ATS2020 – Bendrųjų gebėjimų vertinimas

ATS2020 MO KYMOSI
MODELIO DIEGIMO
VADOVAS
Kaip įdiegti ATS2020 mokymosi modelį jūsų mokykloje ir klasėje

2017

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
naudojimąsi jame esančia informacija.

ATS2020–Bendrųjų gebėjimų vertinimas 2020

ATS2020 MOKYMOSI MODELIO DIEGIMO
VADOVAS
Kaip įdiegti ATS2020 mokymosi modelį jūsų
mokykloje ir klasėje
ATS2020 (Bendrųjų gebėjimų vertinimas) konsorciumas

2017

Nekomercinis pasidalijimas
CC BY-NC-SA

ISBN: 978-9963-0-9195-9

Bendrasis koordinavimas
Anastasia Economou, Kipro pedagoginis institutas
Redaktoriai:
Anastasia Economou
Maria Constantinou
Panayiota Hadjittofi
Nicolina Markidou
Afroditi Stefanou
Dizainas ir išdėstymas
Teodoros Kakoullis

TABLE
CONT
TURINYS
Įvadas

7

A DALIS

ATS2020 projektas

11

• Kas yra ATS2020 projektas

11

• ATS2020 mokymosi modelis

12

• Pagrindiniai ATS2020 mokymosi modelio elementaiL

14

Bendrųjų gebėjimų – ATS2020 gebėjimų ir kompetencijų sistema

15

Elektroninis portfelis

17

Mokymosi dienoraštis

19

Formuojamasis vertinimas – ATS2020 vertinimas

21

Interaktyvios mokymosi aplinkos

24

B DALIS

Bendroji informacija

31

• Kam skirtas ATS2020

31

• ATS2020 įgyvendinimo sąlygos: mokyklos infrastruktūra

31

• Numatomos ATS2020 įgyvendinimo naudos

32

• Ištekliai ir įrankiai

33

Pagrindiniai ATS2020 įgyvendinimo žingsniai jūsų mokykloje

34

Pasirengimas įgyvendinimui

35

• Α1 – informuoti mokyklos pedagogus

35

• A2 - mokyklos projekto komandos formavimas

36

• A3 - projekto pristatymas tėvams bendruomenei

36

• A4 - pakankamos infrastruktūros įdiegimo užtikrinimas

37

• Α5 - būtinų leidimų gavimas

37

ATS2020 – Bendrųjų gebėjimų vertinimas

E OF
TENTS
Inicijavimas

38

• B1 - mokymai ir parama mokytojams

38

ATS2020 mokymosi modelis ir jo pagrindiniai elementai

38

Mokymosi planavimas

39

• B2 - mokymosi ciklų planavimas mokslo metams

41

• Β3 – susitarimas dėl mokinių dalyvavimo, mokomosios aplinkos atranka,
mokinių ir mokytojų paskyrų kūrimas

44

• Β4 – mokymosi ciklų ir veiklos planavimas

45

• Β5 – veiklos, įgyvendintos per mokslo metus, apžvalga

47

Įgyvendinimas

48

• C1 - ATS2020 mokymosi modelio ir mokomosios aplinkos įvadinė pamoka

48

• C2 - dalyvių vaidmenų aprašymas

49

ATS2020 projekto užbaigimas

55

• D1 - elektroninio portfelio bei mokymosi dienoraščio sukūrimas

55

• D2 – sertifikavimas

56

Refleksija / dalijimasis

57

• Ε1 – savirefleksija ir vertinimas, kas įgyvendinta per mokslo metus

57

• Ε2 - keitimasis išvadomis, gerąja patirtimi ir mokymosi rezultatais

57

Nuorodos

60

ĮVADAS

ATS2020 diegimo vadovas yra skirtas mokyklų vadovams ir mokytojams ATS2020
mokymosi modeliui mokyklose įgyvendinti. Jame pateikiamos bendrosios gairės
ir pasiūlymai projektui įgyvendinti. Leidinyje pateikiamos nuorodos į išteklius ir
įrankius, gerosios praktikos pavyzdžiai ir patarimai.
Vadovas susideda iš dviejų dalių. A dalyje aptariami pagrindiniai mokymosi
modelio elementai. B dalyje pateikiamas išsamus vadovas mokykloms ir
mokytojams, padedantis realizuoti ATS2020 mokymosi modelį.
Linkime jums geros pradžios ir konstruktyvaus įgyvendinimo. Tikimės, kad jūs,
kaip ir jūsų mokiniai, mėgausitės ATS2020 įgyvendinimo procesu ir rezultatais.

A DALIS

ATS2020 PAGRINDINIAI ELEMENTAI

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

ATS2020 PROJEKTAS
Kas yra ATS2020 projektas
Projektas „Bendrųjų gebėjimų vertinimas 2020“ (sutrumpintai – ATS2020) yra
eksperimentinis švietimo politikos srities projektas, bendrai finansuojamas
pagal Europos Sąjungos „Erasmus +“ programą (Key action 3) nuo 2015-0501 iki 2018-03-01. Projekto konsorciumą sudaro 17 partnerių iš 11 ES šalių, jį
koordinuoja Kipro pedagoginis institutas.
Projekte ATS2020 nagrinėjamas galimas ATS2020 mokymosi modelio poveikis
mokyklose. 2016–2017 mokslo metais ATS2020 mokymosi modelis kaip bandomasis projektas buvo įgyvendintas 10-je projekte dalyvaujančių šalių. Dalyvavo 224 mokyklos, 747 mokytojai ir 11 891 mokinys. Mokytojai ir mokiniai išreiškė savo įspūdžius apie dalyvavimą projekte ATS2020, įvardindami, kas jiems
buvo naudinga. Jūs galite peržiūrėti vaizdo įrašus, kuriuose dalyviai aprašo savo
patirtį ir dalijasi savo darbais: https://www.youtube.com/results?search_query=ats2020.
Eksperimento duomenų analizės rezultatai pateikti projekto svetainėje.
Skleisdamas savo patirtį, projektas prisideda prie augančios diskusijos,
kaip vertinti bendruosius gebėjimus pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje.
Eksperimento įrodymais siekiama padėti švietimo ministerijoms ir Europos
Komisijai parengti ir įgyvendinti strategijas, skirtas bendriesiems gebėjimams
ugdyti ir vertinti.

Daugiau informacijos apie projektą ATS2020 tinklalapiuose:
http://ats2020.eu
http://ats2020.eu/lithuania https://resources.ats2020.eu
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Pagrindiniai projekto rezultatai:
1. Patvirtintas mokinių mokymosi ir bendrųjų gebėjimų vertinimo modelis,
pagrįstas:
• Atitinkamo amžiaus bendraisiais gebėjimais;
• Nacionaline mokymo programa;
• Mokymo metodais, kur dėmesio centre – mokinys;
• Pažangiais įrankiais inovatyviam mokymui ir vertinimui;
• Skaitmenine aplinka ir įrankiais, skirtais technologijų prieinamumui
išnaudoti (pvz., elektroninis portfelis, mokymosi analizė, socialiniai tinklai,
vertinimo įrankiai).
2. Įgyvendinant ATS2020 mokymosi modelį dalyvavo daugiau nei 1000
mokytojų. Parengta profesinio tobulinimo programa.
3. Sukurta interneto išteklių saugykla.
4. Parengtas poveikio vertinimas ir tolesnės politikos rekomendacijos
nacionaliniu ir ES lygmeniu.

ATS2020 MOKYMOSI MODELIS
Kad mokiniai būtų parengti dirbti ir gyventi XXI a. reikalauja, kad švietimo
sistemos suteiktų savo piliečiams pagrindinių žinių ir gebėjimų. Jaunimas vis
intensyviau naudojasi skaitmeninėmis technologijomis kasdieniame gyvenime
ir tai meta iššūkį nacionalinėms švietimo ministerijoms. Mokiniai jau yra įgudę
žiniatinklio 2.0 įrankių, įrenginių ir aplinkų vartotojai, tai jiems suteikia naujų
galimybių, iššūkių, ir reikalauja naujų įgūdžių mokymosi vertinimui, vertinimo
mokymuisi, vertinimui kaip mokymuisi. Švietimas turi būti reformuojamas
siekiant palengvinti ir plėtoti XXI a. mokymąsi, mokymą, vertinimą ir gebėjimus1
ypač nacionalinėse mokymo programose.

Griffin, P., McGaw, B. & Care, E. (2012). The changing role of education and schools. In P. Griffin,
B. McGaw & E. Care. (eds), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp.1-15). New York: Springer

1
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ATS2020 siūlo mokymosi modelį, skirtą ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, XXI-ojo amžiaus būtiniausius gebėjimus įvairiose ES nacionalinėse ugdymo programose kartu su parama mokytojams šiems gebėjimams vertinti.
ATS2020 išplečia ir papildo esančius mokymosi modelius, tobulina mokymosi
procesą. Kuriamas mokymosi veiklos tinklas, nukreiptas į mokymosi
rezultatus, paremtas technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis, išplėstas
ir pertvarkytas. Įrodymai apie mokymąsi renkami naudojant trijų lygių
elektroninio portfelio plėtros procesą (saugyklą, darbo vietą ir pristatymą)2 su
įterptuoju tęstiniu refleksijos ciklu „mano mokymasis“3. Mokytojai ir mokiniai
bendradarbiauja ir priima įrodymais pagrįstus sprendimus (per) kurdami
mokymąsi.
Mano mokymasis (nuolatinis, asmeniškas, refleksyvus)

Tikslų išsikėlimas

Mokymo ir mokymosi požiūris

Formuojamasis ir
apibendrinamasis vertinimas

Įrankiai

Saugojimas / saugykla
Paieška / kaupimas
Informacija / artefaktai

Esamos (išankstinės) žinios

Mokytojas
(konsultavimas, vertinimas)

Darbo vieta / procesas
Planas / organizavimas,
bendradarbiavimas,
refleksija

Demostravimas /
vertinimas
Kūrimas, pristatymas

Strategijos

Molkiniai
(aktyvus įsitraukimas)

Vertinimo įrankiai

Įsivertinimas

Įvertinimas,
tarpusavio vertinimas,
mokytojo vertinimas
(formuojamasis, apibendrinamasis)

Įrodymai

1 pav. ATS2020 mokymosi ir vertinimo modelis
Abrami, C. Ph, & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios.
Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3). Available online at: https://www.cjlt.ca/index.php/
cjlt/article/view/26487/19669
3
Kaip pristatyta ES lentelėse: „ES Klasės elektroniniai portfeliai“ - projektas, kurį finansavo Europos Komisija pagal mokymosi visą gyvenimą programą (KA1 - Europos strateginių tikslų įgyvendinimas švietimo ir
mokymo srityje) (2013–2015 m.).
2
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ATS2020 mokymosi modelis apima:
• Mokymosi procesą, skirtą bendrųjų gebėjimų (informacinio raštingumo,
bendravimo ir bendradarbiavimo, savivaldžio mokymosi, kūrybiškumo ir
inovatyvumo, informacinio raštingumo) ugdymui, programos kūrimą.
• Skaitmeninių technologijų įtraukimą į mokymosi procesą. Mokymosi
veikla fiksuojama skaitmeninėje aplinkoje („Mahara“, „Office365 OneNote“),
naudojant skaitmeninius šaltinius ir įrankius.
• Mokinius, kuriančius skaitmeninį dienoraštį savo mokymuisi stebėti
(mokymosi dienoraštis).
• Elektroninio portfelio kūrimą ir jo vertinimą kiekviename mokymosi cikle.
• Mokinių gebėjimų vertinimą, naudojant formuojamąsias pakopines
priemones (mokytojų vertinimas, draugų vertinimas, įsivertinimas).

