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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2007 m. rugsëjo 6 d. ásakymu Nr. ISAK-1790

INTEGRUOTO TECHNOLOGIJØ KURSO
BENDROJI PROGRAMA

MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO
PROGRAMOS ANTRÀJÀ DALÁ

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruoto technologijø kurso bendroji programa (toliau – Programa) skiriama mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antràjà dalá.
Viena ið technologijø dalyko programø: mityba, konstrukcinës medþiagos, tekstilë,
elektronika, gaminiø dizainas – privalomai pasirenkama 9–10 klasiø mokiniø. Taèiau mokiniai
susiduria su ðiø programø pasirinkimo bei motyvuoto mokymosi aukðtesniosiose klasëse problema. Siekiant padëti mokiniams pasirinkti patrauklià technologijø programà ir uþtikrinti, kad
aukðtesniøjø klasiø mokiniai pasirinktø vienà ið jø, 9–10 klasëms siûloma Integruoto technologijø kurso bendroji programa. Siûlant ðià programà 9–10 klasëms siekiama, kad mokiniai suþinotø apie perspektyvias Lietuvos ûkio ðakas, susipaþintø su darbo pasauliu, verslo aplinka,
realia ûkio ðakø plëtros tendencija regione, ES rinkos perspektyvomis.
Mokydamiesi pagal Integruoto technologijø kurso bendràjà programà mokiniai susipaþásta su populiariausiomis Lietuvos ûkio ðakomis, su jomis susijusia darbo aplinka ir vykdoma
veikla, atlieka projektinius darbus mokykloje arba darbinëje aplinkoje. Rekomenduojama Integruoto technologijø kurso bendrosios programos apimtis – 17 val. Apie 25% Integruoto technologijø kurso bendrojoje programoje numatyto laiko skiriama teoriniam susipaþinimui su ûkio
ðakomis, taikant aktyvius mokymo(si) metodus ir informacines technologijas. Apie 25% numatyto laiko skiriama mokiniø susitikimams su profesiniø mokyklø, pramonës, paslaugas teikianèiø ámoniø, verslo, vartotojø teisiø gynimo valstybiniø ir visuomeniniø organizacijø atstovais.
Apie 50% numatyto laiko skiriama mokinio pasirinktos ûkio ðakos þinioms ir gebëjimams pagilinti, projektiniams darbams mokykloje arba darbinëje aplinkoje atlikti. Taèiau toks veiklos suskirstymas yra orientacinis. Ugdymo procese ðios veiklos sritys glaudþiai susijusios, todël toks
mokiniø veiklos suskirstymas tëra sàlyginis, padedantis mokytojui apytikriai orientuotis, kokia
turëtø bûti programos apimtis.
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II. PROGRAMOS TIKSLAS, UÞDAVINIAI, STRUKTÛRA
2. Integruoto technologijø kurso bendrosios programos tikslas – sudaryti galimybes
9–10 klasiø mokiniams paþinti Lietuvos ûkio ðakas, darbo ir verslo pasaulá bei motyvuotai pasirinkti technologinio ugdymo programà (mitybos, konstrukciniø medþiagø, tekstilës, elektronikos, gaminiø dizaino) ir toliau mokytis technologijø vidurinës mokyklos 11–12 klasëse,
technologinëje gimnazijoje arba kryptingai mokytis technologijø profesinëje mokykloje.
3. Ágyvendinant Programos tikslà keliami uþdaviniai, kad mokiniai:
susipaþintø su Lietuvos ûkio ðakomis ir pasirinktø patrauklià technologijø programà;
ieðkotø, analizuotø ir kauptø informacijà apie Lietuvos ûkio ðakas ir juos dominanèias
profesijas;
kûrybingai mokytøsi, planuotø technologinës veiklos etapus, analizuotø iðkylanèias
problemas ir numatytø bûdus joms spræsti;
analizuotø Lietuvos ûkio ðakose naudojamas medþiagas, jø ávairovæ, savybes, pritaikymo galimybes, teikiamas paslaugas;
apibendrintø technologinës veiklos etapus, ávertintø ir pristatytø darbo rezultatà.
atlikdami technologinæ veiklà pasirinktoje ûkio ðakoje, ágytø þiniø ir gebëjimø, reikalingø kasdieniam gyvenimui.
4. Programos struktûrà apibrëþia:
4.1. Integruoto technologijø kurso bendrosios programos statusas ugdymo procese
Technologijø programos
pavadinimas

Statusas ugdymo procese
5–8 klasëse

9–10 klasëse

Mityba

Privaloma

Privalomai pasirenkama

Konstrukcinës medþiagos

Privaloma

Privalomai pasirenkama

Tekstilë

Elektronika

Gaminiø dizainas

Privaloma
Privaloma

Nëra

Integruoto technologijø kurso bendroji programa Nëra

Privalomai pasirenkama
Privalomai pasirenkama
Privalomai pasirenkama

Privalomas 17 pamokø kursas

Privaloma programa – visi mokiniai privalo mokytis pateiktà programà.
Privalomai pasirenkama programa – mokiniai privalo pasirinkti vienà ið pateiktø programø.
4.2. Mokiniø veiklos sritys Integruoto technologijø kurso bendrojoje programoje:
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4.2.1. Projektavimas – projektiniø idëjø paieðka, uþduoèiø formulavimas, detalizavimas, tikslinimas, apibendrinimas grafine arba apraðomàja forma.
4.2.2. Informacija – informacijos, skirtos projektinëms uþduotims, medþiagø paþinimui
ar technologiniø procesø atlikimui, arba tam tikrø uþduoèiø patikslinimo informacijos paieðka,
kaupimas ir pritaikymas.
4.2.3. Medþiagos – medþiagø paþinimas, jø pritaikymas projektinëms uþduotims atlikti.
4.2.4. Technologiniai procesai, jø rezultatai – projektiniø uþduoèiø praktinis atlikimas ir
pasiektø rezultatø pristatymas.
4.3. Ugdymo turinys grindþiamas mokiniø interesus ir polinkius atliepianèia aktualia
technologine veikla: projektuojant, renkant ir naudojant informacijà, paþástant medþiagas ir atliekant technologines operacijas bei ávertinant rezultatus. Mokiniai, susipaþinæ su Lietuvos ûkio
ðakomis, patariami mokytojø, renkasi vienà ið Bendrosiose programose ir iðsilavinimo standartuose nurodytø technologijø programø: mitybos, tekstilës, konstrukciniø medþiagø, elektronikos, dizaino arba technologijø.

III. PROGRAMOS ÁGYVENDINIMAS:
INTEGRAVIMO GALIMYBËS, DIDAKTINËS NUOSTATOS,
MOKYMOSI APLINKA
5. Programa skirta tolesniam mokiniø pasirinkimui, t. y. prieð pasirenkant technologinio ugdymo programà, siekiama ágyvendinti vidiná technologijø integravimà. Programoje numatyta, kad turëtø bûti ugdomos esminës kompetencijos, apraðytos integruojamose verslumo,
mokymosi mokytis, kultûrinio sàmoningumo ir kt. programose. Taip pat pabrëþiama dermë ir
ryðys su kitomis ugdymo sritimis: gamtamoksliniu, matematiniu, kalbiniu, meniniu ir kt. ugdymu.
6. Pagrindinës didaktinës nuostatos yra ðios:
6.1. Siekiant stiprinti mokiniø mokymosi motyvacijà ir domëjimàsi technologijø dalyku, ypaè svarbu tinkamai organizuoti ugdymo procesà, kuris atitiktø ávairius 14–19 metø paaugliø ir jaunuoliø poreikius ir interesus bei sudarytø palankià aplinkà iðlikti ðvietimo
sistemoje, didintø aukðtos profesinës kvalifikacijos ir aukðtesniojo iðsilavinimo populiarumà.
Tai lemtø tikslingas pamokos turinio planavimas, kûrybingas aktyvaus mokymo metodø ir informaciniø technologijø taikymas, uþduoèiø diferencijavimas ir integraciniø ryðiø (ir su kitais
mokomaisiais dalykais, ir technologijø dalyko viduje) numatymas.
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6.2. Taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus mokytojas sudaro sàlygas mokiniams
savarankiðkai ið ávairiø ðaltiniø ieðkoti reikiamos informacijos apie Lietuvos ûkio ðakas, jà analizuoti, grupuoti ir sisteminti, apibendrinti ir kûrybingai pateikti bendraklasiams, suplanuoti
technologines sekas, numatyti galimas problemas ir jø sprendimo bûdus. Vadovaujantis didaktinëmis rekomendacijomis bus siekiama padëti mokiniams iðsiugdyti numatytas vertybines
nuostatas.
6.3. Mokydamiesi pagal ðià Programà mokiniai turi daugiau galimybiø rinktis, jiems
sudaromos sàlygos kryptingai siekti patrauklios technologinës srities gebëjimø. Mokiniai, mokydamiesi ir aktyviai veikdami:
susipaþásta su Lietuvos ûkio ðakomis;
aptaria Lietuvos ûkio ðakas ir su technologine veikla susijusias profesijas bei jø perspektyvas;
pasirenka dominanèià Lietuvos ûkio ðakà ar giminiðkas ðakas;
pagal pasirinktà ûkio ðakà grupëje atlieka mokymosi uþduotis;
kartu su mokytoju suplanuoja ir aptaria numatomà darbà;
nustato ir aptaria vertinimo ir galutinio rezultato pristatymo kriterijus;
grupëse savarankiðkai pasiskirsto numatomas atlikti uþduotis;
renka informacijà ið ávairiø ðaltiniø, jà analizuoja, sistemina, kaupia ir atrenka reikalingà;
surinktà informacijà perteikia ir/arba pristato grupës nariams ir bendraklasiams;
grupëje diskutuoja, analizuoja, vertina ir á(si)vertina veiklos rezultatus;
pasirenka patrauklià Lietuvos ûkio ðakà, kurioje atliks technologinæ veiklà;
suformuluoja aktualius klausimus, apie tai diskutuoja grupëje;
suplanuoja veiklos etapus, numato informacijos, atsakanèios á suformuluotus klausimus, paieðkos bûdus;
pagal individualius poreikius ir gebëjimus bei savo mokymosi stiliø pasirenka diferencijuotas mokytojo pateiktas uþduotis;
renka informacijà, kurioje randa atsakymus á suformuluotus klausimus;
aptaria su grupës nariais surinktà informacijà ir atliktà veiklà;
panaudodami maketines medþiagas parengia bûsimo gaminio maketà arba grafiná projekto procesø planà;
pasirengia pristatyti projektiniø darbø rezultatus;
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pristato darbus (sukurtà gaminá ir/arba jo projektà, paslaugø apraðà ar kt.) bendraklasiams ir mokytojui;
kartu su mokytoju aptaria ir ávertina atliktø darbø rezultatø pristatymus;
pateikia pavyzdþiø, kaip ágyti gebëjimai gali bûti pritaikyti/taikomi praktiniame gyvenime.
6.4. Mokytojas ugdymo procese yra mokinio konsultantas ir patyræs patarëjas, todël jis
konsultuoja mokinius, sudaro sàlygas mokymuisi ir savarankiðkam patrauklios technologinës
veiklos pasirinkimui, instruktuoja mokinius, stebi mokymàsi, analizuoja mokymosi pasiekimus
ir padeda mokiniams á(si)vertinti veiklos rezultatus, siekiant integruotos technologinio ugdymo
programos iðsilavinimo standarte numatytø mokiniø gebëjimø ir pasiekimø.
Ágyvendindamas Programà mokytojas pamokoje:
sudaro sàlygas mokiniams pasirinkti mokymosi kryptá, atitinkanèià ávairius jø polinkius ir poreikius jiems patrauklioje Lietuvos ûkio ðakoje;
organizuoja mokomàsias mokiniø ekskursijas, susitikimus, diskusijas su darbo pasaulio atstovais, supaþindina su miesto, rajono ir/arba ðalies ûkio ðakomis;
taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus, informacines komunikacines technologijas, diferencijuodamas mokomàsias uþduotis organizuoja Lietuvos ûkio ðakø aptarimà;
organizuoja mokiniø darbo grupiø su(si)darymà pagal pasirinktà veiklos sritá pasirinktoje ûkio ðakoje;
sudaro sàlygas mokiniams aptarti numatomus darbus;
kartu su mokiniais nustato ir aptaria vertinimo ir galutinio darbo rezultato pristatymo
kriterijus;
stebi mokiniø darbà, konsultuoja iðkilus klausimams;
sudaro sàlygas mokiniams á(si)vertinti technologinæ veiklà;
padeda mokiniams numatyti ágytø praktiniø gebëjimø pritaikymo galimybes gyvenime.
7. Rekomenduojama mokymosi aplinka:
Mokiniai su Lietuvos ûkio ðakomis susipaþásta aktyviai, todël ugdymo procese rekomenduojama naudoti vaizdo medþiagà, informacines komunikacines technologijas, verslo aplinkoje arba mokykloje susitikti su profesiniø mokyklø, pramonës, paslaugas teikianèiø ámoniø,
verslo, vartotojø teisiø gynimo valstybiniø ir visuomeniniø organizacijø atstovais, projektinius
darbus atlikti mokykloje arba darbinëje aplinkoje.
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IV. MOKINIØ PASIEKIMAI IR UGDYMO GAIRËS,
TURINIO APIMTIS, VERTINIMAS
8. Mokiniø pasiekimø ir ugdymo gairiø lentelë
1. Projektavimas
Nuostatos

