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Santrauka 
 

Šis dokumentas parengtas siekiant apibrėžti ir aprašyti pagal projektą „Švarus oras 2“ 

numatytas mokymo veiklas. Partneriai iš Rumunijos, Comunitatea pentru Invatarea 

Permanenta (CPIP), koordinuoja mokymo metodikos rengimo veiklą, kuri yra visos 

tolesnės projekto veiklos pagrindas. Kitų partnerių indėlis numatytas atsižvelgiant į 

atsakomybę už nacionalinį turinį ir plėtrą. 

Kodėl? 

Mokymo metodologija yra visos veiklos, numatytos CA 2 projekte, pagrindas. 

Mokymo veiklos vystomos siekiant užtikrinti CA2 konsorciumo parengtos 

medžiagos aktualumą ir yra koreguojama atsižvelgiant į gautą grįžtamąjį ryšį.  

 

Įgyvendinant projektą „Švarus oras 2“ numatyti penki patrauklūs ir išsamūs 

produktai: 

 

1) Intelektinis produktas Nr. 1. Mokymo programa ir metodologija 

2) Intelektinis produktas Nr. 2. Žaidimų scenarijai 

3) Intelektinis produktas Nr. 3. Mokomųjų filmų scenarijai ir kūrimas  

4) Intelektinis produktas Nr. 4. Žaidimas ir virtualaus pasaulio aplinka 

5) Intelektinis produktas Nr. 5. Pamokų scenarijai bei pilotavimas 
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Mokymo tikslai 

Bendrasis tikslas: Projekto „Švarus oras 2‘ tikslas yra parengti patobulintą mokymo 

metodologiją bei medžiagą, skirtą mokymosi veikloms, kuri būtų integruota į 

atnaujintą mokymo programą.  

Šis tikslas bus pasiektas organizuojant mokymus mokytojams oro taršos tematika ir 

aprūpinant juos naujoviška bei interaktyvia mokomąja medžiaga, kuria jie naudosis 

šia tema šviesdami mokinius ir studentus. 

CA 2 projektas susideda iš penkių pagrindinių etapų: 

1) „Mokymo programos ir metodologijos kūrimas“; 

2) „Žaidimo ir mokomojo filmo scenarijų kūrimas“; 

3) „Atvirųjų švietimo išteklių bei virtualios mokymosi aplinkos (svetainės) 

priežiūra“; 

2) „Patvirtinimas, pritaikymas nacionaliniu mastu bei ES patikimumo potencialas“; 

3) „Sklaidos ir naudojimo veiklos“. 

Visoje mokymo medžiagoje turi būti pateikta konkreti, tikslinėms grupėms naudinga 

informacija.  Mokymo turinys turi būti skirtas šiuolaikinei mokomajai medžiagai 

dabartinės oro taršos kontekste. 

Mokymų pabaigoje dalyviai turėtų įgyti aukštesnį įgūdžių ir žinių apie oro taršą ir 

švarią aplinką lygį, kuris būtų tiesioginis dalyvaujamojo metodo rezultatas. 

Į „mokymo veiklos paketą“ bus įtraukta atnaujinta mokymo metodologija bei 

struktūrizuota mokymo programa. Visi paketo teikiami privalumai bus skirti Europos 

švaraus oro prioritetams.   
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1 Skyrius. Įžanga 
 

Intelektinis produktas Nr. 1. Mokymo programa ir metodologija 

a) Mokymo programa                                                                                             b) 

Metodologija 

Šį intelektinį produktą sudaro dvi užduotys: Mokymo programa ir metodologija.  

Mokymo programoje bus aprašytas informacijos kiekis bei jos paskirstymas 

tvarkaraštyje. Dokumente bus pateiktos pagrindinių mokymo medžiagos skyrių 

temos, suskirstytos į laiko intervalus. Mokymo programa bus pritaikyta bei parengta 

naudojantis priemonėmis, kurios bus parengtos įgyvendinant CA 2 projektą.  