PAGRINDINIAI ATS2020 MOKYMOSI MODELIO
ELEMENTAI
Mokymosi modelis apima šiuos pagrindinius elementus (2 pav.): bendruosius gebėjimus; elektroninį portfelį; aktyvų mokinių įsitraukimą planuojant mokymosi
procesą (mokymosi dienoraštis); mokymosi vertinimą, vertinimą mokymuisi, vertinimą kaip mokymąsi; skaitmeninėmis technologijomis grindžiamą mokymąsi.

Mokymosi vertinimas, vertinimas mokymuisi, vertinimas kaip mokymasis
Internetinė mokymosi aplinka

2 pav. Pagrindiniai ATS2020 mokymosi modelio elementai
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Inovatyvūs mokymosi metodai

Mokymosi dienoraštis

Mokymo programoje

Elektroninis portfelis

Skaitmeninių technologijų tobulinimas

Bendrieji gebėjimai

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ – ATS2020 GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ
SISTEMA
Kas yra bendrieji gebėjimai?
Tai gebėjimai, kurie yra reikalingi skaitmeninės visuomenės piliečiams globaliame
pasaulyje ir asmeniniame, ir profesiniame gyvenime. Tai kritinis mąstymas,
problemų sprendimas, bendradarbiavimas, efektyvus bendravimas, naujovių
diegimas.
Švietimas transformuojasi, kad atitiktų šiuos iššūkius. Mokiniai yra mokymosi
proceso centre, o mokytojas – patarėjas, kuris padeda mokytis, skatina aktyvų
mokinių įsitraukimą į mokymąsi. ATS2020 pasirinkti bendrieji gebėjimai rėmėsi
esama kompetencijų sistema, įskaitant Jungtinių tyrimų centro (DigComp) ir ISTE
standartų skaitmeninę kompetencijos sistemą, sudarytą Tarptautinės švietimo
technologijų draugijos. Joje daugiausia dėmesio skiriama šioms kompetencijų
sritims:
• Informaciniam raštingumui;
• Bendradarbiavimui ir komunikavimui;
• Savivaldžiam mokymuisi;
• Kūrybiškumui ir inovatyvumui.
Skaitmeninio raštingumo gebėjimai įgyjami naudojant skaitmenines
technologijas šioms keturioms kompetencijų sritims tobulinti. Tuo pačiu metu
ugdomi savivaldžio mokymosi gebėjimai fiksuojami mokymosi dienoraštyje.
3 paveiksle – bendrosios kompetencijos ir gebėjimai, kurie yra akcentuojami
ATS2020 projekte.
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ATS2020 – KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMAI
1. Bendrauti, bendradarbiauti ir skelbti kartu su bendraamžiais, ekspertais ar kt.
2. Pristatyti informaciją ir idėjas įvairioms auditorijoms,
naudojant įvairias priemones ir formatus.
3. Plėsti kultūrinį supratimą ir globalumą, bendraujant
su kitų kultūrų mokiniais.
4. Bendrauti ir bendradarbiauti su komanda, siekiant sukurti originalius
darbus arba išspręsti problemas.
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1. Nusistatyti konkrečius
mokymosi poreikius
pagal turimas žinias ir
gebėjimus.
2. Apsibrėžti siekiamus
tikslus ir parengti strategiją
jiems pasiekti.
3. Planuoti ir tvarkyti veiklą strategijai
įgyvendinti.
4. Vertinti mokymosi procesą ir rezultatus bei pateikti
pasiekimų įrodymų.
5. Apmąstyti ir nagrinėti alternatyvius metodus
(mokymosi ciklo metapažinimas).
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1. Planuoti strategijas, kuriomis galima
vadovautis siekiant mokymosi tikslų
2. Vertinti ir rinkti informacijos šaltinius ir
įrankius pagal jų tinkamumą konkrečioms užduotims.
3. Nustatyti, tvarkyti, analizuoti, vertinti ir
etiškai naudotis informacija iš
įvairių šaltinių ir priemonių.
4. Tvarkyti informaciją ir kurti
naujas žinias.
5. Integruoti naujas
žinias ir taikyti kitose
situacijose.

1. Nusistatyti ir pritaikyti
poreikius pagal galimus
sprendimus.
2. Integruoti ir plėtoti iš
naujo.
3. Atnaujinti žinias apie priemones ir
išteklius ir kritiškai jais naudotis.
4. Sukurti originalius darbus.

Figure 3: ATS2020 Areas of Competences and Skills

ATS2020 kompetencijų ir gebėjimų sistema, įskaitant kiekvieno gebėjimo pasiekimo tikslus, kartu su
atitinkamais skaitmeniniais įgūdžiais ir pasiekimų pavyzdžiais kiekvienai iš
jų: https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/ats2020-framework
Daugiau informacijos apie bendruosius gebėjimus: https://resources.
ats2020.eu/transversal-skills
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Mokytojai rengia ir veda pamokas, siekdami sustiprinti mokinių bendruosius gebėjimus pagal ugdymo programą. Kiekvienam mokymosi ciklui mokytojai kiekvieną kartą vykdo veiklą, ugdančią gebėjimus iš vienos kompetencijos srities,
kartu įgyjami kiti gebėjimai.
Pasiūlymai dėl mokslo metų organizavimo:
• 1-asis mokymosi ciklas: savivaldis mokymasis (akcentuojant mokymosi dienoraštį);
• 2-asis mokymosi ciklas: informacinis raštingumas;
• 3-asis mokymosi ciklas: bendradarbiavimas ir komunikavimas;
• 4-asis mokymosi ciklas: kūrybiškumas ir inovatyvumas.
Tokia pati kompetencijos sritis gali būti parinkta skirtinguose mokymosi cikluose, kai kiekvieną kartą dėmesys skiriamas skirtingiems gebėjimams arba gebėjimo aukštesniam lygmeniui ugdytis.

ELEKTRONINIS PORTFELIS
ATS2020 projekto tikslams buvo remiamasi elektroniniu portfeliu, apibrėžtu Europos Komisijos projekte „EUfolio“ (2014 m.).
„Elektroniniai portfeliai yra mokinio dinaminės skaitmeninės darbo sritys,
kuriose mokiniai gali užfiksuoti savo mokymąsi ir idėjas, naudotis savo darbų rinkiniais, atspindėti savo mokymąsi, dalintis juo, nustatyti tikslus, ieškoti
atsiliepimų ir pristatyti savo mokymąsi bei pasiekimus.“
„EUfolio“ projektas (2014 m.)
Elektroninis portfelis mokiniams – skaitmeninė aplinka, kuri leis jiems kurti ir
vystyti bendruosius gebėjimus, stebėti savo refleksijas ir vertinimo procesą, ugdytis savireguliuojamuosius mokymosi įgūdžius. Elektroninis portfelis yra novatoriškas mokinių darbo ir gebėjimų vertinimo metodas, nes jame pateikiamas
mokinių mokymasis ir pažanga.
Elektroninis portfelis gali veikti trimis lygmenimis: saugykla, darbo vieta ir pristatymas. Mokymosi dienoraštis yra elektroninio portfelio dalis, kurioje mokinys
planuoja savo mokymąsi.
Naudinga informacija apie elektroninį portfelį ir kaip jis naudojamas klasėje: https://resources.ats2020.eu/eportfolio
Informacija apie Europos Komisijos projekto EUFOLIO „EU Classroom
ePortfolios“ mokytojų vadovą: https://eufolioresources.files.wordpress.
com/2015/04/eufolio-trainers-booklet-eng.pdf
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4 pav. Toliau pateikiami elektroninio portfelio pagrindiniai vertinimo kriterijai,
nustatyti ATS2020:
ATS2020 elektroninis portfelis
STRUKTŪRA
Profilis (nuotrauka, vardas, klasė,
pomėgiai)

Mokymosi dienoraštis (išankstinės
žinios, tikslai, strategijos, įrodymai,
įsivertinimas)

Gebėjimų
įsivertinimas

Grįžtamasis ryšys

Įrodymai su
nuorodomis
(pristatymai,
vaizdo įrašai,
dokumentai,
nuorodos ir pan.)

TURINYS
Pristatymas (grafikos,
multimedijos tinkamumas)

Aprašymas (kartu su įrodymais
pateikiami paaiškinimai)

Įrodymai su nuoroda / atitinkamomis nuorodomis (informacijos šaltiniai, kitų autorių sukurtų
vaizdų ar tekstų nuorodos)

NAUDOJIMAS
Naudojimas ir prieinamumas (turinio
organizavimas)

Navigacija (nuorodų
ryšys)

Kalbos naudojimas
(rašyba, gramatika)

Estetika (spalva,
fonas)

KŪRYBIŠKUMAS IR NAUJOVĖS
Novatoriškas ir kūrybiškas turinio pristatymas
4 pav. pagrindiniai ATS2020 elektroninio portfelio vertinimo kriterijai

Žemiau (5 pav. ir 6 pav.) galite pamatyti keletą pavyzdžių, susijusių su elektroninio portfelio struktūra ir turiniu, kurie iliustruoja, ko tikimasi iš ATS2020 elektroninio portfelio.
1 mokymosi ciklas
Mokytojo vardas
Dalykas
Pamoka

Mokinio profilis
(vardas ir pavardė, mokykla, klasė, pomėgiai)

Mokymosi dienoraštis
• Ankstesnės žinios
• Mokymosi tikslų nusistatymas
Mano darbo įrodymai

• Mokymosi strategijos
• Įrodymai

• Įsivertinimas / refleksija

Mano gebėjimai Įsivertinimo įrankis

Grįžtamasis ryšys: ...
5 pav. Elektroninio portfelio pavyzdys konkrečiam mokymosi ciklui
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2017–2018 mokslo
metai
Mokytojo vardas
Dalykas

Mokinio profilis
(vardas ir pavardė, mokykla, klasė, pomėgiai)

Mokymosi dienoraštis
• Ankstesnės žinios
• Mokymosi tikslų nusistatymas

• Mokymosi strategijos
• Įrodymai

Mano darbo įrodymai

• Įsivertinimas / refleksija

Mano gebėjimai Įsivertinimo įrankis
Learning Cycle 1
Learning Cycle 2
Learning Cycle 3
Learning Cycle 4

Grįžtamasis ryšys: ...
6 pav. Elektroninio portfelio pavyzdys (visiems mokslo metams)

Mokinių elektroninių portfelių pavyzdžiai: http://www.ats2020.eu/content/396-ats2020-students-get-awarded-fortheir-eportfolios
Vaizdo įrašus, kuriuose mokiniai, dalyvavę ATS2020 projekte 2016-2017
mokslo metais, pristatė sukurtus elektroninius portfelius, galima pamatyti čia: https://resources.ats2020.eu/resource-details/LEDE/DB92085D168C9DD28254DA6CB0E11789

Mokiniai turėtų sukurti elektroninį portfelį savo mokymuisi. Jie sukurs elektroninį
portfelį kiekvienam mokymosi ciklui, į kurį bus įsitraukę, taip pat baigiamąjį elektroninį portfelį apie savo visų metų darbą, kuriame bus įtraukti atskiri kiekvieno
mokymosi ciklo elektroniniai portfeliai. Mokiniai turėtų pasidalinti savo elektroniniu portfeliu su savo mokytojais ir klasės draugais, kad gautų atsiliepimų.
Mokytojas turėtų įvertinti elektroninį portfelį, sukurtą kiekvienam mokymosi ciklui, taip pat
mokinių baigiamąjį elektroninį portfelį, panaudodamas mokinių elektroninio portfelio įvertinimo įrankį.