Gebëjimai

Þinios ir supratimas

Smalsiai ir kûrybið- 1.1. Atsirinkti sau
kai paþinti ûkio ða- patrauklià ûkio ðakà.
kas, atrasti asmeniðkai patrauklià
sritá.

1.1.1. Iðvardyti Lietuvos
ûkio ðakas.
1.1.2. Paaiðkinti, á kokias sritis skirstomos
ûkio ðakos.
1.1.3. Iðvardyti galimus
objektus, kur gali susipaþinti su dominanèia
ûkio ðaka.

1.2. Numatyti vienos
ar keliø pasirinktø
ûkio ðakø paþinimo
bûdus.

1.2.1. Suplanuoti ûkio
ðakø paþinimo etapus.
1.2.2. Apþvelgti ûkio
ðakos (ðakø) paþinimo
bûdus kasdienëje aplinkoje/visuomenëje/pramonëje/versle.

2.1. Rinkti, kaupti
informacijà, reikalingà technologinio pobûdþio
uþduotims
spræsti.

2.1.1. Iðvardyti galimus
informacijos
ðaltinius
(mokytojai, ðeimos nariai, internetas ir pan.).

Ugdymo proceso gairës

Stebëdami, diskutuodami, analizuodami artimiausià aplinkà, pasitelkdami savo patirtá, atsiþvelgdami á
individualius polinkius ir poreikius
mokiniai pasirenka juos dominanèià ûkio ðakà.
Stebëdami aplinkà mokiniai pateikia susijusiø su juos dominanèia
ûkio ðaka objektø sàraðà. Mokiniai,
mokytojo padedami, taikydami
„minèiø lietaus“, diskusijos, „minèiø þemëlapio“ ar kt. metodus, nusprendþia, kokius objektus aktualu/
realu aplankyti.
Mokiniai sudaro lankytinø objektø
sàraðà ir ávertina realias laiko, materialias ir kt. sànaudas.
Mokytojas skatina mokinius apsikeisti idëjomis ir nuomonëmis pasitelkiant „minèiø lietaus“, diskusijø
ir pan. metodus siekdamas, kad
mokiniai susipaþintø su ûkio ðakomis.
Surengæs mokiniø mokomàsias ekskursijas á ávairias ástaigas ir ámones,
susitikimus, diskusijas su darbo aplinkos atstovais, mokytojas skatina
mokinius taikyti ávairius ûkio ðakø
paþinimo bûdus (stebëjimà, apklausà ir pan.).

2. Informacija

Orientuotis informacijos
ðaltiniø
ávairovëje, surasti
ir iðskirti reikiamà
informacijà bei jà
pritaikyti.

Naudodamiesi ávairiomis informacijos priemonëmis ir savarankiðkai
ar mokytojo padedami mokiniai
ieðko, kaupia ir atrenka informacijà
apie ûkio ðakoje taikomø technologijø raidà bei darbo procesø ypatumus.
Fiksuojama ir aptariama informacija
apie ûkio ðakose gaminamà produkcijà ar teikiamà paslaugà, naudojamas medþiagas, iðteklius, darbo
priemones, árangà.
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2.2.
Argumentuoti 2.2.1. Gebëti iðskirti rei- Mokiniai mokosi pagarbiai, arguinformacijos pasirin- kiamà informacijà.
mentuotai iðsakyti savo nuomonæ
kimo kriterijus.
pasirinkdami aktualià informacijà.
2.3. Tikslingai pritaiRemdamiesi sutartais kriterijais, diskukyti
informacijà
tuodami analizuoja apie reikalingos
sprendþiant technoinformacijos tikslingà pasirinkimà.
loginio pobûdþio uþMokiniai, remdamiesi savo surinkta
duotis.
arba mokytojo pasiûlyta informacija, numato technologinio pobûdþio
uþduoèiø atlikimo eigà.
3. Medþiagos

Domëtis ûkio ðakose naudojamomis tinkamø savybiø medþiagomis
ir
reikalingais
þmoniø iðtekliais.

3.1. Analizuoti ûkio
ðakoje naudojamø
medþiagø savybes.
3.2. Argumentuotai
parinkti reikiamø savybiø
medþiagas
ûkio ðakos gaminiams.
3.3. Argumentuotai
parinkti
reikiamus
þmoniø iðteklius paslaugai teikti.

3.1.1. Atpaþinti ûkio ðakoje naudojamas tinkamas medþiagas arba reikalingus þmoniø iðteklius paslaugai teikti.

Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytoju ir tarpusavyje, atrenka ir sugrupuoja reikiamø savybiø medþiagas, naudojamas produkcijos gamybai ûkio ðakoje.
Argumentuotai apibûdina reikiamø
savybiø medþiagø parinkimà, numato jø apdirbimo ypatumus.
Stebëdami ir analizuodami artimiausià aplinkà ávardija ir aptaria
reikiamus þmoniø iðteklius ávairiose
paslaugø sferose.

4.1. Pagaminti bûsimo gaminio maketà
arba sudaryti grafiná
projekto
procesø
planà.

4.1.1. Parengti ir saugiai
pristatyti bûsimo gaminio maketà naudojant
maketines
medþiagas
(kartonà, putplastá, porolonà ir kt.) arba atlikti
grafiná projekto procesø
modeliavimà.

4.2. Ávertinti pasirinktos ûkio ðakos
gaminius konstrukciniu, technologiniu
aspektais ir vartotojo
poþiûriu.

4.2.1. Aptarti pagrindinius ûkio ðakos ypatumus
(technologiniu,
konstrukciniu, ergonomikos aspektais, vartotojo poþiûriu).

Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytoju, parengia ir atlieka bûsimo
gaminio maketà arba grafiðkai sumodeliuoja projekto procesus.
Mokiniai aptaria ûkio ðakoje gaminamos produkcijos ar teikiamos paslaugos vertinimo kriterijus.
Pasirinkæ sau aktualià ûkio ðakà mokiniai ávertina bûsimos veiklos atlikimo ir interpretavimo galimybes.
Bendradarbiaudami su mokytoju apibûdina gaminiø naudojimo, veikimo
principus, pranaðumus ir trûkumus.
Mokiniai kûrybiðkai analizuoja pasirinktø objektø formas, funkcijas ir
paskirtá.
Vadovaudamiesi sutartais kriterijais
mokiniai, diskutuodami tarpusavyje, tiria ir vertina gaminá ar paslaugà, suformuluoja iðvadas, kurios atspindi kokybës ir kainos santyká.
Remdamiesi savo patirtimi ir sukaupta informacija mokiniai, mokytojo padedami, analizuoja paslaugos tinkamumà skirtingø poreikiø ir
galimybiø þmoniø grupëms.
Mokytojas rekomenduoja darbo
metodus, diferencijuodamas mokinius pagal jø pageidavimus, mokymosi galimybes ir stiliø.

4. Technologiniai procesai ir jø rezultatai

Atsakingai, kûrybingai ir racionaliai suvokti gaminiø ir paslaugø
reikðmæ þmogaus
kasdienëje aplinkoje, versle, visuomenëje.