Mokymo metodologija rengiama projekto įgyvendinimo pradžioje ir joje bus išsamiai 

aprašytos visos veiklos, kurios bus parengtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Šioje metodologijoje taip pat bus išsamiai aprašyti metodologiniai projekto 

įgyvendinimo aspektai. 

Intelektinis produktas Nr. 2. Žaidimų scenarijai 

Šis intelektinis produktas yra skirtas CA 2 žaidimo scenarijų plėtojimui.  

Žaidimo scenarijų kūrimo darbai yra paskirstyti taip: 

 Žaidimo scenarijus Nr. 1 - Taršos įtaka sveikatai ir gyvenimo kokybei - CPIP (RO) 

 Žaidimo scenarijus Nr. 2 - Transporto tarša - KAS (PL) 

 Žaidimo scenarijus Nr. 3 - Pramonės tarša - CN (CZ) 

 Žaidimo scenarijus Nr. 4 - Žemo lygio emisija - DIPGRA (ES) 

 Žaidimo scenarijus Nr. 5 - Aplinkosaugos kampanija - NewEdu (SK) 

 Žaidimo scenarijus Nr. 6 - Apibendrintas vertinimo modulio turinys - ARID (PL) 
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Intelektinis produktas Nr. 3. Mokomųjų filmų scenarijai ir kūrimas 

 

Šio intelektinio produkto kūrime daugiausia dėmesio skiriama mokomųjų filmų 

scenarijų, kurie laikomi įžanga į kiekvieną žaidimo dalį, kūrimui. 

Scenarijų temos yra šios: 

 Filmo scenarijus Nr. 1 - Taršos įtaka sveikatai ir gyvenimo kokybei  

 Filmo scenarijus Nr. 2 - Transporto tarša  

 Filmo scenarijus Nr. 3 - Pramonės tarša  

 Filmo scenarijus Nr. 4 - Žemo lygio emisija 

 Filmo scenarijus Nr. 5 - Aplinkosaugos kampanija  

 

Intelektinis produktas Nr. 4. Žaidimas ir virtualaus pasaulio aplinka 

Virtualaus pasaulio aplinka (svetainė) yra pagrindinis šio projekto rezultatas, kuriame 

talpinama visa sukurta CA 2 mokymosi medžiaga (mokymosi scenarijai, pristatymai, 

daugialypės terpės). Pagrindinė svetainės dalis bus žaidimas, kurį bus galima naudoti 

mokant apie oro taršą. Ši platforma bus laisvai prieinama CA 2 tikslinėms grupėms, 

jos galės lankytis ir naudotis šia platforma savarankiško mokymosi tikslais.  

Pagrindinės veiklos: 

- Virtualaus pasaulio sukūrimas bei konfigūravimas 

- Virtualių veiklų įgyvendinimas ir mokymosi medžiagos integravimas 

 

Intelektinis produktas Nr. 5. Pamokų scenarijai bei pilotavimas 

Šis intelektinis produktas bus skirtas mokytojams ir suteiks jiems veiksmingų 

priemonių, kad jie galėtų rengti patrauklesnes ir produktyvesnes pamokas. Galutinį  
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produktą sudarys 6 skirtingi pamokų scenarijai, kuriuos bus galima naudoti 

supažindinant su žaidimu.  Be to, šiame intelektiniame produkte taip pat bus pateiktas 

žaidimo vadovas su gairėmis ir informacija kaip naudotis šiuo įrankiu metodiniu ir 

technologiniu požiūriu.  Šis produktas (pamokų scenarijai+žaidimo vadovas) bus 

atvirai prieinami.  

 

Produkto testavimą sudarys dvi fazės: 

 

 Pirmasis etapas bus vykdomas su pagrindine tiksline grupe – pradinių ir vidurinių 

mokyklų mokytojais, dirbančiais vietovėse, kuriose oro tarša yra didžiausia. Šie 

mokymai bus vedami mokytojams iš partnerių šalių (15 iš kiekvienos).  

 Antrasis etapas, skirtas pilotiniam testavimui, bus vykdomas pačių mokytojų, 

dalyvaujant vaikams ir jaunimui iš pradinių ir vidurinių mokyklų (ne mažiau nei 50 

vaikų).  