MOKYMOSI DIENORAŠTIS
Mokymosi dienoraščio centre yra mokinys, įsitraukęs į mokymąsi ir jį nuolat tobulinantis. Per šį procesą mokiniai fiksuoja savo pradines žinias apie mokymosi
temą, nustato savo mokymosi tikslus, vertinimo kriterijus ir mokymosi įrodymus,
kuriuos jie turi rinkti. Jie apmąsto ir įvertina savo mokymosi procesą. Tai yra nuolatinis procesas. Tikimasi, kad mokiniai kiekvienam mokymosi ciklui ir visiems
mokslo metams suplanuos ir užpildys mokymosi dienoraštį. Mokymosi dieno-
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raštis per visus mokslo metus turėtų remtis bendraisiais gebėjimais, ties kuriais mokiniai susitelks, taip pat visa jų ATS2020 patirtimi. Kiekvienas mokymosi dienoraštis
pamažu plėtojamas ir pertvarkomas, kai to reikia.

!
Ką aš jau žinau ar galiu
padaryti?

Pradinių žinių vertinimas

Rekomenduojama kiekvienam įrašui mokymosi dienoraštyje pažymėti konkretaus
įrašo datą ir laiką, kad būtų galima sekti
planavimo ir mokymosi eigą.

Ką noriu pasiekti? Kaip sužinoti, ar pasiekiau savo tikslą?

Mokymosi tikslų nustatymas ir
sėkmės kriterijų aptarimas

Kaip pasiekti šį tikslą?

Mokymosi strategijų kūrimas

Mokytojas (instruktavimas, vertinimas)

Elektroninio portfelio metodas
formuojamasis ir apibendrinantis
vertinimas
Mokiniai(aktyvus dalyvavimas)

Naujas tikslas

Įsivertinimas
Ką aš padariau gerai? Ką
galiu pagerinti?

Mokymosi, refleksijos ir grįžtamojo ryšio įrodymai
Kokie įrodymai rodo, kad aš pasiekiau šį tikslą?
Kokį grįžtamąjį ryšį aš gavau?

7 pav. Mokymosi dienoraštis

Mokymosi dienoraščio pavyzdys „Maharoje“:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal_en
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8 pav. Ekrano kopija „Mokymosi dienoraštis „Maharoje“

9 pav. „OneNote“ klasės bloknoto „Mokymosi dienoraštis“ ekrano kopija

FORMUOJAMASIS VERTINIMAS – ATS2020 VERTINIMAS
Vertinimas gali būti svarbi mokymosi priemonė ir tuo pat metu atsakomybės už mokymąsi suteikimas.
Mokymosi vertinimas apima priemones ir
sukuria sistemą mokymosi įrodymams rinkti, remiantis konkrečiu ir sistemingu procesu. Vertinimas mokymuisi apima ir galimus
metodus, laikomus mokymosi įrankiais,
suteikiant mokiniams galimybes mokytis
naujų įgūdžių. Kai kurie mokymosi metodai,
kuriais remiasi mokymosi vertinimas, apima
elektroninio portfelio, tyrimais grindžiamu
mokymusi, tiesioginiais ir konstruktyviais atsiliepimais, savęs ir tarpusavio vertinimu, atspindinčiu IKT palaikymo procesus, mokinių
atsakymus, mokymosi analizę.

Mokymosi

Vertinimas

Mokymuisi

Kaip
mokymasis

10 pav. Mokymosi vertinimas, vertinimas
mokymuisi, vertinimas kaip
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Per pastaruosius dešimtmečius ugdyme vyravo formuojamasis vertinimas, atkreipiantis dėmesį į vertinimo praktiką, padedančią mokymosi ir mokymo procesui: „Formuojamasis vertinimas – tai procesas, kurį mokytojai ir mokiniai naudoja
laikydamiesi susitarimų, sulaukdami grįžtamojo ryšio, kad būtų galima koreguoti
besimokantįjį ir mokymąsi, siekiant pagerinti mokinių pasiektus mokymosi rezultatus“4. Grįžtamasis ryšys yra neatsiejama formuojamojo vertinimo dalis, pagal kurią mokytojai turi tobulinti planavimo įgūdžius, kad jie būtų ypač veiksmingi planuojant ir sudarant galimybes savo mokiniams savarankiškai stebėti ir
reguliuoti savo mokymąsi5. Formuojamasis vertinimas visada yra svarbus besimokančiojo pažangai, bet ypač tada, kai mokymosi tikslai susiję su bendraisiais
gebėjimais. Taigi, ATS2020 modelis apima novatoriškus mokymosi, mokymuisi ir
vertinimo kaip mokymosi vertinimo įrankius.
Elektroninis vertinimas
Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) raida visapusiškai reorganizuoja
visuomenę, todėl atsiranda naujos kompetencijos poreikių. IKT gali sukurti sąsają tarp mokymo, mokymosi ir vertinimo, sukurti patobulintą sistemą, kurioje
šie trys elementai sąveikauja6. Dėl šios sąveikos atsirado nauja vertinimo forma
– elektroninis vertinimas. Elektroninis vertinimas yra vertinimo forma, išplėsta
naudojant IKT, o mokinių pažanga nuolat stebima, naudojant įvairius įrankius.
Elektroniniai vertinimo įrankiai gali suteikti papildomų galimybių geriau suprasti
mokinių darbus ir pasiekimus, įvertinti XXI-ojo amžiaus mokinių gebėjimus. Šie
elektroninio vertinimo įrankiai ar rubrikos palengvina refleksijos procesus, nuolatinį tarpusavio vertinimą, vertinimo ir grįžtamojo ryšio planavimą. Jie parodo
nuolatinį besimokančiųjų progresą. Be to, elektroninis vertinimas atveria kelią
naujoms vertinimo priemonėms ir metodams, siekiant valdyti papildomus įgūdžius ir gebėjimus, įgytus kartu su žiniomis, kuriuos sunku įvertinti tradiciniais
Daugiau informacijos apie formuojamąjį vertinimą:
https://resources.ats2020.eu/formative-assesment

4
CCSSO (2008). Formative assessment: Examples of practice. A work product for the Formative Assessment for Students and Teachers (FAST) State Collaborative on Assessment and Student Standards
(SCASS). Council of Chief State School Officers (CCSSO): Washington, DC

Dixon, H., Hawe, E., & Parr, J. (2011). Enacting assessment for learning: the beliefs practice nexus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), 365–379

5

Ridgway, J., McCusker, S., & Pead, D. (2004). Literature Review of e-Assessment. Bristol, UK: Nesta
Future Lab.

6
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metodais.
Mokymosi dienoraštis iš dalies yra pirminio vertinimo priemonė, naudojama
nustatant, ką kiekvienas mokinys jau žino, kur klysta, ką jis norėtų pasiekti. Ši
informacija padeda mokytojui įvertinti kiekvieno mokinio pažangą pabaigoje,
atnaujina mokymosi procesą, užpildo esamas spragas, susijusias su išankstinėmis žiniomis. Mokinių įsivertinimas mokymosi dienoraštyje skatina mokinio
savirefleksiją. Elektroninis portfelis taip pat veikia kaip vertinimo metodas, kurį
mokytojas arba mokiniai gali naudoti kaip įsivertinimo priemonę. Elektroninis
portfelis leidžia matyti kiekvieno mokinio mokymąsi ir pažangą, gebėjimus, kurie
buvo ugdomi.
Mokinių kompetencijoms ir gebėjimams vertinti buvo sukurti vertinimo įrankiai (sėkmės
kriterijai ir jų požymių aprašymai), kuriuos mokytojai gali tinkamai pritaikyti ir panaudoti.

Lentelėje pateikiami įrankiai (sėkmės
kriterijai ir jų požymių
aprašymai),
kurie buvo sukurti
ATS2020.

???
Kas
Mokinių elektroninio portfelio
įvertinimo įrankis

Kada
Kiekvienai pamokai
ir mokymosi ciklo
pabaigoje (mažiausiai
3+ galutinis)

Kas
Mokytojas

Byla
https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/
assessmentToolePortfolio

Mokinių kompetencijų ir gebėjimų vertinimo
įrankis mokytojams
Formuojamasis
mokinių įsivertinimo įrankis
kompetencijoms
ir gebėjimams

Kiekvienai pamokai
ir mokymosi ciklo
pabaigoje (bent 3 +
galutinis)

Mokytojas

https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/
assessment-scaffolding-tool

Kiekvienai pamokai
ir mokymosi ciklo
pabaigoje (bent 3 +
galutinis)

Mokiniai

https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/
assessment-student
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???
Formuojamasis
mokinių įsivertinimo įrankis
kompetencijoms
ir gebėjimams –
išplėstinė versija

Kai mokytojas mano,
kad tai reikalinga

Mokiniai

https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/
assessment-skills-student-extended

Formuojamasis
mokinių įsivertinimo įrankis Savivaldžio mokymosi
gebėjimai (Mokymosi dienoraštis)

Mokinio mokymosi
dienoraštis vertinamas, kai mokytojas
mano, kad tai reikalinga

Mokiniai

https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/
MyLearningJournal_assessment

Interaktyvios mokymosi aplinkos
ATS2020 pasirinkta interaktyvi mokymosi aplinka yra atvirojo kodo aplinka „Mahara“ ir „Office365 OneNote“ klasės bloknotas.
ATS2020 tikslais „Mahara“ aplinka atitinkamai pakoreguota (mahara.ats2020.eu),
kad atitiktų mokymosi modelio reikalavimus. Pateikiama uždara (privati) saugi
aplinka, leidžianti vartotojams kurti ir išsaugoti tinklalapius ir dokumentus, įkelti
ir atsisiųsti failus, kurti mokymosi grupes, kuriose pateikiama medžiaga ir pamokų
veikla; įtraukti internetinius įrankius, dalyvauti forumo diskusijose, pateikti ir gauti atsiliepimus, kurti mokymosi dienoraštį, sudaryti elektroninį portfelį, kad būtų
galima pademonstruoti savo užduotis ir artefaktus.
Vadovaujantis mokymosi modelio (o365.ats2020.eu) reikalavimais, taip pat pritaikyta „Microsoft Office 365“ internetinių įrankių ir programų grupė. „Office 365“
aplinka naudoja „OneNote“ klasės bloknotą, „OneDrive“, „SharePoint“, „Yammer“,
„Lync“ ir kitas įterptas žiniatinklio programas bei „Office365“ apdorojimo programas. Pateikiama uždara (privati) saugi aplinka, leidžianti vartotojams kurti, išsaugoti failus, organizuoti savo pamokas „OneNote“ klasės bloknotuose (medžiagos,
veiklos struktūra, atsiliepimų teikimas, bendradarbiavimo vietos naudojimas), kurti mokymosi dienoraštį ir savo elektroninį portfelį.
Čia pateikiama trumpa dviejų mokymosi aplinkų apžvalga:
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Internetinių mokymosi aplinkų apžvalga
„O365 OneNote“ klasės bloknotas

„Mahara“

Tinklo greičio
reikalavimai

Reikia didesnio tinklo greičio nei
„Maharoje“, kad ji veiktų efektyviai

Sąsajos
aplinka

Darbas per interneto naršyklę, taip
pat per „OneNote“ programinę
įrangą, įdiegtą kompiuteryje.

Veikia tik per naršyklę.