4.3. Iðbandyti gami- 4.3.1. Paaiðkinti ûkio
nius vartotojo poþiû- ðakos paslaugø kokybës
ir kainos santyká, pariu.
slaugø teikimo galimybes.
4.4. Ávertinti ûkio ðakos paslaugas paklausos ir pasiûlos
aspektais.
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9. Turinio apimtis:
9.1. Lietuvos ûkio ðakø paþinimas:
Mokiniø veiklos sritys: Informacija. Medþiagos. Technologiniai procesai, jø rezultatai.
Veikla/darbo operacijos: Mokiniai susipaþásta su bendra Lietuvos ûkio ðakø sistema,
pateikia savo aplinkos objektø, kuriuose gali susipaþinti su dominanèia ûkio ðaka, pavyzdþiø.
Mokiniai kartu su mokytoju numato ir aptaria galimus ûkio ðakø paþinimo bûdus: informacijos
paieðkà internete, spausdintuose ðaltiniuose, organizuojant ekskursijas ir kt. Mokytojas skatina
mokinius apsikeisti idëjomis ir nuomonëmis, kaip susipaþinti su ûkio ðakomis.
9.2. Atskirø Lietuvos ûkio ðakø raida ir paþinimas:
Mokiniø veiklos sritys: Projektavimas. Informacija. Medþiagos. Technologiniai procesai, jø rezultatai.
Veikla/darbo operacijos: Mokytojas kartu su mokiniais planuoja mokomàsias mokiniø
ekskursijas á ávairias ástaigas ir ámones, susitikimus, diskusijas su darbo aplinkos atstovais. Mokiniai naudojasi ávairiomis informacijos priemonëmis ir savarankiðkai ar mokytojo padedami
ieðko, kaupia, atrenka informacijà apie ûkio ðakoje taikomø technologijø raidà bei darbo procesø ypatumus. Ávairiomis informacijos priemonëmis ir savarankiðkai ar mokytojo padedami ieðko ir atrenka informacijà apie ûkio ðakose gaminamà produkcijà. Mokiniai, mokytojo
padedami, nusprendþia, kokius objektus aktualu/realu aplankyti. Savarankiðkai ar mokytojo
padedami ieðko, kaupia ir atrenka informacijà apie produkcijai gaminti naudojamas medþiagas,
apdailà, darbo priemones, árangà. Argumentuotai parenka reikiamus þmoniø iðteklius ávairioms paslaugø sferoms. Mokiniai, mokytojo padedami, analizuoja paslaugos tinkamumà skirtingø poreikiø ir galimybiø þmoniø grupëms.
9.3. Gilesnis pasirinktos Lietuvos ûkio ðakos paþinimas:
Mokiniø veiklos sritys: Projektavimas. Informacija. Medþiagos. Technologiniai procesai, jø rezultatai.
Veikla/darbo operacijos: Atsiþvelgdami á individualius polinkius ir poreikius mokiniai pasirenka dominanèià ûkio ðakà. Mokiniai argumentuoja reikalingos informacijos pasirinkimo kriterijus. Surinktà informacijà panaudoja praktiniams darbams atlikti. Atrenka ir
sugrupuoja medþiagas, naudojamas produkcijos gamybai ûkio ðakoje. Argumentuotai parenka reikiamø savybiø medþiagas, numato parinktø medþiagø apdirbimo ypatumus. Mokiniai
ávardija technologines gaminiø sekas, numato galimas problemas ir bûdus, kaip jas spræsti. Iðanalizavæ ir aptaræ surinktà informacijà mokiniai sudaro gaminio apraðà, kuriame ávardijama:
medþiagos, priemonës, technologiniai procesai. Parengia bûsimo gaminio maketà ir já atlieka
naudodami maketines medþiagas (kartonà, putplastá, porolonà ir kt.) arba sudaro grafiná projekto procesø planà. Mokiniai kartu su mokytoju apibûdina gaminiø panaudojimo, veikimo
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principus, privalumus ir trûkumus. Mokytojas padeda mokiniams analizuoti pasirinktø objektø formas, funkcijas ir paskirtá. Mokiniai tiria ir vertina pasirinktà paslaugà, suformuluoja
iðvadas, kurios atspindi kokybës ir kainos santyká. Mokiniai dirba su informacija, kompiuteriu, rengia projektà, atrenka darbo priemones ir medþiagas, nustato darbo sekas, parengia
projekto apraðà, gamina maketà/modelá.

10. Vertindamas mokinio pasiekimus mokytojas:
10.1. Gebëjimø lygá detalizuoja pagal mokiniø þiniø, supratimo ir gebëjimø vertinimo
rodiklius.
10.2. Mokiniø þiniø, supratimo ir gebëjimø vertinimo rodiklius naudoja vertinimo kriterijams nustatyti:
Lygis
Pasiekimø sritys

Patenkinamas

Þinios ir supra- Pedagogo ir bendraklasiø
timas
padedamas mokinys ávardija Lietuvoje esanèias
ûkio ðakas, ávardija objektus, kur galima susipaþinti su ûkio ðakomis, sudaro lankytinø objektø
sàraðà ir ávertina laiko sànaudas, iðvardija galimus
informacijos ðaltinius bei
bûdus informacijai kaupti
ir atrinkti. Dirbdamas
grupëje pateikia po vienà
pavyzdá apie ûkio ðakose
gaminamà produkcijà ar
teikiamà paslaugà, naudojamas medþiagas, iðteklius, darbo priemones,
árangà, ávardija ûkio ðakoje naudojamas tinkamas medþiagas ar reikalingus þmoniø iðteklius
paslaugai teikti, apibûdina, kokiomis savybëmis
turi pasiþymëti medþiagos, kuriant pasirinktà gaminá, pagrindinius ûkio
ðakos gaminiø ypatumus,
paaiðkina gaminiø panaudojimo, veikimo principus, kam ir kuo gali bûti naudingas ûkio ðakoje
gaminamas gaminys ar
teikiama paslauga.

Pagrindinis

Aukðtesnysis

Mokinys geba iðvardyti
Lietuvos ûkio ðakas, paaiðkinti ûkio ðakø sritis. Iðvardija galimus objektus, kur
gali susipaþinti su dominanèia ûkio ðaka. Suplanuoja ûkio ðakø paþinimo
etapus. Apþvelgia ûkio ðakos (ðakø) paþinimo bûdus kasdienëje aplinkoje/visuomenëje/pramonëje/versle. Iðvardija galimus
informacijos ðaltinius (mokytojai, ðeimos nariai, internetas ir pan.). Geba iðskirti reikalingà informacijà, atpaþinti ûkio ðakoje
naudojamas tinkamas medþiagas arba reikalingus
þmoniø iðteklius paslaugai
teikti. Mokinys geba parengti ir saugiai atlikti bûsimo gaminio maketà panaudodamas
maketines
medþiagas (kartonà, putplastá, porolonà ir kt.). Aptaria pagrindinius ûkio ðakos ypatumus (technologiniu, konstrukciniu, ergonominiu vartotojo aspektu). Paaiðkina ûkio ðakos
paslaugø kokybës ir kainos santyká, paslaugø teikimo galimybes.

Savarankiðkai iðvardija ûkio ðakas ir paaiðkina, á kokias sritis
jos skirstomos, analizuoja artimiausià aplinkà. Savarankiðkai
suplanuoja ûkio ðakos paþinimo
etapus ir ávertina laiko bei materialias sànaudas, bendradarbiauja su grupe ir suderina ágyvendinimo planà.
Savarankiðkai apibûdina galimus
informacijos ðaltinius, paieðkos ir
kaupimo bûdus. Argumentuotai
paaiðkina informacijos pasirinkimo tikslingumà. Analizuoja technologijø raidà bei darbo proceso
ypatumus.
Savarankiðkai atpaþásta, atrenka ir
sugrupuoja ûkio ðakoje naudojamas tinkamas medþiagas arba
apibûdina reikalingus þmoniø iðteklius paslaugai teikti. Argumentuotai paaiðkina savo pasirinkimà,
teikia siûlymø klasës draugams.
Savarankiðkai paaiðkina pagrindinius ûkio ðakos gaminiø ypatumus (technologiniu, konstrukciniu aspektu, ergonomikos, vartotojo poþiûriu). Argumentuotai paaiðkina gaminiø panaudojimo,
veikimo principus, ávardija pranaðumus ir trûkumus, ûkio ðakos
paslaugø kokybës ir kainos santyká ir paslaugos teikimo galimybes.
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Lygis
Pasiekimø sritys

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukðtesnysis

Pedagogo ir bendraklasiø
padedamas pasirenka dominanèià ûkio ðakà. Pedagogo ir bendraklasiø padedamas suranda informacijos
apie dominanèià ûkio ðakà,
jà kaupia ir analizuoja.
Pedagogo ir bendraklasiø
padedamas randa informacijos apie ûkio ðakoje taikomø technologijø raidà
bei darbo procesø ypatumus. Dirbdamas grupëje
numato technologinio pobûdþio uþduoèiø atlikimo
eigà.
Kartu su grupe pristato surinktà informacijà.

Atsirenka sau patrauklià
ûkio ðakà, numato vienos
ar keliø pasirinktø ûkio ðakø paþinimo bûdus.

Pagal savo individualius polinkius
ir poreikius pasirenka dominanèià
ûkio ðakà. Grupei pateikia idëjø
apie bûdus, kaip susipaþinti su
dominanèiomis ûkio ðakomis.

Renka, kaupia informacijà,
reikalingà technologinio
pobûdþio
uþduotims
spræsti. Argumentuoja informacijos pasirinkimo kriterijus. Tikslingai pritaiko
informacijà, spræsdamas
technologinio
pobûdþio
uþduotis.

Pedagogo ir bendraklasiø
padedamas parenka reikiamus þmoniø iðteklius
paslaugai teikti. Dirbdamas grupëje analizuoja
ûkio ðakoje naudojamø
medþiagø savybes bei pateikia ûkio ðakos gaminiø
gamybai reikiamø savybiø
medþiagø pavyzdþiø.

Analizuoja ûkio ðakoje
naudojamø medþiagø savybes. Argumentuotai parenka reikiamø savybiø
medþiagas ûkio ðakos gaminiams ir reikiamus þmoniø iðteklius paslaugai
teikti.

Technologiniai Mokytojo ir bendraklasiø
procesai ir jø padedamas atlieka bûsimo
rezultatai
gaminio maketà arba grafiná projekto procesø planà
bei gali ávertinti gaminius
vienu aspektu (technologiniu, konstrukciniu, ergonomikos). Iðbando gaminá
kaip vartotojas ir, mokytojo padedamas, suformuluoja iðvadas. Apibûdina
ûkio ðakoje teikiamas paslaugas vartotojo poþiûriu
(pavyzdþiui, ar kaina atitinka kokybæ).

Konsultuodamasis su mokytoju pagamina bûsimo
gaminio maketà arba sukuria grafiná projekto procesø planà. Ávertina pasirinktos ûkio ðakos gaminius konstrukciniu, technologiniu aspektais bei
vartotojo poþiûriu. Iðbando gaminius kaip vartotojas. Ávertina ûkio ðakos paslaugas paklausos ir pasiûlos aspektais.