 

Mokymo metodologijos / mokymų organizavimas / mokymosi 

rezultatai (MR) 

 

MR1 (Žinios). Gebu atpažinti pagrindinius oro taršos šaltinius ir suprantu pagrindinę 

mokymosi virtualioje pasaulio aplinkoje (svetainėje) naudą. 

MR2 (Strategija). Gebu pritaikyti savo mokymo praktiką, kad ji atitiktų pagrindinius 

vaikų (ypač iš pradinių ir vidurinių mokyklų) poreikius. 

MR3 (Mąstysena). Suprantu, kad oro taršą kelia ne viena konkreti priežastis, tačiau 

egzistuoja visas įtaką darančių veiksmų spektras. 

Ką daro mokytojai? Sąvoka „mokymo metodas“ reiškia bendruosius principus, 

pedagogiką ir valdymo strategijas, taikomas mokymo klasėje metu. 

Mokymosi veiklos kūrimas. Interaktyvaus žaidimo nauda švariai aplinkai 
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Pagrindinis mokymo veiklų tikslas yra propaguoti CA 2 produktų, ypač patrauklaus 

bei patogaus naudoti žaidimo naudą:  

- CA 2 žaidimas gali padidinti vaikų motyvaciją mokytis apie oro taršą bei 

švarią aplinką. 

- CA 2 produktai gali pagerinti mokymo viziją, susijusią su oro tarša, poveikiu 

sveikatai ir pilietiškumo suvokimu. 

- CA 2 Mokymo veikla gali suteikti mokytojams inovatyvios ir interaktyvios 

mokomosios medžiagos apie oro taršą, kurią jie galės toliau naudoti su savo 

mokiniais klasėje. 

- CA 2 mokymosi veiklos gali paskatinti dalyvaujamąjį mokymąsi bei kt. 

 

„Clean Air 2“. Mokymo ir mokymosi stilių metodologija 

Į mokytoją orientuotas požiūris į 

mokymąsi 

Į vaiką orientuotas požiūris į 

mokymąsi 

Tiesioginis mokymas Tyrinėjimu grįstas mokymasis  

Formalusis autoritetas Mokymasis bendradarbiaujant 

Taikomas bendras pedagoginis modelis Taikomas individualizuotas 

„prisitaikymo“ modelis 
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2 Skyrius. Tikslinės grupės 

 

CA 2 projektas turi numatęs šį tikslinių grupių profilį, paremtą produkto naudomis ir 

pridėtine verte: 

Mokytojai, dirbantys pradinėse ir vidurinėse mokyklose 

Jaunuoliai (daugiausia studentai) 

Pradinių ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai 

Atvirieji švietimo ištekliai, skatinantys platesnę tikslinę auditoriją 

(vietos/regionu/nacionaliniu/ES ir tarptautiniu lygmenimis) 

Suinteresuotosios šalys (ypač pilotinio testavimo metu) iš švietimo įstaigų, 

kitų NVO, asociacijų, viešojo administravimo institucijų, daugiausia 

dėmesio skiriančių švietimui, savivaldybės, universitetų, mokslinių tyrimų 

centrų ir kt.  

Gyventojai/piliečiai ir jų galimybės mažinti oro taršą, mokinių tėvai 

Tiksliniai interneto vartotojai/lankytojai 

 

Tikslinėms grupėms nustatyti taikomi kriterijai: 

 Potencialas įsisavinti visas CA 2 teikiamas naudas, susijusias su oro tarša, jos 

priežastimis ir poveikiu sveikatai; 

 Pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų poreikiai siekiant kurti įtraukesnes ir 

patrauklesnes pamokas; 

 Vaikų ir mokinių, ypač iš pradinių ir vidurinių mokyklų, mokymosi poreikiai, 

susiję su oro tarša bei atnaujintos medžiagos ir išteklių trūkumas; 

 Suinteresuotosios šalys ir interneto lankytojai, priklausantys „Švaraus oro 2“ 

bendruomenei;  
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 Piliečių indėlis mažinant vietos oro taršą; 

 CA 2 konsorciumo bendradarbiavimas kaip priemonė pasiekti numatytus projekto 

rezultatus; 

 CA 2 partnerystės potencialas tekti projekto produktus, tuo pat metu užtikrinant 

gerą mokymo(-si) kokybę numatytoms tikslinėms auditorijoms. 