Vartotojo
aplinka

Yra keletas atskirų dalių, kuriose
puslapiai gali būti sukurti.

„Mahara“ dirba su meniu / submeniu (valdymo pultas, turinys,
portfelis, grupės).

Yra 3 skirtingos erdvės, kurios suteikia skirtingas naudojimo teises
redaguoti ir peržiūrėti (turinio biblioteka, bendravimo erdvė, mokinio
asmeninė erdvė).
Turi būti sukurti puslapiai, kuriuose
mokiniai ruoštų mokymosi dienoraščius ir elektroninius portfelius.
Puslapiai atrodo kaip nesibaigiantis
„Word“ puslapis.

Mokinių
bendradarbiavimas

Yra speciali vieta mokinių elektroniniam portfeliui ir mokymosi
dienoraščiui.
Mokymosi cikluose gali būti sukurtos konkrečios grupės, kurių puslapiuose galima talpinti mokymosi
ciklo medžiagą ir veiklą.
Puslapiai yra struktūruoti, naudojant vilkimo ir ištrynimo funkciją.
„Mahara“ puslapiai gali būti eksportuojami kaip nuoroda, kad jie
galėtų veikti kaip tinklalapiai.

Yra bendradarbiavimo erdvė,
kurioje daug žmonių gali dirbti tuo
pačiu metu.

Tuo pačiu metu viename puslapyje gali dirbti vienas ar daugiau
žmonių.

Kiekvieno modifikavimo autorius
gali būti matomas.

Kiekvieno modifikavimo autoriaus
neįmanoma matyti.
Yra forumas.

Mahara menu

ATS2020 – Bendrų jų gebėjimų vertinimas

25

„Maharos“ puslapis

„OneNote“ klasės bloknotų meniu ir puslapis

Grįžtamasis
ryšys

26

Mokytojas gali įterpti komentarus bet
Mokytojas gali pateikti
kurioje puslapio vietoje. Jis / ji gali įterpti grįžtamąjį ryšį tik komenlipdukus ir / arba įrašyti savo atsiliepimus. tarų erdvėje.
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Daugiau informacijos, kaip pradėti naudotis šiomis mokymosi aplinkomis:
• „OneNote“ klasės bloknotas:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/GUTS/guide-ClassNotebook
• „Mahara“:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/GUTS/intro_mahara

Tikimasi, kad dalyvaujantys mokytojai parinks platformą, kurią naudos vesdami
pamokas.
Pasirinkę platformą, naudodami tam tikrą šabloną, mokytojai turėtų nusiųsti mokinių duomenis (kurių tėvai ar globėjai pasirašė sutikimo formą), kad būtų galima
sukurti mokinių internetinės platformos paskyras. Mokytojai gali pasirinkti skaitmeninę platformą, kai jie dalyvaus pirmuose mokymuose.
Rekomenduojama įžanginė pamoka, skirta supažindinti mokinius su aplinka ir pagrindinėmis platformos funkcijomis.
Įgyvendinimo metu mokytojai ir mokiniai turi įsitikinti pasirinktos platformos privalumais
ATS2020 mokymosi modeliui įgyvendinti. Jie turėtų kurti medžiagą ir veiklą interneto mokymosi aplinkoje („Maharoje “arba „OneNote Class Notebook Office365“).
Mokytojams gali padėti konsultantas, pasiūlydamas jiems mokymosi modelį.
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BENDRA INFORMACIJA
KAM ATS2020 YRA SKIRTAS
ATS2020 skirtas 10–15 metų mokyklų moksleiviams.
Mokyklos, kurios yra suinteresuotos įgyvendinti ATS2020, turėtų informuoti
savo mokytojus, kad mokslo metų pradžioje suplanuotų, kokios klasės ir mokytojai dalyvaus.
Siekiant didesnio efektyvumo, mokyklos skatinamos įgyvendinti ATS2020 mokymosi modelį daugiau nei viename kiekvienos klasės dalyke, dalyvaujant vienam ar keliems mokytojams. Mokyklos gali pasirinkti vieną iš šių įgyvendinimo
modelių:
• 1 mokytojas 1 klasėje;
• 2 mokytojai 2-jose klasėse;
• 2 ar daugiau mokytojų vienoje klasėje;
• 1 mokytojas 2-jose ar daugiau klasių.

ATS2020 ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS: MOKYKLOS INFRASTRUKTŪRA
ATS2020 mokymosi modelis skatina mokinių tarpusavio įgūdžių ugdymą, naudojant internetinę mokymosi aplinką. Tikimasi, kad mokiniai, vykdydami veiklą
pagal ugdymo programą, pildys mokymosi dienoraštį ir parengs elektroninį portfelį. Kad ATS2020 mokymosi modelis būtų įgyvendintas, mokyklose turėtų būti
galimybė naudotis reikiamu skaičiumi
kompiuterių / nešiojamųjų kompiuteATS2020 bandomojo moderių / planšetinių kompiuterių, įgalinanlio įgyvendinimas parodė, kad
čių individualų ir grupinį darbą, taip pat
ATS2020 mokymosi modelis yra
veiksmingesnis, jeigu jis įgyvennuolatinį interneto ryšį. Mokyklos gali
dinamas bent dviejų mokytojų
kviesti mokinius naudotis savo mobitoje pačioje klasėje. Tai palenliaisiais įrenginiais ir leisti kiekvienam
gvina bendradarbiavimą mokant
ir padeda mokiniams sukurti elektroninį
mokiniui atsinešti savo asmeninį nešioportfelį.
jamą kompiuterį / planšetinį kompiuterį. Tokiu atveju mokyklos turėtų laikytis
būtinų procedūrų (užtikrinti tėvų ir globėjų sutikimą, parengti įgyvendinimo taisykles ir, žinoma, užtikrinti belaidžio ar kabelinio interneto prieigą.
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Per ATS2020 bandomojo modelio įgyvendinimą (2016–2017 m.) paaiškėjo, kad
daugiau nei vienos pamokos laikas buvo geresnis pasirinkimas veiksmingam
ATS2020 įgyvendinimui, nes tai leido realizuoti mokinių mokymosi patirtį, bendradarbiavimą, diskusijas, apmąstymus ir projektų įgyvendinimą. Tam mokyklos
pamokų tvarkaraštis turi būti lankstus.

NUMATOMOS ATS2020 ĮGYVENDINIMO NAUDOS
Tikimasi, kad taikant ATS2020 mokymosi modelį mokiniai įgis kiekvienam
XXI-ojo amžiaus piliečiui būtinus bendruosius gebėjimus, mokantis pagal
ugdymo programas. Šie bendrieji gebėjimai apima informacinį raštingumą,
bendradarbiavimą ir komunikavimą, savivaldį mokymąsi, kūrybiškumą ir
inovatyvumą bei skaitmeninio raštingumo gebėjimus.
Tuo pačiu metu mokytojai, kurie įgyvendins ATS2020 mokymosi modelį, turės
šias galimybes:
• pabandyti taikyti naujoviškus metodus ir mokymosi priemones, pvz.,
elektroninio portfelio kūrimą, mokymosi dienoraščio procesą ir kt., kad padėtų
mokiniams tobulinti bendruosius gebėjimus;
• plėtoti skaitmeninius ir bendruosius gebėjimus, panaudojant šiuolaikines
skaitmenines technologijas, taip pat interaktyvią mokymosi aplinką mokymui
ir mokymuisi;
• toliau tęsti savo profesinį mokymąsi dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse,
seminaruose, pristatymuose, konferencijose ir kt.
• turėti prieigą prie metodinės medžiagos, švietimo šaltinių, internetinių
mokymosi priemonių;
• gauti nuolatinę paramą iš konsultantų per visą įgyvendinimo laikotarpį.
Ši parama apima susitikimus mokykloje, nuolatinį mokytojų ir konsultantų
bendravimą, pagalbą mokytojams mokymosi ciklams kurti ir pritaikyti,
remiantis ATS2020 mokymosi modelio gairėmis; skaitmeninių mokymosi
aplinkų naudojimą ir formuojamojo vertinimo įrankių, kurie bus naudojami,
pritaikymą.
• dalyvauti vietos ir Europos mokytojų bendruomenėse, norint keistis
idėjomis ir gerąja patirtimi;
• gauti dalyvavimo projekte pažymėjimą, kai baigsite ATS2020 mokymosi
modelio įgyvendinimą;
• būti žinomu dėl pavyzdinių mokymosi projektų, kurie bus sukurti;
• padėti savo mokiniams kuriant elektroninį portfelį, kad jiems pasisektų;
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• turėti galimybę įkelti mokymosi projektus bei kitą mokymosi medžiagą į
ATS2020 išteklių portalą (http://resources.ats2020.eu) ir kitas švietimo turinio
saugyklas, tokias kaip „Photodentro“ (http://photodentro.pi.ac.cy). Taip pat
galima prisidėti prie esamų išteklių praturtinimo.

IŠTEKLIAI IR ĮRANKIAI
Projekto tinklalapis: http://ats2020.eu
Mokymo ir mokymosi šaltinius mokymosi modelio ATS2020 integravimui galite
rasti adresu: https://resources.ats2020.eu

11 pav. ATS2020 išteklių portalas: (http://resources.ats2020.eu)
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ATS2020 MODELIO ĮGYVENDINIMO
ŽINGSNIAI MOKYKLOJE
Prieš pradėdami įgyvendinti ATS2020 mokymosi modelį savo mokykloje, turėtumėte atlikti kelis paruošiamuosius žingsnius, po kurių seks refleksija, rezultatų ir
patirties pasidalijimas.

Pasiruošimas

Inicijavimas

- Informuoti
- Mokinių
mokyklos peda- dalyvavimo sugogus
tikimų gavimas,
internetinės
- Sukurti projekto komandą aplinkos parin(koordinatorių, kimas, mokinių
ir mokytojų
IT specialistą)
paskyrų sukū- Pristatyti prorimas
jektą tėvams,
inspektoriams ir - Mokymas ir
parama mokykitoms šalims
tojams
- Užtikrinti
- Mokymosi cipakankamą
klų planavimas
infrastruktūrą
- Gauti atitinkamus leidimus
(jeigu reikia)

Įgyvendinimas
- Įvadinė
pamoka apie
ATS2020 mokymosi modelį
ir naudojamą
interaktyvią
mokymosi
aplinką

Užbaigimas

Refleksija /
pasidalijimas

- Elektroninio portfelio
ir mokymosi
dienoraščio
sukūrimas
- Pažymėjimai

- Refleksija ir
įsivertinimas,
kaip sekėsi
įgyvendinti projektą per visus
mokslo metus

- Dalyvių
vaidmenų aprašymas

- Mokymosi
ciklų ir veiklos
numatymas

- Visų mokslo
metų įgyvendinimo apžvalga

12 pav. ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimas
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pasidalijimas,
geroji praktika
ir mokymosi
rezultatai
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PASIRENGIMAS ĮGYVENDINIMUI
Pasiruošimas

Α1

žingsnis

Α2

Α4

Α5

žingsnis

Užbaigimas

Refleksija /
pasidalijimas

Sukurti projekto komandą (koordinatorių, IT specialistą)

žingsnis

žingsnis

Įgyvendinimas

Informuoti mokyklos pedagogus

žingsnis

Α3

Inicijavimas

Pristatyti projektą tėvams ir kitoms šalims

Užtikrinti pakankamą infrastruktūrą

Gauti atitinkamus leidimus (jeigu reikia)

Α1 – INFORMUOTI MOKYKLOS PEDAGOGUS
Pirma, mokyklos mokytojai turi būti informuoti ir visa mokykla išreikšti savo susidomėjimą ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimu. Norėdami informuoti
mokyklos mokytojus, galite organizuoti ATS2020 projekto atstovo apsilankymą
mokykloje arba naudoti parengtą pristatymą, kuriame yra pateikiama informacija ir nurodymai, kaip pristatyti projektą. Pristatymas gali būti pritaikytas mokyklos koordinatoriui ar bet kokiam kitam mokytojui.