Randa informacijà ávairiuose informacijos ðaltiniuose, jà fiksuoja, interpretuoja, aptaria grupëje. Apibûdina ûkio ðakoje taikomø technologijø raidà bei darbo procesø
ypatumus. Surinktà medþiagà pritaiko spræsdamas technologinio
pobûdþio uþduotis. Dalijasi informacija su grupës nariais ir pateikia
uþduoèiø sprendimo bûdus.
Su grupe aptaria galimus surinktos
informacijos pristatymo bûdus,
padeda pasirengti ir dalyvauja pristatyme.
Stebëdamas ir analizuodamas aplinkà ávardija ir argumentuotai
apibûdina reikalingus þmoniø iðteklius ávairiose paslaugø sferose.
Savarankiðkai analizuoja ûkio ðakoje naudojamø medþiagø savybes bei argumentuotai parenka
ûkio ðakos gaminiø gamybai reikiamø savybiø medþiagas. Pateikia pavyzdþiø, kaip taupiai ir kûrybingai jas naudoti. Numato pasirinktø medþiagø apdirbimo ypatumus. Bendradarbiauja su grupe
ir suderina ágyvendinimo planà.
Savarankiðkai suprojektuoja ir atlieka bûsimo gaminio maketà arba sudaro grafiná projekto procesø
planà. Argumentuotai paaiðkina
gaminiø panaudojimo, veikimo
principus, ávertina ir iðbando gaminius technologiniu, konstrukciniu, ergonomikos aspektais, vartotojo poþiûriu. Ávertina ir paaiðkina
ûkio ðakos paslaugas paklausos ir
pasiûlos aspektais, savarankiðkai
analizuoja paslaugos tinkamumà
skirtingø poreikiø ir galimybiø
þmonëms. Numato galimus praktinio iðbandymo bûdus ir geba panaudoti juos ávertindamas gaminio savybes. Savarankiðkai suformuluoja iðvadas.

Projektavimas

Informacija

Medþiagos

M

etodinës
rekomendacijos
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ÁVADAS
Metodiniø rekomendacijø paskirtis – padëti mokytojui kuo patraukliau organizuoti
technologijø dalyko ugdomàjà veiklà. Tuo tikslu pateikiami daþniausiai taikomi aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai, pamokø, kaip organizuoti skirtingø veiklos srièiø (ekskursijos, teorija, praktika) mokymàsi ir vertinimà, pavyzdþiai.
Atsiþvelgdamas á mokiniø motyvacijà, mokyklos bazæ, mokytojas turi lanksèiai naudoti pateiktus praktinio taikymo pavyzdþius ir nebijoti jø keisti bei individualizuoti. Metodinëse
rekomendacijose (Veiklos planavimo pavyzdþiai) nurodoma, kokiais bûdais galima organizuoti
ugdomàjà veiklà.

METODAI
Mokymo metodø yra labai ávairiø. Taikant skirtingus mokymo metodus mokiniai ágyja
ávairiø þiniø, todël ðiuolaikinio ugdymo siektina nuostata – kad mokytojas darbà organizuotø
kuo ávairesniais metodais. Technologijø pamokose taikomi tiek tradiciniai (þodiniai, vaizdiniai,
praktiniai), tiek netradiciniai aktyvaus mokymo(si) metodai. Ilgainiui ásivyravo priþiûrimos
praktikos strategija, kai mokiniai ágûdþius ir gebëjimus ágyja mokytojui priþiûrint, taisant ir
kontroliuojant praktinæ mokiniø veiklà. Ðiuo atveju mokiniams suteikiama individuali pagalba,
taèiau siekiant plaèiau taikyti projektø metodà, svarbu vadovauti mokiniams, atliekantiems
praktines uþduotis, bei skirti pakankamai laiko apskritai aptarti mokiniø mokymosi rezultatus
ir paþangà. Ðiuo poþiûriu ypaè svarbus mokytojo gebëjimas ávaldyti aktyvaus mokymo(si) metodus, organizuoti darbà grupëse, mokyti bendradarbiavimo, ugdyti technologinës veiklos ir
technologiniø produktø tyrimo ágûdþius ir t. t.
Ðioje metodiniø rekomendacijø dalyje pateikiami kai kuriø aktyvaus mokymo(si) metodø apraðymai. Mokytojø patogumui nusakytas pateikiamø metodø:
v tikslas;
v metodo organizavimo eiga bei sàlygos;
v metodo pritaikymo galimybës technologijø pamokose.

Metodinës rekomendacijos
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„Tvykstelëjimas“
Tikslas

Sudaryti sàlygas mokiniams, kad kiekvienas màstytø apie savo bûsenà ir suvoktø mo-

kymosi vyksmà.

Eiga

Kiekvienas dalyvis eilës tvarka pasako savo nuomonæ apie asmeniná arba turinio klausimà. Tarp pasisakymø neleidþiama diskutuoti.

Sàlygos

Mokiniai sëdi ratu. Pasisakymui skiriama ne daugiau kaip 2 min.

Taikymas

Technologijø pamokose ðá metodà galima naudoti pasirenkant informacijos ðaltinius,
analizuojant technologinius procesus, planuojant praktiná darbà ir pan. (þr. skyriø „Integruoto
technologijø kurso bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþiai“).

„Minèiø lietus“
Tikslas

Surinkti nagrinëjamos temos, problemos arba klausimo idëjas.

Eiga

Kiekviena grupë uþraðo savo idëjas nedideliuose lapeliuose. Bet kokia seka renkamos
spontaniðkos idëjos tam tikrai temai. Klausti, komentuoti ir kritikuoti tai, kas buvo iðsakyta,
neleidþiama. Pateiktos idëjos uþraðomos lentoje arba dideliame popieriaus lape. Lapeliai prikabinami arba suklijuojami kartu. Visa grupë ar grupelë susumuoja rezultatus, padaro jø santraukà.

Sàlygos

Grupæ sudaro ne daugiau kaip 20 mokiniø, trukmë – 5–10 min.

Taikymas

Mokiniai skatinami spontaniðkai reikðti savo mintis, surasti ir pateikti asociacijas pasirenkant praktiná darbà, parenkant medþiagas, aptariant technologinius procesus (operacijø eiliðkumà, parenkant reikiamus árankius) ir kt. (þr. skyriø „Integruoto technologijø kurso
bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþiai“).

„Minèiø þemëlapis“
Tikslas

Rinkti ir struktûrinti mintis temai, problemai ar klausimui.
Sujungti kalbiná ir vaizdiná màstymà.
Atskleisti atskirø sàvokø ryðius ir sàsajas.

Metodinës rekomendacijos
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Eiga

Mokytojas ir/arba mokiniai pateikia temà, kuriai mokiniai, dirbdami individualiai arba grupëje, turi sudaryti „minèiø þemëlapá“. Tema arba problema kaip svarbiausia sàvoka uþraðoma viduryje popieriaus lapo ir apibrëþiama apskritimu. Nuo apskritimo nubrëþiami pirmieji
atsiðakojimai (apibendrinanèios sàvokos) ir t. t. Siekiant vaizdumo temos arba problemos pagrindines, ðalutines ir smulkesnes ðakas galima þymëti spalvomis, skirtingais ðriftais ir pan.
(þr. 1 pav.).

Sàlygos

Grupæ sudaro ne daugiau kaip 4 asmenys. Galima uþduotá skirti individualiai kiekvienam mokiniui.

Taikymas

Ðá metodà galima naudoti sudarant veiklos planà praktiniam darbui atlikti. Tema daugeliu aspektø suvokiama per reliatyviai trumpà laikà (þr. skyriø „Integruoto technologijø kurso
bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþiai“).

1 pav. Galimo „minèiø þemëlapio“ pavyzdys

Kolegiðkas konsultavimas
Tikslas

Pasitikrinti, ar visi suprato pateiktà informacijà, gauti atsakymus á iðkilusius klausi-

mus, pasikartoti þinias.

Eiga

Tarkime, klasëje yra 30 mokiniø. Mokiniai iðsiskaièiuoja pirmais, antrais.

Metodinës rekomendacijos
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Ið viso 15 porø.
Ðià grupæ reikia suskirstyti á kelias maþesnes grupeles (mokytojo nuoþiûra). Patartina,
kad grupëje bûtø ne maþiau kaip 3 poros. Ðiuo atveju grupelæ sudaro 3 poros.

Grupeles atskirti ir mokinius susodinti vienas prieð kità. Jei daroma tik viena grupë, atskirti nereikia.
Mokiniai turi turëti raðiklius ir sàsiuvinius.
Tarkime, pirmieji numeriai (balti apskritimai) sugalvoja klausimà ið iðeitos temos apie
tai, kas jiems neaiðku, ir pateikia antriesiems numeriams (spalvoti apskritimai).

Antrieji trumpai pamàstæ atsako, o pirmieji uþraðo atsakymà sàsiuvinyje.
Pirmieji numeriai, gavæ atsakymà, pasislenka per vienà vietà á deðinæ.

Tuomet savo klausimus uþduoda antrieji numeriai, o pirmieji atsako. Antrieji atsakymus uþraðo savo sàsiuvinyje.

Antrieji numeriai, gavæ atsakymà, pasislenka per vienà vietà á deðinæ.

Tuomet veiksmas kartojamas. Vël pateikiami tie patys klausimai tik kitiems mokiniams. Tai atliekama, kol pirmosios poros susitinka. Mokiniai surenka reikiamà informacijà rûpimais klausimais, taip pat pasikartoja iðeità medþiagà.

Metodinës rekomendacijos

20

Sàlygos

Veiklà organizuoja mokytojas. Kiek laiko skirti klausimo formulavimui ir atsakymui,
mokytojas aptaria su mokiniais, pavyzdþiui, klausimui pateikti numatoma 30 s., o atsakymui –
2 min. Mokytojas stebi laikà ir nurodo, kada klausti, atsakyti ir keistis poromis. Mokiniams águdus, galima duoti komandas, kada keistis.

Taikymas

Ðis metodas vertingas tuo, kad ir prasèiau besimokantys mokiniai nebijo uþduoti klausimø (kuriø nedrásta pateikti mokytojui), ko jie nesuprato, kas jiems neaiðku, ir gauti á juos atsakymus. Tai naudinga tiek klausianèiajam – jis gauna atsakymus, tiek atsakinëjanèiajam – jis
pasikartoja þinias, iðmoksta suformuluoti klausimus. Ðá metodà galima taikyti prieð gaminiø
pristatymà, kai mokiniai pabaigia praktinius darbus, siekiant iðsiaiðkinti, ar visi mokiniai viskà
suprato (þr. skyriø „Integruoto technologijø kurso bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþiai“).

„Durstinys“
Tikslas

Mokiniai turi gerai iðmokti temà ar potemæ.

Eiga

Sudaromos grupës. Tarkime, klasëje yra 24 mokiniai. Suskirstome mokinius á 8 grupes
po 3 mokinius (mokiniø skaièius grupëje priklauso nuo nagrinëjamø temø ar potemiø skaièiaus). Kiekvienas grupës narys tampa savo nagrinëjamos uþduoties ar potemës ekspertu.
Pavyzdþiui, yra 2 grupës po 3 mokinius. Kiekvienas grupës narys pasirenka sau potemæ (skirtinga figûra – skirtinga potemë grupëje) ir tampa tos potemës ekspertu.

