išmoko, kas 

jiems, jų nuomone, pasisekė gerai bei ką ir kaip galėtų kitą sykų atlikti geriau. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