Informacinis ATS2020 mokymosi modelio pristatymas ir jo
įgyvendinimas:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/OTH/school-pps
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Įvairių dalykų mokytojai, kurie bendradarbiavo įgyvendinant ATS2020 mokymosi modelį toje pačioje klasėje, laikė tai labai gera praktika, nes mokiniai buvo įtraukti į
modelio įgyvendinimą ne vieno dalyko pamokoje.
Mokytojai, kurie pasirinko po kelias pamokas įgyvendinti mokymosi modelį, manė,
kad ši galimybė būtų efektyvesnė, nes suteikė lankstesnį laikotarpį patirtinio mokymosi veiklai įgyvendinti, grupiniam darbui, diskusijoms, apmąstymams, taip pat mokinių projektams plėtoti.

A2 - MOKYKLOS PROJEKTO KOMANDOS
Vėliau turėtų būti apibrėžta mokyklos projektų grupė, į kurią būtų įtrauktas koordinatorius, IT specialistas (kai nėra mokyklos koordinatoriaus, šios atsakomybės turėtų imtis mokytojas, įgudęs informacinių technologijų naudotojas, kuris
galėtų padėti mokytojams, kai to reikia).

A3 – PROJEKTO PRISTATYMAS TĖVAMS, KONSULTANTAMS IR KITOMS ŠALIMS
Svarbu informuoti tėvus apie mokyklos ketinimą dalyvauti projekte ir galimą
naudą jų vaikams. Tai galima padaryti naudojant informatyvų pristatymą arba išsiųsti informacinį dokumentą, kurį galite atspausdinti ar paprašyti projekto koordinatoriaus. Informacijos teikimas visiems suinteresuotiesiems yra labai svarbus,
užtikrinant paramą viso proceso metu.

Informaciniai dokumentai apie ATS2020
mokymosi modelį:
• Brošiūra
https://resources.ats2020.eu/resource-details/%20OTH/Brochure
• Lankstinukas
https://resources.ats2020.eu/resource-details/OTH/leaflet
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A4 - PAKANKAMOS INFRASTRUKTŪROS ĮDIEGIMO
UŽTIKRINIMAS
Per bandomąjį projekto įgyvendinimą buvo atkreiptas dėmesys į infrastruktūrą.
Prieiga prie kompiuterių (ar kitų skaitmeninių įrenginių: nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai), taip pat kokybiškas interneto
ryšys yra labai svarbūs sėkmingai įgyvendinti projektą.
Mokyklos vadovų vaidmuo yra labai svarbus, siekiant paremti šias pastangas ir
užtikrinti lankstumą, sudarant dienos pamokų tvarkaraštį (ugdymo programa,
prieiga prie kompiuterių klasių ir kt.).

Α5 - ATITINKAMŲ LEIDIMŲ GAVIMAS (KURIE PRIVALOMI)
Vadovaujantis švietimo sistemos nuostatomis, taip pat steigėjo, kuriam pavaldi
mokykla, nurodymais, greičiausiai turėtų būti prašoma specialių leidimų, susijusių su mokinių paskyrų sukūrimu internetinėje aplinkoje, medžiagos platinimu
ir kt. Svarbu, kad mokyklos vadovybė būtų informuota ir kad būtų laikomasi
atitinkamų procedūrų.
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INITIATION
Pasiruošimas

B1

žingsnis

B2

B4

B5

žingsnis

Užbaigimas

Refleksija /
pasidalijimas

Mokymosi ciklų planavimas

žingsnis

žingsnis

Įgyvendinimas

Mokinių apmokymas ir parama jiems.

žingsnis

B3

Inicijavimas

Sutikimas dėl mokinių dalyvavimo, internetinės aplinkos parinkimas,
mokinių ir mokytojų paskyrų sukūrimas

Mokymosi ciklų ir veiklos planavimas

Visų mokslo metų įgyvendinimo apžvalga

B1 - MOKYMAS IR PARAMA MOKYTOJAMS
Dalyvaujančių mokyklų mokytojų rengimas turėtų užtikrinti, kad mokytojai
suprastų ATS2020 mokymosi modelį ir jo pagrindines savybes. Be to, po
mokymų ir paramos, kuri jiems bus suteikta, mokytojai turėtų sugebėti kurti
arba keisti mokymosi ciklus pagal ATS2020 mokymosi modelį.

ATS2020 MOKYMOSI MODELIS IR JO PAGRINDINIAI ELEMENTAI
ATS2020 pateikia išsamų mokymosi modelį mokinių bendriesiems gebėjimams
ugdyti pagal ugdymo programas ir siūlo mokytojams naują požiūrį ir novatoriškas
priemones šiems gebėjimams tobulinti ir vertinti.
ATS2020 išplečia ir tobulina esamus modelius, kai į mokymąsi žiūrima kaip
į procesą, pateikia jo rezultatus bei plėtoja mokymosi veiklos ir technologinių
bei metodinių priemonių rinkinį. Mokymasis fiksuojamas elektroninio portfelio
kūrimo procese (saugykla, darbo vieta ir pristatymas), o nuolatinis mokymosi
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dienoraščio pildymas yra įtrauktas į procesą kaip refleksijos ciklas.
Tikimasi, kad mokytojai išstudijuos mokymosi modelį ir jo pagrindinius elementus.
Tam šio įrankių rinkinio A dalyje pateikiamas mokymosi modelio ir jo pagrindinių
dalių įvadas. Buvo parengtas mokytojų mokymo informacinis lankstinukas.
Projekto internetinėje erdvėje yra pateikiama daug medžiagos, šaltinių ir
mokymosi pasiūlymų. Taip pat numatytas mokytojų internetinis seminaras.
ATS2020 mokymo bukletas mokytojams:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/training_booklet

MOKYMOSI PLANAVIMO PROCESAS
Mokymosi ciklams, pagrįstiems ATS2020 modeliu, planuoti pritaikyta
vizualizuoto mokymosi dizaino metodika, kuri atitinka projekto poreikius.
Mokytojai turėtų planuoti trimis lygmenimis: makrolygmeniu, mezolygmeniu
ir mikrolygmeniu. Pradinis projektas, kuriame tikimasi, kad mokytojai
iliustruos bendrą makroprojektą, susiedami ugdymo programos (žinių ir
dalyko gebėjimai) tikslus su ATS2020 tikslingais bendraisiais gebėjimais, jų
įgyvendinama veikla, numatomais mokymosi rezultatais, taip pat vertinimu,
kurį jie ketina taikyti (13 pav.).
Mokytojai, kurie dalyvaus ATS2020 projekte, turės parengti kiekvieno
mokymosi ciklo mokymosi formą arba atitinkamai modifikuoti jau sukurtus
mokymosi projektus. Plėtojant mokymosi modelius, mokytojai turėtų
atsižvelgti į visus pagrindinius ATS2020 mokymosi modelio elementus
(elektroninio portfelio mokymosi vertinimas, vertinimas mokymuisi,
vertinimas kaip mokymasis, bendrieji gebėjimai, skaitmeninės technologijos
ir kt.).
ATS2020 mokymosi dizainas:
• Makrolygmeniu: https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/macrolevel
• Mokymosi projektai: https://resources.ats2020.eu/learning-designs
• Mokinių elektroniniai portfeliai: : https://resources.ats2020.eu/resource-details/%20LEDE/5A42B3171FC99284E38EA1F66C113462
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13 pav. ATS2020 makrolygmens mokymosi projekto šablonas

Daugiau informacijos apie mokymosi projektus, šablonus, pavyzdžius, taip pat
esamus mokymosi projektus su pridedama medžiaga ir mokinių darbų pavyzdžius galima rasti interneto išteklių portale ir mokytojo buklete.

Mokytojai, kurie įgyvendins ATS2020 mokymosi modelį, turėtų sukurti ir tobulinti
mokymosi projektus (makrolygmeniu) bent 2 mokymosi cikluose taip:
• Kiekvienas mokymosi ciklas galėtų trukti apie 4–6 pamokas;
• Mokymosi ciklai turėtų būti baigti iki mokslo metų pabaigos;
• Mokymosi cikle turėtų būti siekiama ugdymo tikslų, plėtojant bendruosius gebėjimus (kaip nurodyta ATS2020 mokymosi modelyje);
Pirmą kartą dalyvaujantiems rekomenduojame projekte:
• Pirmame mokymosi cikle dėmesys turėtų būti skiriamas savivaldžio mokymosi
gebėjimams ugdytis, naudojant mokymosi dienoraštį ir (arba) informacinio raštingumo gebėjimus.
• Antrasis mokymosi ciklas turėtų būti nukreiptas į vienos iš kitų ATS2020 sričių
kompetencijas ir gebėjimus (bendradarbiavimo ir komunikavimo, kūrybiškumo ir
inovatyvumo).
• Kiekviename mokymosi cikle turėtų būti įtraukta veikla, susijusi su mokymosi
dienoraščio ir elektroninio portfelio sukūrimu, taip pat formuojamojo vertinimo
priemonių panaudojimu.
• Informacinės ir komunikacinės technologijos turėtų būti įtrauktos į mokymosi
modelius, kad padėtų mokiniams plėtoti skaitmeninius gebėjimus ir pasinaudoti
esamos internetinės mokymosi aplinkos galimybėmis, taip pat naujomis technologijomis.
Iš mokytojų tikimasi dalijimosi, diskusijų ir iš naujo parengti mokymosi ciklą pagal gautus atsiliepimus.

40

ATS2020 – Bendrų jų gebėjimų vertinimas

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

B2 - MOKYMOSI CIKLŲ PLANAVIMAS MOKSLO METAMS
Norint geriau planuoti metus, mokytojai turėtų parengti savo pradinį planą, kuriame būtų nurodyti dalykai, su kuriais jie ketina dirbti, įgyvendinimo terminas
ir gebėjimai, kuriuos jie ketina tobulinti. Žemiau pateikiama mokymosi ciklo planavimo lentelė, kadangi ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimas susijęs su
mokslo metais (14 pav.).
Mokymosi ciklo planavimas ATS2020 mokymosi modeliui įgyvendinti mokslo metais
Mokykla:
Mokytojo vardas:
Dalykas:
Klasė:
Naudojama internetinė
mokymosi aplinka:
Pamoka (pagal
konkretaus dalyko
mokymo programą)
ATS2020 Įvadinė
pamoka (2 mokymo
laikotarpiai)
1 mokymosi ciklas

Interaktyvi mokymosi
aplinka (informatikos
kabinetas)

Laikotarpis (pvz.,
pirma ir antra
lapkričio mėn.
savaitė)

Tiksliniai
gebėjimai
Savivaldžio mokymosi gebėjimai,
skaitmeniniai
gebėjimai
Informacinis
raštingumas

2 mokymosi ciklas
3 mokymosi ciklas (jei
ištekliai prieinami)
4 mokymosi ciklas (jei
ištekliai prieinami)
14 pav. Mokymosi ciklo planavimas ATS2020 mokymosi modeliui įgyvendinti

Svarbu, kad mokiniai suprastų elektroninio portfelio procesą, internetinę mokymosi aplinką ir mokymosi dienoraštį.