Ekspertai ið skirtingø grupiø (nagrinëjantys tà paèià potemæ) susëda kartu.

Aptaria bendrà potemæ ir suplanuoja, kaip perteiks reikiamà informacijà gráþæ á savo
komandas.
Ekspertai gráþta á savo grupes.

Perteikia informacijà komandoje vieni kitiems.

Metodinës rekomendacijos
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Sàlygos

Bûtina sàlyga, kad mokiniai perteiktø informacijà pasakodami savo þodþiais, o ne skaitytø ar duotø skaityti ið savo sàsiuvinio. Ðitaip perteikiamas þinias mokiniai geriau supranta ir
perima.

Taikymas

Dirbant pagal Integruoto technologijø kurso bendràjà programà, metodas gali bûti taikomas susipaþástant su Lietuvos ûkio ðakomis, apdorojant informacijà apie Lietuvos ûkio ðakas
(þr. skyriø „Integruoto technologijø kurso bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþiai“).

Grupinis tyrimas
Grupinio tyrimo metodà daþniausiai taiko didelæ patirtá turintys technologijø mokytojai.
Norint já taikyti, reikia gerai pasiruoðti, taèiau já ávaldþius pasiekiami geresni mokymosi rezultatai ir kartu galima siekti daugelio ugdymo tikslø. Ðis metodas labai plaèiai apraðytas,
todël jo nenagrinësime. (Daugiau informacijos apie grupiná tyrimà nurodoma rekomenduojamø
informacijos ðaltiniø sàraðe.)

Metodinës rekomendacijos
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PRAKTINIAI TAIKYMO PAVYZDÞIAI
Metodinëse rekomendacijose pateikiami keli veiklos planavimo pavyzdþiai ir keli Integruoto technologijø kurso bendrosios programos ágyvendinimo pavyzdþiai. Kai kurie ið pateiktø pavyzdþiø yra iðbandyti eksperimentinëse mokyklose.
Mokytojai, atsiþvelgdami á savo rajono specifikà, mokyklos aplinkà ir galimybes, gali
pasirinkti mokyklai tinkamà pavyzdþio variantà ir já iðbandyti arba keisti ir pritaikyti savo mokyklos sàlygoms, mokiniø poreikiams bei darbo aplinkos ypatumams.
Paþindami svarbiausius mokiniø poreikius (mokiniai domisi paslaugø sfera, konstrukcinëmis medþiagomis ar gaminiais ið konstrukciniø medþiagø) skirtingos ûkio ðakos yra kaip
kontekstas. Turime mokinius skatinti paþinti kuo daugiau ûkio ðakø. Mokiniø susidomëjimas
daþnai gali nulemti planavimo ir pamokø organizavimo atskaitos taðkus. Þinodami mokiniø
susidomëjimà viena ar kita ûkio ðaka arba jø produkcija ar medþiagomis, ar projektavimu, toliau pateiktuose veiklos planavimo pavyzdþiuose jûs rasite pavyzdþiø, kaip organizuoti ûkio
ðakø paþinimà projektuojant (1 pavyzdys), paþástant medþiagas (2 pavyzdys), organizuojant
ekskursijas (3 pavyzdys), renkant informacijà apie ûkio ðakas (4 pavyzdys).

Veiklos planavimo pavyzdþiai
Ugdymo procesas organizuojamas siekiant ágyvendinti mokiniø pasiekimus, pateiktus
Integruoto technologijø kurso bendrojoje programoje. Planavimas orientuotas 17 val. kursui,
kaip numatyta ugdymo planuose.
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1 pavyzdys
Toliau pateiktas planavimo variantas sudarytas tokia mokiniø veiklos srièiø seka: projektavimas, medþiagos, informacija, technologiniai procesai ir jø rezultatai.
Mokiniø veiklos
sritys

Uþduotys

Trukmë

Darbo aplinka

Projektavimas

Analizuoja analogus, projektuoja socialinio darbo
paslaugos sistemà. Pateikia eskizo (lankstuko, reklaminës skrajutës, plakato) projektà.

1

Technologijø kabinetas

Parenka ir ávardija þmoniø, materialiuosius iðteklius projektui ágyvendinti. Analizuojamos atliekamos funkcijos (namuose, valstybinëse ástaigose).

1

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Parenka ir ávardija þmoniø, materialiuosius iðteklius projektui ágyvendinti. Analizuojamos atliekamos funkcijos (namuose, valstybinëse ástaigose).

1

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Susipaþásta su produkcija, medþiagomis, árankiais,
profesijomis, ámonës perspektyvumu.

2

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Ekskursijos:
Pasirengia ekskursijai. Aptaria stebëjimo objektus,
informacijos rinkimo kriterijus, parengia klausimus. Susipaþásta su produkcija, medþiagomis,
árankiais, profesijomis, ámonës perspektyvumu.

3

Iðvykos á darbo objektus

Pristatymas, aptarimas, pasirinkimas.

2

Kabinetas

Refleksija:
Susipaþásta su teikiamomis socialinëmis paslaugomis, þmoniø ir materialiaisiais iðtekliais, tam tikros
ûkio ðakos bûdingomis paslaugomis, profesijomis,
paslaugos perspektyvumu.

1

Kabinetas

Projektuoja paslaugos sistemà, parengia paslaugos
teikimo planà (seneliø globa, socialinis darbas su
vaikais).

5

Kabinetas

Kûrybiðkai pristato darbà.

1

Kabinetas

Medþiagos

Informacija

Technologiniai
procesai ir jø
rezultatai
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2 pavyzdys
Toliau pateiktas planavimo variantas sudarytas tokia mokiniø veiklos srièiø seka: medþiagos, informacija, projektavimas, technologiniai procesai ir jø rezultatai.
Mokiniø veiklos
sritys

Uþduotys

Trukmë

Darbo aplinka

Medþiagos

Mokinys pasirenka patrauklias konstrukcines medþiagas, su kuriomis norëtø dirbti.
Ieðko informacijos apie medþiagø panaudojimà
ávairiose ûkio ðakose.

1

Kabinetas

Paþintinë:
Susipaþásta su produkcija, medþiagomis, árankiais,
profesijomis, ámonës perspektyvumu.

2

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Ekskursijos:
Pasirengia ekskursijai.
Susipaþásta su produkcija, medþiagomis, árankiais,
profesijomis, ámonës perspektyvumu.

3

Iðvykos á darbo objektus

Refleksija:
Dalijimasis sukaupta informacija, jos atrinkimas.
Pristatymo planavimas.
Pasirengimas pristatymui (medþiagos sisteminimas, aplanko kûrimas).

3

Kabinetas

Pristatymas. Aptarimas, vertinimas.

1

Kabinetas

Analizuoja analogus. Projektuojamo gaminio atranka, eskizavimas, darbo etapø planavimas.

1

Kabinetas

Gamyba:
Nuosekliai pagal technologinæ schemà atrenka
darbo priemones; organizuoja gamybos procesà;
gamina.

5

Kabinetas

Pristatymas.

1

Kabinetas

Informacija

Projektavimas

Technologiniai
procesai ir jø
rezultatai
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3 pavyzdys
Toliau pateiktas planavimo variantas sudarytas tokia mokiniø veiklos srièiø seka: informacija (ekskursijos), projektavimas, medþiagos, technologiniai procesai ir jø rezultatai.
Mokiniø veiklos
sritys

Informacija

Projektavimas

Medþiagos

Technologiniai
procesai ir jø
rezultatai

Uþduotys

Trukmë

Darbo aplinka

Ekskursijos:
Pasirengimas ekskursijai.
Susipaþásta su produkcija, medþiagomis, árankiais,
profesijomis, ámonës perspektyvumu.

4

Iðvykos á darbo objektus

Refleksija:
Pristatymas, aptarimas ir pasirinkimas.

2

Kabinetas

Informacijos kaupimas ir pritaikymas:
Papildomos informacijos rinkimas turint tikslà iðsirinkti produktus, kuriuos norima pagaminti remiantis surinkta informacija.

1

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Analizuoja analogus. Projektuojamo gaminio atranka, eskizavimas. Pateikia eskizus.

1

Kabinetas

Parinkti projektuojamam gaminiui tinkamas konstrukcines medþiagas.

1

Kabinetas

Refleksija:
Pristatyti projektinæ uþduotá.
Aptarti, kaip pasisekë projektuoti ir parinkti medþiagas, kokiø abejoniø kilo.
Tikslinti projektà.
Planuoti numatomus technologinius procesus.

2

Kabinetas

Gamyba:
Nuosekliai pagal technologinæ schemà atrenka
darbo priemones; organizuoja gamybos procesà;
gamina.

5

Kabinetas

Darbo rezultato pristatymas.

1

Kabinetas
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4 pavyzdys
Toliau pateiktas planavimo variantas sudarytas tokia mokiniø veiklos srièiø seka: informacija (paieðka, kaupimas, sisteminimas, ekskursijos), projektavimas, medþiagos, technologiniai procesai ir jø rezultatai.
Mokiniø veiklos
sritys

Informacija

Projektavimas

Medþiagos

Technologiniai
procesai ir jø
rezultatai

Uþduotys

Trukmë

Darbo aplinka

Susipaþásta su ûkio ðakomis nagrinëdamas jas ðiais
aspektais: produkcija, medþiagos, árankiai, profesijos, ámonës perspektyvumas.

2

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Pasirengia ekskursijai. Aptaria stebëjimo objektus,
parengia klausimus.
Ekskursijos:
Susipaþásta su produkcija, medþiagomis, árankiais,
profesijomis, ámonës perspektyvumu.

4

Iðvykos á darbo objektus

Refleksija:
Pristato ir aptaria ûkio ðakas bei iðskiria ádomiausià.
Informacijos kaupimas ir pritaikymas:
papildomos informacijos rinkimas turint tikslà pasirinkti produktus, kuriuos norima pagaminti, remiantis surinkta informacija

2

Kabinetas

Analizuoja analogus. Projektuojamo gaminio atranka, eskizavimas. Pateikia eskizus.

1

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Parenka projektuojamam gaminiui tinkamas konstrukcines medþiagas

1

Kabinetas, biblioteka,
skaitykla, informaciniø
technologijø kabinetas

Refleksija:
Pristato projektinæ uþduotá.
Aptaria, kaip sekësi projektuoti ir parinkti medþiagas, kokiø abejoniø kilo.
Patikslina projektà.
Planuoja technologinius procesus.

1

Kabinetas

Gamyba:
Nuosekliai, remdamasis technologine schema atrenka darbo priemones, organizuoja gamybos procesà. Gamina pasirinktà gaminá.

5

Kabinetas

Pristatymas.