 

 

 Iniciatyva įsitraukti ir išmokti naujų, tinkamų mokymo metodų, pritaikomų 

sprendžiant oro taršos problemą; 

 Susidomėjimas tobulinti turimas žinias, kurios yra mokymo proceso dalis; 

 Pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų gebėjimas įsisavinti mokymo programos 

turinį; 

 Vaikų susidomėjimas interaktyviu CA 2 žaidimu ir taisyklių „iššifravimu“; 

 Gebėjimai toliau įgyvendinti mokymosi scenarijus; 

 Mokytojų gebėjimas naudoti mokymo turinį pamokų metų; 

 Gebėjimų stiprinimas, konstruktyvus grįžtamasis ryšys, gautas pilotinio testavimo 

metu; 

 Mokytojo, kaip „gero klausytojo“, profilio stiprinimas. 

Atsižvelgiant į CA 2 poreikių analizę, primygtinai siūloma, kad galutiniai projekto 

produktai leistų pasiekti aukštą supratimo apie oro taršą bei švarią aplinką lygmenį. 

 

 

 



 t 

Interaktyvus žaidimas „Švarus oras“ – įrankis švarios aplinkos kūrimui  

Nr. 2020-1-PL01-KA201-081446 

____________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

 

Tikslinių grupių dalyvavimas. Sklaidos seminaras (E1, E2, E3, E4, E5, E6) 

Nacionalinis sklaidos seminaras, planuojamas CA 2 projekto pabaigoje.  

Nacionaliniame renginyje dalyvaus ne mažiau kaip 20 dalyvių, atstovų iš partnerių 

šalių tikslinių grupių.  

Seminaro metu bus pristatyti visi CA 2 produktai bei pristatyta pridėtinė atvirųjų 

mokymosi išteklių vertė. Planuojama, kad renginio metu daugiausia dėmesio bus 

skiriama interaktyviam ir draugiškam vartotojams žaidimui. 

 

Visi sklaidos seminarai vyks tarp 2022-11-01 ir 2022-11-30 

Sklaidos seminaras Kas? Šalis 

E1 KAS Lenkija 

E2 New Edu Slovakija 

E3 Diputación provincial de Granada Ispanija 

E4 Rumunija CPIP 

E5 Čekija Ciste nebe 

E6 Lietuva Kauno technologijos 

universitetas 
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3 Skyrius. Mokymo struktūra ir mokymosi nuostatos 

 

Prieš mokymo proceso įgyvendinimą... 

ANKSTESNĖ PATIRTIS Ne 

visiška

i 

Iš dalies Pilnai 

sutink

u 

Ankstesni mokymai apie oro taršos poveikį    

Ankstesni mokymai apie ekologiškų darbo vietų 

reikalavimus 

   

Atsakomybė rengiant konkrečiai strategijas oro 

kokybės gerinimui  

   

Patirtis vykdant Europos projektus    

Suinteresuotumas teikti mokymo turinį kitiems 

projekto dalyviams, susijusiems su švarios aplinkos 

kūrimu 

   

Patirtis naudojant žaidimus užsiėmimų metu kaip 

gerosios praktikos metodą 

   

Gebėjimas toliau propaguoti mokymo ir mokymosi 

metodus, naudojamus mokymui organizuoti 

   

Darbo ir (arba) mokymo nuotoliniu būdu patirtis    
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Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) apibrėžtis 

 

Mokymosi 

rezultatai: 

Žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, tai, ką besimokantysis žino, 

supranta ir geba padaryti baigęs mokymosi procesą. 