Prieš pradedant mokymosi ciklą, turėtų būti vedama pamoka, supažindinanti mokinius su ATS2020 mokymosi modeliu, elektroninio
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Bandomojo projekto įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad 80–90 minučių pamokos buvo sėkmingesnės ATS2020 įgyvendinimui, kadangi jų metu mokiniai turėjo
daugiau laiko dalyvauti patirtinio mokymosi veikloje, bendradarbiauti, diskutuoti,
apmąstyti savo veiklą ir rašyti refleksiją apie savo mokymąsi.
Kai 2 (ar daugiau) mokytojai diegė ATS2020 mokymosi modelį toje pačioje klasėje, mokiniai turėjo daugiau naudos.
Abu metodai reikalauja tam tikro mokyklos pamokų tvarkaraščio lankstumo.

portfelio kūrimo procesu internetinėje mokymosi aplinkoje, kuri bus
naudojama („Mahara“ / „o365 OneNote Notebook“), taip pat mokymosi dienoraščiu (žr. B5 žingsnį).
Mokymosi dienoraštyje siekiama supažindinti mokinius su jų mokymosi formavimu nuolatinio ir pasikartojančio proceso metu. Procesas
reikalauja, kad mokiniai ugdytųsi savivaldžio mokymosi gebėjimus.
Kartu formuojama proceso vertinimo samprata, jie nuolat gauna mokytojo (ar kolegos) atsiliepimus, vertina savo projektus ir pertvarko
juos pagal savo poreikius.
Mokymosi dienoraštis turėtų būti
Kiekviename
mokyįtrauktas į visus mokymosi ciklus kaip
mosi cikle, įtraukiant
mokymosi dienorašatskira veikla ir turėtų būti skiriama
tį kaip atskirą veiklą,
pakankamai laiko, kad mokiniai galėleidžiama skirti laiko
tų užpildyti įvairius įrašus. Svarbu, kad
reikiamiems dalykams
užbaigti.
Leidžiama
mokiniai reguliariai apsilankytų savo
naudoti mokytojo grįžtamąjį ryšį
dienoraštyje ir užpildytų įvairius įrašus
antrą kartą, jei to reikia. Pirmasis mokymosi ciklas, kuris bus
pagal jų padarytą pažangą. Rekomenįgyvendintas, gali būti skirtas saduojama kiekviename įraše rašyti datą
vivaldžio mokymosi gebėjimams
ugdytis. Per šį ciklą mokytojai
ir laiką, kad būtų parodyta mokymogali nukreipti savo mokinius mosi proceso planavimo eiga. Reikia, kad
kymosi dienoraštyje nusistatyti
tikslus ir strategijas, rinkti mokymokiniai galėtų veiksmingai reaguoti
mosi įrodymus, apmąstyti vertiniį mokymosi dienoraščio reikalavimus,
mo procesą.
ypač jei jie yra naujokai šiame procese.
Būtų gerai, kad pirmasis mokymosi ciklas būtų orientuotas į savivaldį mokymąsi. Taip mokytojas gaus galimybę vadovauti savo mokiniams nustatant tikslus, kaip jų pasiekti
ir atrenkant mokymosi ir vertinimo įrodymus. Atsižvelgdamas į tai,
mokytojas taip pat gali panaudoti formuojantį vertinimo įrankį, kuris
buvo sukurtas specialiai tam tikslui (https://resources.ats2020.eu/
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resource-details/ SCTS / “MyLearningJournal_assessment”).
Mokykloms ir mokytojams, pirmą kartą dalyvaujantiems ATS2020,
rekomenduojama, kad mokinių ciklo pasiruošimas mokslo metams
būtų vykdomas pagal tokį planą:
1-asis mokymosi ciklas: Ypatingas dėmesys skiriamas savivaldžio
mokymosi kompetencijoms ir gebėjimams, kad mokiniai būtų pasirengę plėtoti gebėjimus, kurių jiems prireiks, kad įgyvendintų visus
mokymosi ciklus.
2-asis mokymosi ciklas: Įtraukiami informacinio raštingumo gebėjimai. Mokymosi veikla apima informacijos tyrimą ir jos panaudojimą
žinioms ir turiniui kurti.
3-asis mokymosi ciklas: Pabrėžiami bendradarbiavimo ir bendravimo gebėjimai. Mokytojai jau yra įgiję elektroninio portfelio kūrimo
patirtį ir jie galės daugiau dėmesio skirti šiems gebėjimams.
4-asis mokymosi ciklas: Pabrėžiami kūrybiškumo ir inovatyvumo gebėjimai. Tikimasi, kad kai mokslo metai artės prie pabaigos, mokiniai
jau bus įgiję pakankamų gebėjimų. Per kūrybinę veiklą jie galės daug
dėmesio skirti kūrybiškumo ir inovatyvumo gebėjimams ugdytis.
Atkreiptinas dėmesys, kad per kiekvieną mokymosi ciklą, be tikslinių,
yra ugdomi ir kiti gebėjimai.
Kai mokiniai tam tikru lygmeniu įgijo tam tikrų gebėjimų, mokytojas
turėtų sugebėti apibrėžti gebėjimų pasiekimų lygį.
Mokomojo ciklo santraukos, skirtos mokymosi modeliui įgyvendinti, 20172018 mokslo metams:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/Planning
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Β3 – SUSITARIMAS DĖL MOKINIŲ DALYVAVIMO, INTERAKTYVIOS MOKOMOSIOS APLINKOS ATRANKA, MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ PASKYRŲ KŪRIMAS
SUSITARIMAS DĖL MOKINIŲ DALYVAVIMO
Mokiniams dalyvaujant projekte, bus sukurtos paskyros internetinėje aplinkoje, kurios buvo pasirinktos palaikyti elektroninio portfelio procesą mokykloje.
Tuo tikslu mokytojai turėtų informuoti tėvus ir globėjus, pateikti jiems sutikimo
formą
(https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/Template-Consent-form-Exp), atsakyti į galimus klausimus ir surinkti formas iš visų tėvų. Pažymima, kad mokiniai, kurie negavę tėvų sutikimo, pamokose dalyvaus skirtingomis
sąlygomis, kad galėtų atlikti visas užduotis neprisijungę.
ATS2020 mokymosi modelio tikslais buvo atrinktos dvi internetinės mokymosi
aplinkos, kurios gali palaikyti pagrindinius mokymosi modelio elementus, taip pat
elektroninio portfelio procesą: „Mahara“ ir „Office365 OneNote Class Notebook“
. Šios dvi aplinkos pritaikytos atsižvelgiant į projekto poreikius. Mokymosi dienoraštis taip pat buvo integruotas:
• Interaktyvi mokymosi aplinka „Mahara“ : mahara.ats2020.eu
• Interaktyvi mokymosi aplinka „Office365 OneNote Class Notebook“: o365.
ats2020.eu
Kai nuspręsite, kokią internetinę aplinką naudoti su savo moksleiviais, projekto
koordinatorius jūsų šalyje galės suteikti jums prieigą ir sukurti dalyvaujančių mokytojų ir mokinių paskyras projekto vykdymo tikslais. Jei jums reikalinga bet kokia kita informacija apie paskyrų sukūrimą, galite susisiekti su projekto komanda
adresu: info@ats2020.eu
Pažymėtina, kad mokyklos gali naudoti savo internetinę aplinką, jei pageidaujama aplinka gali palaikyti esminius elektroninio portfelio elementus (pvz., mokinių
turinio vertinimas, darbo srities, diskusijų priemonių, turinio įkėlimo, mokymosi
dienoraščio ir kt.).

Tikimasi, kad užpildysite „Excel“ lapą su mokinių duomenimis, taip pat pasitikslinkite, ar kiekvienas mokinys turi tėvų ar globėjų sutikimą dalyvauti projekte.
Po to bus sukurtos paskyros internetinei mokymosi aplinkai, kurią jau pasirinkote
naudoti („Mahara“ / „o365“), o po to gausite informaciją apie kiekvieno mokinio
naudotojo vardus ir slaptažodžius.
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Β4 – MOKYMO CIKLŲ IR VEIKLOS PLANAVIMAS
Kiekvienas mokytojas parengia mokymosi ciklus, kuriuos jis planuoja įgyvendinti
su savo moksleiviais. Pradedant makrolygiu, iš pradžių jis/ ji nustato konkretaus
mokymosi programą, kurią jis pasirinko mokymosi tikslams. Tada jis pasirenka
gebėjimus, kuriuos ketina ugdyti, taip pat apibrėžia veiksmus, kuriuos jis atliks.
Skaitmeninės technologijos ir priemonės, kurios bus naudojamos, turėtų paremti
ir sustiprinti numatytas veiklas. Makrolygmens dizainui galite naudoti šabloną,
pateiktą B1 žingsnyje.
Kai ciklo santrauka pateikiama ant popieriaus, mokytojas analizuoja kiekvieną
veiklą pagal mokymosi tikslus, laukiamus rezultatus ir vertinimą (mezolygmuo)
(https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/mesolevel-template).

Makrolygmens mokymosi scenarijų pavyzdžiai:
https://resources.ats2020.eu/resource-listing?q=Macrolevel%20Learning%20Designs&category=LEDE&age=&country=&edu=&focus=&lng=&learning=&subject=&perpage=5&sortby=title
Mokymosi scenarijų šablonai:
• Makrolygmuo
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/macrolevel
• Mezolygmuo
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/mesolevel-template
• Mikrolygmuo
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/LD_template
Mikrolygmens pabaigoje išsamiai aprašomas visas skyrius, įskaitant kiekvienos
veiklos aprašymą atskirai, trukmę, klasę, mokytojo ir mokinių vaidmenį.
Kai baigsite mokymosi projektą, galėsite toliau plėtoti veiklą ir remtis medžiaga internetinėje mokymosi aplinkoje, kurią naudosite (mahara.ats2020.eu arba
o365.ats2020.eu). Tikėtina, kad tęsiant įgyvendinimą jums dažnai reikės peržiūrėti pradinį projektą.
Kiekviename mokymosi cikle tikimasi, kad kiekvienas mokinys baigs mokymosi
dienoraštį ir savo elektroninį portfelį tam konkrečiam mokymosi ciklui, kuriame
jis pristatys mokymosi procesą ir mokymosi rezultatus. ATS2020 projekte didžiausias dėmesys skiriamas ATS2020 bendriesiems gebėjimams.
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Svarbu pasidalyti ir aptarti pradinį projektą su savo konsultantu ar kolegomis, prieš
pradedant kurti veiklą ir metodinę medžiagą.
Mokytojai gali naudoti mokymosi projektus, kurie buvo sukurti pagal ATS2020 projektą ir juos pritaikyti pagal jų atitinkamų klasių poreikius.
Mokymosi projektai su papildoma medžiaga kartu su mokinių darbo pavyzdžiais:
https://resources.ats2020.eu/resource-listing?q=&category=LEDE&age=&country=&edu=&focus=&lng=EN&learning=&subject=&perpage=10&sortby=title

Kiekvienam mokymosi ciklui turi būti nuolatinis vertinimas: formuojamasis ir
apibendrinamasis. Pažymima, kad tam tikro mokymosi ciklo apibendrinamasis
vertinimas gali būti formuojamasis vertinimas per visus mokslo metus, sukuriant
pagrindą kitam mokymosi ciklui.