1

Kabinetas
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Integruoto technologijø kurso bendrosios
programos uþduoèiø pavyzdþiai
1 pavyzdys
Mokiniams, kurie domisi paslaugø sfera, pateikiamas 1 pavyzdys. Mokiniai susipaþásta
su ûkio ðakomis nagrinëdami teikiamas paslaugas.
Ieðkant paslaugø sferai bûdingo projektinio kûrybinio sprendimo supaþindinti su ðia
sfera ûkio ðakø kontekste ir sudaryti paslaugos detalø planà.

Tikslas
Vertybinës nuostatos

v Iðskiriate paslaugø sferai aktualià projektinæ uþduotá.
v Tikslinate projektinæ uþduotá parinkdami teikiamai paslaugai naudojamas medþiagas bei pasitelkdami papildomà informacijà.
v Sudarote detalø paslaugos planà. Kûrybiðkai pristatote planà.

Uþdaviniai

Trukmë (val.)

17

Mokymo(si) metodai

Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Projektavimas

Trukmë

Medþiagos

Atsakingai vykdyti suplanuotus darbus.

Diskusija, „tvykstelëjimas“, stebëjimas, pokalbis, apklausa, „minèiø þemëlapis“, individualus darbas, darbas grupëse, ekspertø metodas, darbas su informaciniais ðaltiniais, demonstravimas, pristatymas.

Mokiniø pasiekimai

1.1. Atsirinkti sau patrauklià
ûkio ðakà.
1.2. Numatyti vienos ar keliø
pasirinktø ûkio ðakø paþinimo
bûdus.

3.1. Analizuoti ûkio ðakoje
naudojamø medþiagø savybes.
3.2. Argumentuotai parinkti
reikiamø savybiø medþiagas
ûkio ðakos gaminiams.
3.3. Argumentuotai parinkti
reikiamus þmoniø iðteklius paslaugai teikti.

Ugdomoji veikla

2 val.

v Mokytojas
Kartu su mokiniais aptaria klausimus: kokius þinote buityje naudojamus gaminius, kur jie gaminami, ið kokiø
medþiagø ir kokiø reikia darbo priemoniø. Iðvardijamos
ir glaustai apibûdinamos visos ûkio ðakos, aptariama,
kokios aktualios profesijos ávardytoms ûkio ðakoms.
Skatina mokinius taikyti ávairius ûkio ðakø paþinimo bûdus (stebëjimas, apklausa ir pan.).
v Mokiniai
Grupëmis uþpildo „minèiø þemëlapá“, pristato, paaiðkina, dël ko abejojo. Pagal „minèiø þemëlapá“ grupelëse
aptaria profesijas, pristato, pakomentuoja. Ávardija sau
patrauklià ûkio ðakà, iðskiria paslaugø sferai aktualià
projektinæ uþduotá.

2 val.
v Mokytojas
Kartu aptaria, kokiø medþiagø ir þmoniø iðtekliø reikia ávairioms ûkio ðakoms. Padeda mokiniams iðskirti
ir argumentuoti analizuojamø medþiagø savybes bei
þmoniø iðteklius. Konsultuoja ir padeda, argumentuotai apibûdina, kaip parinkti reikiamø savybiø medþiagas.
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Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Informacija

Trukmë

Technologiniai
procesai.
Grafinis
projekto
procesø
modeliavimas*

Mokiniø pasiekimai

Ugdomoji veikla

v Mokiniai
Pagal „minèiø þemëlapyje“ iðskirtas ûkio ðakas grupës
sudaro mozaikà, kokiø medþiagø arba þmoniø iðtekliø
reikia konkreèiai ûkio ðakai. Diskutuoja apie ávardytas
medþiagas arba þmoniø iðteklius, paskui grafiðkai pavaizduoja ir uþfiksuoja þemëlapiuose. Pristato ir pakomentuoja savo pasirinkimà. Aptaria, kaip sekësi projektuoti ir parinkti medþiagas, diskutuoja dël iðkilusiø abejoniø.
2.1. Rinkti, kaupti informacijà,
reikalingà technologinio pobûdþio uþduotims spræsti.
2.2. Argumentuoti informacijos pasirinkimo kriterijus.
2.3. Tikslingai pritaikyti informacijà sprendþiant technologinio pobûdþio uþduotis.

4.1. Pagaminti bûsimo gaminio maketà arba sukurti grafiná
projekto procesø planà.
4.2. Ávertinti pasirinktos ûkio
ðakos gaminius konstrukciniu,
technologiniu aspektais, vartotojo poþiûriu.
4.3. Iðbandyti gaminius vartotojo poþiûriu.
4.4. Ávertinti ûkio ðakos paslaugas paklausos ir pasiûlos
aspektais.

7 val.

v Mokytojas
Organizuoja mokiniø mokomàsias paþintines ekskursijas, susitikimus, diskusijas su darbo pasaulio atstovais,
supaþindina su miesto, rajono ir/arba ðalies ûkio ðakomis, organizuoja Lietuvos ûkio ðakø aptarimà su mokiniais. Kartu su mokiniais aptaria surinktà informacijà,
jos taikymà.
v Mokiniai
Pasirengia susitikimams ir diskusijoms su profesijø atstovais (suformuluoja rûpimus klausimus). Aptaria stebëjimo objektus, pasiskirsto uþduotis. Renka ir fiksuoja informacijà, kurioje randa atsakymus á suformuluotus
klausimus. Kaupia ir sistemina informacijà naudodamiesi kompiuterine mokomàja programa „Digital Portfolio“.
Pristato surinktà informacijà, iðskiria ir argumentuoja surinktos informacijos aktualumà sprendþiant technologinio pobûdþio uþduotis.
6 val.

v Mokytojas
Sudaro sàlygas mokiniams aptarti numatomus darbus.
Kartu su mokiniais numato vertinimo ir galutinio rezultato pristatymo kriterijus. Rekomenduojama tokia pateikiamo darbo struktûra:
Idëja, paslaugos rinka ir konkurencija (paslaugos perspektyva, vartotojai, paslaugos tenkinimo bûdai), profesijos, darbo vietos, darbo uþmokestis, karjeros principai,
ágyvendinimo galimybës rizika, paslaugos pranaðumai ir
trûkumai. Mokytojas padeda mokiniams numatyti ágytø
praktiniø gebëjimø pritaikymo galimybes gyvenime, apibûdinti paslaugø teikimo pranaðumus ir trûkumus. Stebi
mokiniø darbo eigà, konsultuoja iðkilus klausimams (padeda mokiniams analizuoti paslaugos tinkamumà skirtingø poreikiø ir galimybiø þmoniø grupëms, kokybës ir
kainos santyká, paslaugø teikimo galimybes). Padeda
mokiniams numatyti ágytø praktiniø gebëjimø pritaikymo galimybes gyvenime.
v Mokiniai
Nustato ir aptaria vertinimo ir galutinio rezultato pristatymo kriterijus. Sudaro grafiná projekto procesø planà,
numato veiklos atlikimo ir interpretavimo galimybes.
Grupëse savarankiðkai pasiskirsto numatomas atlikti uþduotis. Pagal individualius poreikius ir gebëjimus bei savo mokymosi stiliø pasirenka diferencijuotas mokytojo
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Mokiniø
veiklos sritis

Mokiniø pasiekimai

Ugdomoji veikla

pateiktas uþduotis. Paaiðkina paslaugø kokybës ir kainos
santyká ûkio ðakoje, paslaugø teikimo galimybes.
Apibûdina paslaugø teikimo pranaðumus ir trûkumus.
Analizuoja paslaugos tinkamumà skirtingø poreikiø ir
galimybiø þmoniø grupëms. Suprantamai, patraukliai ir
vaizdingai projektinius darbus pristato bendraklasiams,
mokytojui. Dalijasi mintimis apie projekto pranaðumus
bei trûkumus. Kartu su mokytoju aptaria ir ávertina atliktø darbø rezultatø pristatymà.
Ávertina ir ásivertina projektus pagal sutartus kriterijus.

Mokymosi
priemonës

Vertinimas

Projektuojant naudojami plakatai, kanceliarinës priemonës.
Nagrinëjant medþiagas naudojami plakatai, kanceliarinës priemonës, knygos, þurnalai.
Informacijai rinkti pasitelkiama kompiuteris, periodikos leidiniai, knygos, reklaminiai
lankstukai.
Technologiniams procesams taikomos ávairios konstrukcinës medþiagos (pagal individualius poreikius), naudojamasi kompiuteriu, multiterpës projektoriumi, kanceliariniais reikmenimis.
Mokomosios kompiuterinës programos („Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ“, 2001; „Design &
Technology: Food“; „Design & Technology: Textiles“; „Ýíöèêëîïåäèÿ ýòèêåòà Êèðèëëà
è Ìåôîäèÿ“, 2003; „Softogram „Digital Portfolio“; „Akelotë ir Co“, „Mega vieðbutis“) rekomenduojamos taikyti pagal pasirinktos ûkio ðakos projekto procesø grafinio modeliavimo praktinæ uþduotá.

Projektavimas:
Vertinamas mokiniø gebëjimas atsirinkti sau patrauklià ûkio ðakà, ávardyti vienos ar keliø
pasirinktø ûkio ðakø paþinimo bûdus, iðskirti paslaugø sferai projektinæ uþduotá. Mokiniai
ásivertina atitinkamos ûkio ðakos projektinës uþduoties aktualumà.
Medþiagos:
Vertinami mokiniø gebëjimai parinkti ir argumentuoti informacijà apie ûkio ðakoje naudojamas medþiagas, reikiamus þmoniø iðteklius ir jø savybes paslaugai teikti. Vertinamas
aktyvus dalyvavimas pamokoje, bendravimo ágûdþiai. Mokiniai ásivertina, kaip pasisekë
projektuoti ir pasirinkti medþiagas.
Informacija:
Vertinami mokiniø gebëjimai pasirengti ir aktyviai dalyvauti susitikimuose ir diskusijose
su profesijø atstovais (suformuluoti ir uþduoti savo rûpimus klausimus). Gebëjimas susirasti reikiamà informacijà ir argumentuoti surinktos informacijos aktualumà sprendþiant
technologinio pobûdþio uþduotis. Mokiniai ásivertina surinktos informacijos tikslingumà
pasirinktos paslaugos detaliam planui sudaryti.
Technologiniai procesai:
Vertinami mokiniø gebëjimai sudaryti detalø paslaugos planà, analizuoti paslaugø reikðmæ, jø tinkamumà skirtingø poreikiø ir galimybiø þmonëms, vertinti paslaugas paklausos
ir pasiûlos aspektais, vartotojo poþiûriu. Vertinamas mokiniø dalyvavimas pristatyme,
darbo kûrybingumas ir originalumas. Mokiniai ásivertina atliktos uþduoties pranaðumus ir
trûkumus vartotojo poþiûriu.