Žinios: Informacijos įsisavinimo mokymosi būdu rezultatas. Žinios – tai 

faktų, principų, teorijų ir praktikos visuma, susijusi su darbo ar 

studijų sritimi.  Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste žinios 

gali būti teorinės ir (arba) praktinės. 

Įgūdžiai: Gebėjimas taikyti žinias ir naudotis praktine patirtimi atliekant 

užduotis ir sprendžiant problemas. Europos kvalifikacijų 

sąrangos kontekste, įgūdžiai apibūdinami kaip pažintiniai 

(apimantys loginį, intuityvų ir kūrybinį mąstymą) arba 

praktiniai (apimantys fizinius įgūdžius, medžiagų, įrankių ir 

metodų naudojimą). 

Kompetencija: Įrodytas gebėjimas naudotis žiniomis, įgūdžiais bei asmeniniais, 

socialiniais ir (arba) metodologiniais gebėjimais dirbant, 

mokantis bei kitais profesinio ar asmeninio tobulėjimo tikslais. 

Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste kompetencija yra 

apibūdinama kaip atsakomybė ir savarankiškumas. 

Filmų scenarijai. Platinimas ir dizainas. 

 

Filmų scenarijų rengimas bus suskirstytas į kelis etapus: 

IO3/A1 - filmų scenarijų rengimas - KAS (PL) dalyvaujant visiems partneriams 

IO3/A2 - filmų kūrimas - KAS (PL) 
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IO3/A3 - filmų patvirtinimas - visi partneriai 

Maksimali kiekvieno filmo trukmė bus 5 minutės. Kiekvienas filmas bus parengtas 

taip, kad būtų tinkamas žaidimo aplinkai. 

 

 

 

 

 

  

Filmų 

scenarijai 

Filmo scenarijaus pavadinimas 

1 Taršos įtaka sveikatai ir gyvenimo kokybei  

2 Transporto tarša 

3 Pramoninė tarša 

4 Žemo lygio emisija 

5 Aplinkosaugos kampanija 

 Filmo kūrimas 
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Filmų scenarijai. Platinimas ir dizainas. 

 

Žaidimo 

scenarij

ai 

Filmo scenarijaus pavadinimas Atsakingas partneris 

1 Taršos įtaka sveikatai ir 

gyvenimo kokybei 

Comunitatea pentru Invatarea 

Permanenta – CPIP, Rumunija 

2 Transporto tarša Stowarzyszenie Krakowski Alarm – 

KAS, Lenkija 

3 Pramoninė tarša Čisté nebe o.p.s. – CN, Čekija 

4 Žemo lygio emisija APEGR, Ispanija 

5 Aplinkosaugos kampanija  New Edu, n.o Slovakija 

6 Apibendrintas vertinimo modulio 

turinys 

ARID, Lenkija 
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Žaidimo ir filmų scenarijai. Bendrosios kūrimo gairės 

Bendrosios gairės scenarijų kūrimui: 

* Informacija apie pagrindines taisykles ir sąvokas; 

* Patrauklus įvadas į žaidimo scenarijų; 

* Ekologiniai aspektai, susiję su aplinkos būkle; 

* Nauda švaraus oro praktikai. 

 

 

 

 

Žaidimo ir filmų scenarijų kokybės bei pridėtinės vertės kontrolinis sąrašas 

1) Galimybė skatinti sveikos gyvensenos principus; 

2) Pagerintos mokymo(-si) žinios; 

3)  Atsižvelgiama į dabartinį oro taršos poveikį; 

4) Informuotumas apie kraštovaizdžio plėtrą ir švaraus oro aplinką; 

5) Bendras supratimas apie žaidimo ir filmų taisykles ir instrukcijas; 

6) Didelis žaidimo ir filmų animacijos potencialas; 

7) Žaidimo ir filmo panaudojimo mokymo pamokoje ar individualiai pramogai 

galimybės; 

8) Aiškumas dėl žaidimo ir filmo tikslo, krypties bei žaidimo užbaigimo metodų; 

9) Išsamūs su oru susijusios edukacijos principai; 
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10) Susipažinimas su žiniomis apie pagrindinius švietimo medžiagos tipus. 