Vertinimo tikslais, susijusiais su ATS2020 bendraisiais gebėjimais, išskyrus
formuojamuosius vertinimo įrankius, kuriais mokiniai turėtų naudotis
(įsivertinimas, kolegų vertinimas), taip pat ir mokytojai, parengti tokie
formuojamojo vertinimo įrankiai, naudojami kiekviename mokymosi cikle.
• Formuojamasis mokinių kompetencijų ir gebėjimų įsivertinimo įrankis:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/assessment-student
• Mokinių kompetencijų ir gebėjimų formuojamasis vertinimo įrankis
mokytojams: https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/assessmentscaffolding-tool
• Mokinių elektroninių portfelių įvertinimo įrankis: https://resources.ats2020.
eu/resource-details/SCTS/assessmentToolePortfolio

Mokiniai parengs savo galutinį elektroninį portfelį, apimantį visus mokslo metus,
įskaitant mokymosi dienoraštį, kurį jie pradėjo pildyti įvadinėje pamokoje ir
peržiūrėdavo įvairiu laiku per visus mokslo metus, ir sujungė elektroninį portfelį
su visais mokymosi ciklais, kuriuos jie įgyvendino.
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Β5 – VEIKLOS, ĮGYVENDINTOS PER MOKSLO METUS,
APŽVALGA

Toliau pateiktame paveikslėlyje matomas bendras mokymosi ciklo įgyvendinimo
vaizdas per visus mokslo metus, kuris baigiamas užpildžius mokinių galutinį
elektroninį portfelį. Svarbu pažymėti, kad galutinis elektroninis portfelis turėtų
būti pildomas palaipsniui per mokslo metus ir baigiamas tik mokslo metų
pabaigoje. Tie patys reikalavimai taikomi ir mokymosi dienoraščiui. Visais atvejais
tikimasi, kad bus pateikti mokinių bendrųjų gebėjimų vertinimo įrodymai, gauti
naudojant šiuo tikslu sukurtus vertinimo įrankius.
* Priklausomai nuo mokyklos tvarkaraščio per mokslo metus, mokymosi ciklų skaičius gali skirtis.

Įgyvendinimo eiga ATS2020
Mokymosi ciklas 1

Mokymosi ciklas 2

Mokymosi ciklas 3

Mokymosi ciklas 4

Elektroninis portfelis 1

Elektroninis portfelis 2

Elektroninis portfelis 3

Elektroninis portfelis 4

?1

?2

?3

?4

Gebėjimų įsivertinimas 1

Gebėjimų įsivertinimas 2

Gebėjimų įsivertinimas 3

Gebėjimų įsivertinimas 4

Mokytojo vertinimas 1

Mokytojo vertinimas 2

Mokytojo vertinimas 3

Mokytojo vertinimas 4

Elektroninio portfelio
vertinimas 1

Elektroninio portfelio
vertinimas 2

Elektroninio portfelio
vertinimas 3

Elektroninio portfelio
vertinimas 4

2017–2018 mokslo metai
Galutinis elektroninis portfelis
ATS2020 gebėjimams ir dalyvavime ATS2020 projekte
Galutinis gebėjimų įsivertinimas
Galutinis mokytojo įvertinimas
Galutinis elektroninio portfelio įvertinimas

15 pav. Visų mokymosi ciklų per mokslo metus įgyvendinimo apžvalga
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ĮGYVENDINIMAS
Pasiruošimas

Inicijavimas

Įgyvendinimas

Užbaigimas

Refleksija /
pasidalijimas

C1

ATS2020 mokymosi modelio ir interaktyvios aplinkos įvadinė pamoka

C2

Dalyvių vaidmenų aprašymas

žingsnis

žingsnis

C1 - ATS2020 MOKYMOSI MODELIO IR INTERAKTYVIOS APLINKOS ĮVADINĖ PAMOKA

Mokytojai turėtų informuoti mokinius apie projektą, kuriame jie ketina dalyvauti, taip pat apie metodiką, kuri bus taikoma.
Tam buvo parengtas pristatymas, kurio trukmė – du mokymosi ciklai.
Šio pasiūlymo tikslas – padėti mokiniams:
• dėti suprasti ATS2020 mokymosi modelį ir jo pagrindinius elementus;
• prasti savo vaidmenį ATS2020 mokymosi modelyje ir savo pagrindines pareigas;
• sudaryti supratimą apie mokymosi dienoraštį, jo įrašus ir pagrindinius elementus;
• Plėtoti pagrindinius įgūdžius naudotis interaktyvia mokymosi aplinka, kurią jie
ketina naudoti.
Po trumpo pristatymo pamokoje toliau vyksta praktinis įgyvendinimas: mokinių
paskyrų suaktyvinimas interaktyvioje mokymosi aplinkoje ir prisijungimas prie
aplinkos:
• Pirmųjų trijų mokymosi dienoraščio elementų (įrašų), susijusių su ATS2020
gebėjimais, užbaigimas (anksčiau žinomų dalykų aprašymas, mokymosi tikslų
nustatymas ir mokymosi strategijų nustatymas).
• Preliminarus elektroninio portfelio projektas ir sukūrimas (struktūra, turinys,
pristatymas).
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Mokytojai gali naudoti šį pristatymą kaip savo pamokų medžiagą arba norėdami
sulaukti nuomonių ir pasiūlymų. Ši pamoka gali būti vedama kompiuterių klasėje
bendradarbiaujant su atsakingu mokytoju, kuris įgudęs dirbti interaktyvioje
aplinkoje ir yra atsakingas už šią pamokos dalį. Kad ši pamoka būtų įgyvendinta,
mokinių paskyros jau turėjo būti sukurtos mokymosi aplinkoje, kurią jie ketina
naudoti.

Įžanginę pamoką galite peržiūrėti šiose nuorodose:
• „Office 365 OneNote Class Notebook“: https://resources.ats2020.eu/
resource-details/GUTS/intro_office
• „Mahara“: https://resources.ats2020.eu/resource-details/GUTS/intro_
mahara

C2 - Dalyvių vaidmenų aprašymas
Siekiant sėkmingai įgyvendinti ATS2020 mokymosi modelį, labai svarbus mokytojų ir mokinių, kurie įgyvendins modelį klasėje, dalyvavimas, taip pat mokyklos
administracijos, techninio palaikymo vadovo, konsultantų, tėvų bei globėjų teikiama parama. Be šios paramos būtų sunku užtikrinti būtiną lankstumą, taip pat
supaprastinti mokytojų ir mokinių poreikius, ypač mokyklose, kuriose ATS2020
yra naujovė.
Žemiau galite pamatyti, ko tikimasi iš kiekvieno dalyvio per ATS2020 mokymosi
modelio įgyvendinimą visus mokslo metus, atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio vaidmenį: mokytojas, mokinys, direktorius ir tėvas.

ATS2020 MOKYTOJAS
 Parenka klasę ar klases, kurios dalyvaus įgyvendinant ATS2020 mokymosi
modelį, taip pat dalyką / temas, kuriose bus įdiegtas ATS2020 mokymosi modelis.
formuoja visas suinteresuotas šalis (mokyklos vadovus, konsultantus, kolegas,
tėvus, mokinius).
Vadovauja ir padeda surinkti tėvų ir globėjų sutikimo formas, skirtas jų vaikų
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dalyvavimui ATS2020.
Parenka interaktyvią mokymosi aplinką, kuri bus naudojama klasėje („Mahara“
arba „Office365 OneNote Notebook“).
Surenka dalyvaujančių mokinių (tų, kurie gavo tėvų ir globėjų sutikimo formas)
vardus ir duomenis, kad būtų galima sukurti paskyras pasirinktoje interaktyvioje
mokymosi aplinkoje.
Organizuoja ir įgyvendina įžanginę pamoką apie ATS2020 mokymosi modelį,
taip pat apie pasirinktą interaktyvią mokymosi aplinką, kad mokiniai su ja susipažintų.
Dalyvauja mokymuose apie ATS2020 mokymosi modelį, jo teorinį pagrindą, jo
interaktyvią mokymosi aplinką, taip pat mokymosi ir vertinimo priemones.
Nuolat ir konstruktyviai bendrauja su konsultantu.
Gauna nuolatinę paramą iš konsultanto ir dalyvauja internetinėse mokytojų
bendruomenėse, kad gautų pagalbą, keistųsi idėjomis ir geriausia praktika.
rengia mažiausiai 2 mokymosi ciklo santraukas mokslo metams. (https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/Planning)
• Projektuoja ir tobulina mokymosi projektus makrolygmeniu bent 2 mokymosi
ciklams per mokslo metus: tikimasi, kad kiekvienas mokymosi ciklas trunka 4–6
pamokas. Mokymosi ciklai turėtų būti baigti iki mokslo metų pabaigos;
• Mokymosi cikle su dalyko mokymosi tikslais turėtų būti įtrauktas ir ATS2020
bendrųjų gebėjimų ugdymas.
• Kiekviename mokymosi cikle dėmesys gali būti skiriamas kitai kompetencijai ir
gebėjimų sričiai, pavyzdžiui:
> Mokymosi ciklas: informacinis raštingumas / savarankiškas mokymasis (mokymosi dienoraščio naudojimui)
> 2-asis mokymosi ciklas: bendradarbiavimas ir bendravimas / kūrybiškumas ir
inovatyvumas. Galima pasirinkti tą pačią gebėjimų sritį (pvz., informacinį raštingumą), turinčią skirtingus tikslinius gebėjimus ar tuos pačius gebėjimus aukštesniu mokėjimo lygmeniu.
> Mokymosi ciklų gali būti įgyvendinama ir daugiau (jei yra turimų išteklių), daugiausia dėmesio skiriant kitoms kompetencijoms ir gebėjimų sritims.
> Kiekvienas mokymosi ciklas turėtų apimti veiklą, susijusią su mokymosi dienoraščio užbaigimu, elektroninio portfelio kūrimu ir formuojamojo vertinimo
įrankiais.
Dalinasi ir aptaria makrolygmens mokymo projektą su konsultantu, taip pat su
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kitais mokytojais, kad gautų atsiliepimų.
Įtraukia IKT į mokymosi ciklą, organizuoja ir projektuoja medžiagą ir pamokų
veiklą pasirinktoje interaktyvioje mokymosi aplinkoje („Mahara“ arba „Office365
OneNote Class Notebook“).
Įgyvendina mokymosi ciklą, įvertina, perprojektuoja ir iš naujo parengia.
Teikia nuolatines gaires mokiniams, palaiko ir skatina juos.
Stebi savo mokinių pažangą, ugdant ir vertinant bendruosius gebėjimus.
Parengia, koreguoja ir naudoja formuojamojo vertinimo įrankius, siekia stebėti
mokinių pažangą, pateikti jiems grįžtamąjį ryšį.
Užbaiga kiekvienam mokiniui mokinių kompetencijų ir gebėjimų mokytojams formalaus vertinimo įrankį https://resources.ats2020.eu/resource-details/
SCTS/assessment-scaffolding-tool gebėjimų ugdymui (kiekvieno mokymosi ciklo metu ir visais mokslo metais).
Apibūdina ir analizuoja mokiniams elektroninio portfelio struktūrą ir turinį.
Užpildo kiekvienam mokiniui elektroninio portfelio įvertinimo įrankį: https://
resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/assessment-ToolePortfolio ir pateikia grįžtamąjį ryšį (kiekvienam mokymosi ciklui, taip pat galutiniam visų mokslo metų elektroniniam portfeliui).
Padeda mokiniams baigti ir išsaugoti mokymosi dienoraštį: https://resources.
ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal_en (kiekvienam mokymosi
ciklui ir visiems mokslo metams).
Priima idėjas, naudoja ir praturtina mokymosi projektus ištekliais ir medžiagomis, pateiktomis ATS2020 išteklių portale: https://resources.ats2020.eu
Dalyvauja apklausoje apie patirtį projekte (projekto pradžioje ir pabaigoje).