* Grafinio projekto proceso modeliavimo (paslaugos teikimo) praktinë uþduotis gali bûti tokia: parengti seneliø
prieþiûros, socialinio darbo su vaikais, ligoniø prieþiûros ir slaugos, maisto pristatymo ligoniams, baldø surinkimo, kirpimo, manikiûro ir t. t. paslaugø planà.
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2 pavyzdys
Mokiniai, kurie domisi konstrukcinëmis medþiagomis, su ûkio ðakomis susipaþásta
nagrinëdami konstrukcines medþiagas.

Tikslas

Mokiniai, susipaþinæ su konstrukcinëmis medþiagomis ir pasirinkæ medþiagas, ið
kuriø norëtø gaminti gaminius, ieðko, kaupia ir sistemina informacijà apie tà ûkio
ðakà, kurioje ðios medþiagos yra naudojamos.

Vertybinës nuostatos

Gebëjimas rasti, analizuoti informacijà apie ûkio ðakas ir tinkamai naudotis ja, bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiø plëtojimas, sugebëjimas dirbti komandoje,
atsakingumas, darbðtumas, kûrybingumas, originalumas.

Uþdaviniai

v Pasirenkate sau patrauklias konstrukcines medþiagas, numatote ir suplanuojate
ûkio ðakos, kurioje jos naudojamos, paþinimo etapus.
v Renkate, kaupiate ir pritaikote informacijà technologinio pobûdþio uþduotims
spræsti.
v Projektuojate ir ið pasirinktø konstrukciniø medþiagø pagaminate gaminá arba jo
maketà naudodami maketines medþiagas (kartonà, putplastá, porolonà ir kt); sudarote grafiná darbo procesø planà ir saugiai bei kokybiðkai atliekate technologinius procesus.

Mokymo(si) metodai

„Minèiø lietus“, „minèiø þemëlapis“, „tvykstelëjimas“, kolegiðkas konsultavimas,
partneriø apklausa, individualus darbas, darbas grupëse, pokalbis, diskusija, stebëjimas, apklausa, demonstravimas, praktinis darbas, pristatymas.

Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Ávadas.
Konstrukcinës
medþiagos

Trukmë

Informacijos
rinkimas

Mokiniø pasiekimai

3.1.1. Atpaþinti ûkio ðakoje
naudojamas tinkamas medþiagas arba reikalingus þmoniø
iðteklius.
3.1. Analizuoti ûkio ðakoje
naudojamø medþiagø savybes.
3.2. Argumentuotai parinkti
reikiamø savybiø medþiagas
ûkio ðakos gaminiams.
3.3. Argumentuotai parinkti
reikiamus þmoniø iðteklius paslaugai teikti.
1.1.1. Iðvardyti Lietuvos ûkio
ðakas.

Ugdomoji veikla

2 val.
v Mokytojas
„Minèiø lietaus“ arba „minèiø þemëlapio“ metodais pasiûlo mokiniams sudaryti jiems þinomø konstrukciniø
medþiagø, naudojamø ávairiose ûkio ðakose, sàraðà.
Naudodamas „tvykstelëjimo“ metodà padeda mokiniams iðskirti þinomas ûkio ðakas, kuriose naudojamos
pasirinktos medþiagos.
v Mokiniai
Konsultuodamiesi su mokytoju, ieðkodami informacijos
ávairiuose ðaltiniuose ar pasitelkdami savo turimas þinias, apibûdina ðias medþiagas, jø rûðis, sudëtá bei taikymo galimybes. Pagal savo individualius polinkius ir poreikius mokiniai pasirenka tas konstrukcines medþiagas,
su kuriomis norëtø dirbti. Argumentuotai apibûdina medþiagø parinkimà. Stebëdami ir analizuodami artimiausià aplinkà ávardija ir aptaria reikiamus þmoniø iðteklius
ávairiose paslaugø sferose.
Savarankiðkai ar mokytojo padedamas kiekvienas mokinys pasirenka sau patrauklià ûkio ðakà, apie kurià norëtø rinkti informacijà.
2 val.

2.1.1. Iðvardyti galimus informa- Dirbdami grupëmis ir naudodamiesi ávairiomis informacijos ðaltinius (mokytojai, ðeimos cijos priemonëmis, konsultuodamiesi su mokytoju ar
nariai, internetas ir pan.).
draugais mokiniai ieðko, kaupia ir atrenka informacijà
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Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë
Paþintinës
ekskursijos,
susitikimai

Mokiniø pasiekimai

2.2.1. Iðskirti reikalingà infor- apie pasirinktoje ûkio ðakoje taikomø technologijø raidà
macijà.
bei darbo procesø ypatumus.
Fiksuojama ir aptariama informacija apie ûkio ðakoje
gaminamà produkcijà, naudojamas medþiagas, iðteklius,
darbo priemones, árangà.
3 val.

1.1.3. Iðvardyti galimus objektus, kur gali susipaþinti su dominanèia ûkio ðaka.
1.2.2. Apþvelgti ûkio ðakos
(ðakø) paþinimo bûdus kasdienëje aplinkoje/visuomenëje/
pramonëje/versle.
2.2.1. Iðskirti reikalingà informacijà.

Trukmë
Surinktos
informacijos
aptarimas.
Refleksija

Trukmë
Informacijos
atrinkimas.
Pasiruoðimas
pristatymui

Trukmë
Projekto
pristatymas

Trukmë
Projektavimas

Ugdomoji veikla

v Mokytojas
Organizuoja paþintines ekskursijas, susitikimus. Stebi
mokiniø darbà, pataria, konsultuoja mokinius.
v Mokiniai
Mokytojo padedami sudaro lankytinø objektø sàraðà atsiþvelgdami á realias laiko, materialines ir kt. sànaudas.
Ekskursijø bei susitikimø metu mokiniai renka reikalingà
informacijà taikydami ávairius ûkio ðakø paþinimo bûdus: susipaþásta su profesijø atstovais, renka, fiksuoja,
sistemina informacijà apie darbo pobûdá, sàlygas, priemones, árangà, technologinius procesus.
1 val.

4.2.1. Aptarti pagrindinius ûkio
ðakos ypatumus (technologiniu,
konstrukciniu, ergonomikos aspektais, vartotojo poþiûriu).
4.3.1. Paaiðkinti paslaugø kokybës ir kainos santyká ûkio ðakoje, paslaugø teikimo galimybes.

v Mokiniai
Diskutuodami, partneriø apklausos ar kolegiðko konsultavimo metodais mokiniai dalijasi ávairiuose informaciniuose ðaltiniuose surinkta bei ekskursijø ir susitikimø
metu gauta informacija, aptaria Lietuvos ûkio ðakas, su
jomis susijusias profesijas bei perspektyvas.
Planuoja, kaip surinktà informacijà pristatyti klasës
draugams.
1 val.

2.2.1. Iðskirti reikalingà infor- v Mokytojas
macijà.
Stebi mokiniø darbà, konsultuoja mokinius.
v Mokiniai
Dirba komandose: ruoðiasi pristatyti surinktà ir susistemintà informacijà apie pasirinktas ûkio ðakas.
Pasirenka jiems patrauklià pristatymo formà; rengia aplankus, lankstukus, skaidres ir pan.
1 val.

2.2. Argumentuoti informaci- v Mokytojas
jos pasirinkimo kriterijus.
Sudaro tinkamas sàlygas mokiniø darbø pristatymui, stebi
pristatymus, pateikia klausimus, vertina mokiniø darbus.
v Mokiniai
Atliktus projektinius darbus suprantamai ir vaizdingai
pristato bendraklasiams, mokytojui. Atsako á klasës
draugø bei mokytojo pateiktus klausimus, argumentuoja
sukauptos informacijos pasirinkimo kriterijus. Ávertina
draugø ir savo atliktus darbus.
1 val.

4.1.1. Parengti ir saugiai pagaminti bûsimo gaminio maketà
naudojant maketines medþiagas (kartonà, putplastá, porolonà ir kt.) arba atlikti grafiná projekto procesø modeliavimà.

v Mokytojas
Organizuoja darbà, skiria uþduotis mokiniams, konsultuoja mokinius, vertina jø darbà.
v Mokiniai
Argumentuotai apibûdina reikiamø savybiø medþiagø
parinkimà, numato jø apdirbimo ypatumus. Kuria gami-
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Mokiniø
veiklos sritis

Mokiniø pasiekimai

niø eskizus. Planuoja technologinio pobûdþio uþduoèiø
atlikimo eigà. Ávertina bûsimos veiklos atlikimo ir interpretavimo galimybes.

Trukmë
Nuoseklus
darbo
operacijø
atlikimas

5 val.

4.1.1. Parengti ir saugiai pagaminti bûsimo gaminio maketà
naudojant maketines medþiagas (kartonà, putplastá, porolonà ir kt.) arba atlikti grafiná
projekto procesø modeliavimà.

Trukmë
Gaminiø/
maketø
pristatymas.
Atlikto darbo
aptarimas

Ugdomoji veikla

v Mokiniai
Pasirinkæ ûkio ðakose naudojamas medþiagas arba jø
analogus, nuosekliai pagal technologinæ schemà atrenka
darbo priemones ir/arba naudodami IKT organizuoja gamybos procesà ir parengia bei atlieka bûsimo gaminio
maketà arba grafiðkai sumodeliuoja projekto procesus.
v Mokytojas
Padeda mokiniams pasirinkti darbui reikalingas priemones, sudaro sàlygas jomis pasinaudoti, konsultuoja mokinius, stebi bei vertina jø darbà.
1 val.

4.2. Ávertinti pasirinktos ûkio
ðakos gaminius konstrukciniu,
technologiniu aspektais ir vartotojo poþiûriu.
4.3. Iðbandyti gaminius vartotojo poþiûriu.

v Mokytojas
Stebi mokiniø darbø pristatymà, kartu su mokiniais organizuoja parodà, ávertina mokiniø sukurtus gaminius.
Kartu su mokiniais aptaria projekto pranaðumus bei trûkumus.
v Mokiniai
Tiria ir vertina pagamintus gaminius arba maketus, suformuluoja iðvadas, kurios atspindi kokybës ir kainos
santyká.
Aptaria ûkio ðakoje gaminamos produkcijos ar teikiamos paslaugos vertinimo kriterijus, apibûdina gaminiø
panaudojimo principus, pranaðumus bei trûkumus.
Organizuoja sukonstruotø gaminiø arba maketø parodà.
Dalijasi mintimis apie projekto pranaðumus bei trûkumus.
Argumentuotai iðsako savo nuomonæ, pateikia iðvadas.