 

4 Skyrius. Mokymo medžiaga  

 

Su CA 2 rezultatais bus galima susipažinti net ir pasibaigus projektui. Svetainė, 

talpinanti atviruosius mokymo išteklius, išliks aktyvi bent du metus po projekto 

pabaigos. Joje bus nemokamai prieinama visa mokymo medžiaga, kurią bus galima ir 

parsisiųsti. Kiekviena mokymo medžiagos versija nacionaline kalba bus prieinama 

partnerių šalių bibliotekose. Taip pat bus galima parsisiųsti anglišką versiją 

(elektroninę versiją) kitiems Europos paramos gavėjams, siekiant tolesnio 

populiarinimo. 

Projekto „Švarus oras 2“ naujovių perdavimas grindžiamas mokymo išteklių - Power 

Point, Word formato, interneto portalo ir susijusių mokymo metodikų perdavimu. Į 

mokymo programą taip pat bus integruotas paketo veiklos turinys. Visą medžiagą  
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(nuotraukas, žaidimą, filmus ir tekstą) parengs partneriai ir jos autorių teisės bus 

patvirtintos. 

Bendra mokymo medžiagos turinio apimtis turėtų būti panaši į „Švaraus oro 1“. 

Siekiant užtikrinti medžiagos  patrauklumą, joje turėtų būti interaktyvių iliustracijų, 

paveikslėlių ir schemų. 

Atsižvelgiant į Paraiškos formą, mokymo medžiaga bus parengta ne tik anglų kalba, 

bet ir projekto partnerių nacionalinėmis kalbomis. 
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5 Skyrius. Sėkmės rodikliai 

 

Projekto metu bus parengtas vertinimo klausimynas (naudojant JotForm ar kitą 

apklausų kūrimo programą), į kurį bus įtraukti klausimai su keliais atsakymų 

variantais. 

Kas bus vertinama?  

- Įgūdžių patobulėjimas; 

- Bendrieji gebėjimai; 

-  Įgytos žinios; 

- Surinkta informacija; 

- Žaidimo sąveika; 

- Tikslinių naudos gavėjų motyvacija, susidomėjimas, empatija, užtikrintumas ir 

kt. 

- CA 2 lankstumas; 

- Galimybė filmams perteikti CA 2 vertę;  

- Bendras mokytojų, besimokančiųjų, partnerių bei kitų suinteresuotų šalių 

pasitenkinimas; 

Vertinimas bus atliekamas internetu, atsižvelgiant į Produkto kūrimą, įgyvendinimą 

bei pilotinį testavimą. 

Vertinimo etape taip pat bus tikrinami turinio tobulinimo poreikiai. Tai bus ypač 

naudinga pilotinio testavimo ir pirmųjų mokymų metu, kad būtų galima atlikti 

reikiamus pakeitimus medžiagoje, siekiant pritaikyti ją prie būsimų renginių, pamokų 

bei kursų. 
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Vertinimo 

lygis ir 

tipas 

Vertinimo aprašymas 

ir charakteristikos 

Vertinimo 

priemonių ir 

metodų pavyzdžiai 

Aktualumas ir 

praktiškumas 

1. 

Atsiliepimai 

Atsiliepimų 

vertinimas, kaip 

dalyviai vertino 

mokymus bei 

mokymosi patirtį, 

pavyzdžiui: 

Ar mokytojams patiko 

mokymo veiklos? 

Ar mokymai buvo 

aktualūs? 

Grįžtamojo ryšio 

formos, paremtos 

asmenine patirtimi. 

Galima atlikti iškart 

po mokymų. 

Svarbu, kad žmonės 

pateiktų pozityvius 

atsiliepimus bei 

vertintų geriau nei 

ankstesnes patirtis. 

2. 

Mokymasis 

Mokymosi vertinimas 

– tai žinių ar 

intelektinių gebėjimų 

padidėjimas po 

mokymų.   

Ar mokytojai išmoko 

tai, kas buvo numatyta 

mokymų metu? 