ATS2020 MOKINYS
Pateikia sutikimo formą apie mokinio / mokinės dalyvavimą projekte tėvams /
globėjams ir grąžina ją užpildytą ir pasirašytą jo / jos tėvų ar globėjų.
Veda mokymosi dienoraštį (kiekvieno mokymosi ciklo metu, taip pat per visus
mokslo metus apie bendrųjų gebėjimų plėtojimą ir dalyvavimą projekte).
Vykdo, kas reikalinga kiekviename mokymosi cikle, aktyviai dalyvauja veikloje.
Mokosi, bendradarbiauja, kuria, dalijasi, bendrauja.
Plėtoja bendruosius gebėjimus, siekdamas mokymosi tikslų.
Susipažįsta su interaktyvia mokymosi aplinka („Mahara“ arba „Office 365
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OneNote Class Notebook“), dalyvaudamas šios aplinkos struktūroje
vykdomoje veikloje.
Atrenka jo / jos mokymosi įrodymus ir nusprendžia, su kuo ir kaip jis
jais pasidalins.
Sukuria elektroninį portfelį kiekvienam mokymosi ciklui, taip pat
galutinį visų mokslo metų elektroninį portfelį.
Įvertina save ir savo klasės draugus, priima ir atsižvelgia į atsiliepimus, kuriuos gauna iš savo klasės draugų ir
mokytojų.
Stebi savo pažangą ir užbaigia Mokinio kompetencijų ir gebėjimų formavimo
savarankiško vertinimo įrankį: https://resources.ats2020.eu/resource-details/
SCTS/assessment-student.

ATS2020 MOKYKLOS DIREKTORIUS
Išreiškia ATS2020 koordinatoriui savo mokyklos susidomėjimą ATS2020 mokymosi modeliu, įregistruodamas mokyklos duomenis ir nurodydamas priežastis, dėl
kurių mokykla yra suinteresuota įgyvendinti modelį.
Informuoja visas susijusias šalis, įskaitant savivaldybės, kuriai priklauso mokykla,
Švietimo skyrių.
Skatina informacijos sklaidą ir paramą iš skirtingų šalių. Užtikrina, kad dalyvavimas vyktų su tėvų sutikimu.
Palengvina tinkamos kultūros formavimą mokykloje.
Skiria mokyklos koordinatorių, taip
pat mokyklos IT specialistą.
Palaiko glaudų bendravimą su dalyvaujančiais mokytojais ir siūlo palengvinti galimus laiko grafiko pakeitimus, kad prireikus būtų sudarytos
sąlygos dalyvaujantiems mokytojams
bendradarbiauti arba organizuoti
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80–90 minučių trukmės pamokas.
Stengiasi užtikrinti, kad būtų prieinama atitinkama technologinė infrastruktūra
(mažiausiai vienas kompiuteris porai mokinių ir geros kokybės interneto ryšys, laidinis arba belaidis ryšys).
Palengvina mokytojų mokymosi ciklų įgyvendinimą.

ATS2020 MOKINIŲ TĖVAI / GLOBĖJAI
Yra informuoti apie ATS2020 mokymosi modelį ir jo tikslus.
Užpildo ir pasirašo sutikimo formą savo vaikui dalyvauti projekte.
Pateikia savo sutikimą naudoti savo vaiko nešiojamą kompiuterį / planšetinį
kompiuterį ATS2020 įdiegimui klasėje, jei mokykloje nėra pakankamai kompiuterių.
Prisideda ir skatina moksleivį įgyvendinant, ypač įgyvendinant internetinėje
aplinkoje vykdomą veiklą.
Palaiko glaudų bendradarbiavimą
su klasės mokytoju (-a) ir stebi vaiko pažangą, susijusią su bendrųjų
gebėjimų ugdymu.
Su savo vaiku aptaria elektroninį
portfelį ir pateikia grįžtamąjį ryšį.
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Dalyvių korteles galima rasti:
Mokytojo kortelė:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/teacher_guide_card
Mokinio kortelė:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/student_guide_card
Direktoriaus kortelė:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/headteacher_guide_card
Tėvų / globėjų kortelė:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/parent-guardian
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ATS2020 PROJEKTO UŽBAIGIMAS
Pasiruošimas

Inicijavimas

Įgyvendinimas

Užbaigimas

Refleksija /
pasidalijimas

D1

Elektroninio portfelio sukūrimas ir mokymosi dienoraščio užbaigimas

D2

Sertifikavimas

žingsnis

žingsnis

D1 - ELEKTRONINIO PORTFELIO SUKŪRIMAS BEI MOKYMOSI DIENORAŠČIO UŽBAIGIMAS
MOKYMOSI DIENORAŠTIS
Pasibaigus mokymosi ciklams, galutiniame mokymosi dienoraštyje mokiniai
baigs įrašus, skirtus bendrųjų gebėjimų ugdymui per visus mokslo metus. Mokiniai turėtų pradėti pildyti šį dienoraštį per įžanginę pamoką mokslo metų pradžioje, ir jie turėtų tobulinti jį per visus mokslo metus. Svarbu, kad mokiniai galėtų atspindėti visą ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimo procesą ir įvertinti
save, atsižvelgdami į vertinimo lapus, kuriuos jie pildė mokymosi cikle per visus
mokslo metus (pvz., įsivertinimo įrankiai, tarpusavio vertinimas ir kt.). Tikimasi,
kad vertinimo išvados paskatins naujus mokymosi ciklo nustatymo tikslus.

GALUTINIS ELEKTRONINIS PORTFELIS
Galutinio metų elektroninio portfelio kūrimas buvo pradėtas per įžanginę pamoką, prasidedant mokslo metams. Kai tik baigiamas mokymosi ciklas, mokiniai turėtų pristatyti visų metų mokymosi procesą, susietą su bendrųjų gebėjimų (kaip
fiksuota baigiamajame mokymosi dienoraštyje) įgijimu, ir pasirinkti mokymosi
įrodymus, kuriuos jie laiko svarbiais įtraukti į baigiamąjį elektroninį portfelį. Mokymosi procesas per visus mokslo metus turėtų pabrėžti mokymosi rezultatus,
padarytą pažangą per pasirinktus mokymosi įrodymus ir pristatymą.
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Sample of exemplar ePortfolios can be found at:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/LEDE/5A42B3171FC99284E38EA1F66C113462
More students’ ePortfolios can be viewed at:
https://resources.ats2020.eu/resource-listing?q=exemplar%20ePortfolios
&category=LEDE&age=&country=&edu=&focus=&lng=&learning=&subject
=&perpage=&sortby=

D2 – SERTIFIKAVIMAS
Mokykla, dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai gaus sertifikatą. Sertifikatų šablonai:

• Šablonas dalyvaujančioms mokykloms:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/certificate_school
• Dalyvaujančių mokytojų šablonas:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/certificate_teacher
• Šablonas dalyvaujantiems mokiniams:
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/certificate_student

56

ATS2020 – Bendrų jų gebėjimų vertinimas

Bendrai finansuojama
pagal Europos Sąjungos
„Erasmus +“ programą

REFLEKSIJA / DALIJIMASIS
Pasiruošimas

Inicijavimas

Įgyvendinimas

Užbaigimas

žingsnis

F1

Savirefleksija ir vertinimas, kas įgyvendinta per mokslo metus

F2

Keitimasis rezultatais, gerąja patirtimi ir mokymosi rezultatais

žingsnis

Refleksija /
pasidalijimas

E1 - SAVIREFLEKSIJA IR VERTINIMAS, KAS ĮGYVENDINTA PER MOKSLO METUS
Tikimasi, kad baigus įgyvendinti ATS2020 visus mokslo metus, mokytojai, kurie
įgyvendins mokymosi modelį, apmąstys ir įvertins visą procesą. Ši refleksija gali
vykti susitikimo metu, šiuos klausimus galima aptarti pagal pasirinktą seką, pavyzdžiui:
> Ar mokymosi modelis turi įtakos mokinių mokymuisi, susijusiam su bendraisiais gebėjimais?
> Kuris iš pagrindinių mokymosi modelio elementų prisidėjo (ir kokiu būdu)
prie sėkmingo mokymosi modelio (pvz., mokymosi modelių, skaitmeninių
technologijų, vertinimo, mokymosi dienoraščio, elektroninio portfelio ir kt.)
įgyvendinimo.
Išvados gali būti atspirties taškas kitiems mokslo metams planuoti. Jos taip pat
gali paskatinti diskusijas apie galimus poreikius ir platesnio pritaikymo galimybes.

E2 - KEITIMASIS REZULTATAIS, GERĄJA PATIRTIMI IR
MOKYMOSI REZULTATAIS
Gerosios praktikos rezultatų, mokymosi rezultatų pristatymas yra esminis mokymosi proceso elementas. ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimas kartu
yra ir mokymosi procesas mokytojų profesiniam tobulėjimui. Pasikeitimas mokymosi artefaktais (pvz., mokymosi planai, sukurta metodinė medžiaga, mokinių
elektroninis portfelis) suteiks galimybę susipažinti su kitų mokytojų ar kitų daly-
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vaujančių šalių atsiliepimais.
Pasiūlymai, skirti šiam tikslui pasiekti:
Mokyklinių renginių metu mokslo metų pabaigoje, kai mokytojai ir mokiniai
pristato mokymosi veiklas, ATS2020 mokymosi modelio įgyvendinimą ir aptaria rezultatus, gali būti pristatytas plakatas apie mokymosi modelius, elektroninį portfelį ir mokinių užduotis, seminarus ir kt. Galima apdovanoti už įsitraukimą į ATS2020.
Dalyvavimas konferencijose ir kituose renginiuose (pvz., kasmetinis Kipro
pedagoginio instituto Švietimo technologijų departamento organizuotas renginys skaitmeninėms technologijoms įtraukti į mokymosi procesą).
Mokymo ciklo ir mokinių elektroninio portfelio mokyklų konkursų organizavimas.
Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose pristatant mokinių elektroninius portfelius.
ATS2020 mokyklos bendruomenės kūrimas, kuriame vyks keitimasis gerąja
patirtimi, diskusijos apie problemas, turinčias įtakos mokyklos bendruomenei
dėl ATS2020 tikslų.
Dalyvavimas platesnėje ATS2020 bendruomenėje jūsų šalyje ir kitose šalyse,
siekiant keistis patirtimi, mokymo turiniu, aptarti ir įgyvendinti platesniu kontekstu ATS2020 patirtį.
Mokymosi scenarijų ir kitos medžiagos įkėlimas į naudotojo sugeneruoto
turinio edukacines saugyklas, tokias kaip „Photodentro“ (http://photodentro.
pi.ac.cy), ATS2020 išteklių portale (http://resources.ats2020.eu), kad praturtintų esamus išteklius. Pavyzdiniai mokymosi modeliai gali būti išskirti ir apdovanoti.

Mokinių darbo, ypač elektroninio portfelio, publikavimas turėtų užtikrinti mokinių
asmens duomenų saugumą, turi būti gautas raštiškas sutikimas viešinti,
nurodoma autorystė.
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Tikimės, kad gausime jūsų atsiliepimų, susipažinsime su jūsų patirtimi
ir galėsime peržiūrėti jūsų darbą ir kitus jūsų ir jūsų mokinių pasiekimus
internetiniame išteklių portale, kitose mokymosi erdvėse.

Linkime jums gražios kelionės!
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