Ar mokytojų patirtys 

atitiko numatytąsias? 

Vertinimą galima 

atlikti ir prieš ir po 

mokymo veiklų. 

Vertinimo metodai 

turi išlikti glaudžiai 

susiję su mokymosi 

tikslais. 

Atlikti vertinimą bei 

jo analizę galima ir 

grupės mastu. 

 

Santykinai 

nesudėtinga sukurti. 

Tinkamas ir aiškus 

sprendimas tam 

tikriems mokymams, 

pavyzdžiui 

techniniams 

įgūdžiams vertinti. 

Mažiau tinkamas 

sprendimas 

sudėtingesniems 

mokymams. 
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3. Elgsena Elgsenos vertinimas – 

tai mokymų dalyvių 

mokymosi ir elgsenos 

pokyčių mastas, o taip 

pat taip pat jų 

motyvacija keisti savo 

elgseną. Priklausomai 

nuo situacijos, tai gali 

būti atliekama iš karto 

ir (arba) praėjus 

keliems mėnesiams po 

mokymų: 

Ar mokymų dalyviai ir 

(arba) mokytojai, grįžę 

į darbą ir (arba) klasę, 

praktiškai pritaikė 

įgytas žinias? 

Ar buvo naudojami 

atitinkami įgūdžiai ir 

žinios? 

Ar pastebimi ir 

išmatuojami mokymų 

dalyvių ir (arba) 

mokytojų veiklos ir 

rezultatų pokyčiai? 

Vertinimai turi būti 

nuolatiniai, o vėliau 

perkeliami į tinkamą 

analizės priemonę. 

Vertinimas turi būti 

parengtas taip, kad 

subjektyvaus 

vertinimo tikimybė 

būtų kaip galima 

mažesnė.  

Vertinimai gali būti 

parengti pagal 

atitinkamus veiklos 

scenarijus  bei 

konkrečius veiklos 

rodiklius arba 

kriterijus. 

Sudėtinga atlikti 

kiekybinį elgsenos 

vertinimą. 

Tikėtina, kad paprasta 

ir greita atsakymų 

sistema nebus 

tinkama. 

Vykdomų vertinimų 

valdymas ir analizė 

yra sudėtingi ir 

praktiškai neįmanomi 

be iš pat pradžių gerai 

suprojektuotos 

sistemos. 

Įgyvendinimo ir 

taikymo vertinimas 

yra itin svarbus. 

4. 

Rezultatai  

Rezultatų įvertinimas 

– tai poveikis, atsiradęs 

dėl pagerėjusių 

besimokančiojo veiklos 

rezultatų. 

Priemonė paprastai 

būtų verslo ar 

Gali būti, kad 

daugelis šių 

priemonių jau yra 

įdiegtos per įprastas 

valdymo sistemas ir 

ataskaitų teikimą. 

Iššūkis - nustatyti, 

Atskirai įvertinti 

rezultatus nėra itin 

sudėtinga, tačiau 

atlikti tai 

organizacijos mastu 

tampa sudėtingiau. 

Didelę įtaką 
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organizacijos 

pagrindiniai veiklos 

rodikliai, pavyzdžiui: 

apimtys, vertės, 

procentai, terminai ir 

kiti kiekybiškai 

įvertinami 

organizacijos veiklos 

aspektai. 

kurie rodikliai ir kaip 

yra susiję su 

besimokančiojo 

indėliu ir įtaka. 

Taip pat yra svarbu 

mokymo pradžioje su 

mokytojais ir 

besimokančiais 

nustatyti ir suderinti 

atskaitomybę ir 

svarbą, siekiant 

padėti suprasti, kas 

bus matuojama. 

organizacijų ir verslo 

rezultatams daro 

išorės veiksniai. 

 

Pavyzdinė mokymų vertinimo priemonė 

„Švarus oras 2“ mokymų veiklos vertinimo klausimyno pavyzdys 
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Internetinę priemonę rasite internete adresu: 

https://form.jotformeu.com/210531876091353 

https://form.jotformeu.com/210531876091353