Mokymosi
priemonës

Informacijai rinkti naudojamos informacijos priemonës: internetas, biblioteka, periodinë
literatûra ir pan., projektavimo bei technologiniø procesø veiklos srityse naudojami kompiuteriai, internetas, kompiuteriø programos: konstravimo programa „Crocodile Technology“, demonstravimo programa „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“, grafinio vaizdavimo programa
„Visio, 2003“, modeliavimo sistema „Working Model“ ir kitos, atsiþvelgiant á pasirinktà
ûkio ðakà. Atliekantiems praktinius darbus mokiniams siûloma naudotis siuvimo, mezgimo maðinomis, staklëmis ar kita áranga (atsiþvelgiant á technologijø kabineto turimà materialinæ bazæ).

Vertinimas

Konstrukciniø medþiagø paþinimo veikloje taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinama mokiniø aktyvus dalyvavimas pamokose, parodytos þinios, bendravimo ágûdþiai, gebëjimas rasti reikalingà informacijà.
Renkanèiø informacijà mokiniø vertinamas gebëjimas nusakyti technologinio pobûdþio
problemas ûkio ðakoje ir numatyti sprendimo bûdus bei galimus sunkumus; vertinamas
mokiniø gebëjimas parinkti reikiamø savybiø medþiagas, aktyvumas, naujø idëjø siûlymas.
Mokiniø surinktai informacijai ir pristatymui ávertinti taikomas diagnostinis vertinimas.
Vertinama dalyvavimas pristatyme, sukauptos informacijos aktualumas bei pateikimo originalumas. Mokiniai ásivertina patys, jø darbà ávertina grupës draugai bei mokytojas.
Projektavimo veikloje taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamas mokiniø gebëjimas sudaryti technologiniø procesø sekas atsiþvelgiant á techninæ uþduotá, mokinio kûrybingumas, originalumas.
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Atliekant technologinius procesus taikomas diagnostinis vertinimas. Vertinamas saugus
bei nuoseklus darbas, gebëjimas pritaikyti surinktà informacijà sprendþiant technologinio
pobûdþio uþduotis.
Pagamintø gaminiø arba maketø pristatymo metu taikomas diagnostinis vertinimas. Vertinama pristatymo bei gaminio kokybë, atlikto darbo kûrybingumas, tikslumas, originalumas. Mokiniai ávertina savo bei klasës draugø sukurtus gaminius.
Pasiekimai diferencijuojami pagal uþduoèiø atlikimo savarankiðkumo laipsná.

3 pavyzdys
Mokiniai, kuriuos domina paþintinë veikla, su ûkio ðakomis supaþindinami organizuojant ekskursijas.

Tikslas

Per paþintinæ praktinæ veiklà supaþindinti mokinius su ûkio ðakomis, plaèiau panagrinëti energetikos, elektrotechnikos ir elektronikos, telekomunikacijos ûkio ðakà
ir suteikti galimybæ mokiniams motyvuotai plësti gebëjimus ðioje srityje.

Vertybinës nuostatos

Smalsumas, atkaklumas ir kûrybingumas siekiant paþinti ir suvokti energetikos,
elektronikos, telekomunikacijos ûkio ðakos reikðmæ þmogaus kasdienei aplinkai,
verslui, visuomenei.

Uþdaviniai

Bendradarbiaudami stebite, analizuojate energetikos, elektronikos, telekomunikacijos ûkio ðakà, aiðkinatës kylanèias problemas, jø sprendimo bûdus.
Apibendrinate surinktà medþiagà ir praktinius darbus, ávertinate rezultatus, ávairiomis formomis kûrybingai pateikiate sukauptà medþiagà.

Trukmë (val.)

17

Mokymo(si) metodai

Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Informacija

Stebëjimas, apklausa, pokalbis, diskusija, „minèiø lietus“, „minèiø þemëlapis“,
„tvykstelëjimas“, partneriø apklausa, darbas grupëse, ekspertø metodas, praktinis
darbas, individualus darbas.

Mokiniø pasiekimai

2.1. Rinkti, kaupti informacijà,
reikalingà technologinio pobûdþio uþduotims spræsti.
2.2. Argumentuoti informacijos pasirinkimo kriterijus.
2.3. Tikslingai pritaikyti informacijà sprendþiant technologinio pobûdþio uþduotis.

Ugdomoji veikla

4 val.

v Mokytojas
Organizuoja mokiniø mokomàsias ekskursijas, susitikimus, diskusijas su darbo pasaulio atstovais, supaþindinimà su miesto, rajono ir/arba ðalies ûkio ðakomis.
Taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus, IKT, diferencijuodamas mokomàsias uþduotis organizuoja Lietuvos
ûkio ðakø aptarimà.
Suformuluoja klausimus, padedanèius giliau paþinti
analizuojamà ûkio ðakà.
v Mokiniai
Renka informacijà ið ávairiø ðaltiniø, jà analizuoja, sistemina, kaupia ir atrenka reikalingà.
Renka informacijà, kurioje randa atsakymus á suformuluotus klausimus.
Informacijai ir þinioms kaupti bei sisteminti naudoja informacijos kaupimo bei sisteminimo programà „Digital
Portfolio“.
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Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Projektavimas

Trukmë

Medþiagos

Trukmë

Mokiniø pasiekimai

1.1. Atsirinkti sau patrauklià
ûkio ðakà.
1.2. Numatyti vienos ar keliø
pasirinktø ûkio ðakø paþinimo
bûdus.

3.1. Analizuoti ûkio ðakoje
naudojamø medþiagø savybes.
3.2. Argumentuotai parinkti
reikiamø savybiø medþiagas
ûkio ðakos gaminiams.

Technologiniai 4.1 Pagaminti bûsimà gaminá,
procesai
maketà arba sudaryti grafiná
projekto procesø planà.
4.2. Ávertinti pasirinktos ûkio
ðakos gaminius konstrukciniu,
technologiniu aspektais ir vartotojo poþiûriu.
4.3. Iðbandyti gaminius vartotojo poþiûriu.
4.4. Ávertinti ûkio ðakos paslaugas paklausos ir pasiûlos
aspektais.

Ugdomoji veikla

4 val.

v Mokytojas
Organizuoja mokiniø darbo grupiø su(si)darymà pagal
pasirinktos ûkio ðakos pasirinktà veiklos sritá.
v Mokiniai
Nustato ir aptaria vertinimo ir galutinio rezultato pristatymo kriterijus.
Grupëse savarankiðkai pasiskirsto numatomas atlikti uþduotis.
3 val.

v Mokytojas
Sudaro sàlygas mokiniams aptarti numatomus darbus.
Taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus, IKT, padeda, konsultuoja mokinius, atpaþástanèius ûkio ðakoje
naudojamas medþiagas.
Kartu su mokiniais nustato ir aptaria vertinimo ir galutinio darbo rezultato pristatymo kriterijus.
v Mokiniai
Suformuluoja aktualius klausimus, apie tai diskutuoja
grupëje.
Naudodami enciklopedinæ programà „Microsoft Encarta, 2003“ mokiniai susipaþásta su informacija apie pasirinktos ûkio ðakos medþiagø pavyzdþius.
6 val.

v Mokytojas
Sudaro sàlygas mokiniams atlikti numatomus darbus.
Taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus, IKT, padeda, konsultuoja mokinius, rengianèius bûsimo gaminio
maketo grafiná planà.
Padeda mokiniams numatyti, kaip ágytus praktinius gebëjimus galima pritaikyti gyvenime.
Stebi mokiniø darbo eigà, konsultuoja iðkilus klausimams.
Pateikia diferencijuotas uþduotis.
Taikydamas aktyvaus mokymo(si) metodus, IKT, padeda, konsultuoja mokinius, vertinanèius pasirinktos ûkio
ðakos gaminius konstrukciniu, technologiniu aspektais,
vartotojo poþiûriu.
v Mokiniai
Grafinio vaizdavimo programa „Visio, 2003“ mokiniai
atlieka eskizavimo ir braiþymo darbus.
Naudodami maketines medþiagas parengia bûsimo gaminio maketà arba sudaro grafiná projekto procesø planà, nubraiþo elektros schemas.
Pagal individualius poreikius ir gebëjimus ir savo mokymosi stiliø pasirenka diferencijuotas mokytojo pateiktas
uþduotis.
Konstravimo programa „Crocodile Technology“ iðbando, kaip galima pritaikyti elektroninius elementus praktiniam darbui.
Modeliavimo sistema „Working Model“ iðbando mechanizmø simuliacines, modeliavimo sistemas, jø panaudojimo galimybes praktiniam darbui.
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Mokiniø
veiklos sritis

Mokiniø pasiekimai

Ugdomoji veikla

Mokiniai kûrybingai analizuoja pasirinktø objektø formas, funkcijas ir paskirtá.
Pristato darbus (sukurtà gaminá ir/arba jo projektà, paslaugø apraðà ar kt.) bendraklasiams ir mokytojui.
Kartu su mokytoju aptaria ir ávertina atliktø darbø rezultatø pristatymus.

Mokymosi
priemonës

Vertinimas

Informacija:
Informacija renkama naudojant kompiuterá su interneto prieiga, periodikos leidinius, knygas, reklaminius lankstukus, informacijos kaupimo ir sisteminimo programà „Digital Portfolio“.
Projektavimas:
Pasirinktoje ûkio ðakoje naudojami plakatai, modeliavimo sistema „Working Model“.
Medþiagos:
Plakatai, knygos, þurnalai, kompiuteris, demonstravimo programa „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“,
multiterpës projektorius, elektroniniai ir mechaniniai konstruktoriai, konstravimo programa „Crocodile Technology“.
Technologiniai procesai:
Grafinio vaizdavimo programa „Visio, 2003“, konstravimo programa „Crocodile Technology“, modeliavimo sistema „Working Model“.
Rankiniai konstrukciniø medþiagø apdirbimo árankiai, staklës ir árengimai.

Informacija:
Taikomas formuojamasis vertinimas. Stebima mokiniø veikla ekskursijø metu. Vertinama
þodþiu: fiksuojama, kaip mokiniai taiko apklausos metodà bendraudami su ámonës darbuotojais; mokiniø aktyvumas, gebëjimas susirasti reikiamà informacijà.
Ásivertinimas: mokiniai stebi draugø aktyvumà ekskursijø metu ir pateikia savo vertinimo
rezultatus.
Projektavimas:
Taikomas diagnostinis vertinimas.
Fiksuojama, kaip mokiniai pasiskirsto uþduotis, mokiniø aktyvumas, gebëjimas tiksliai ir
gerai atlikti uþduotis.
Gebëjimas numatyti pasirinktos ûkio ðakos paþinimo bûdus.
Ásivertinimas: mokiniai vertina savo gebëjimà tiksliai ir tinkamai atlikti uþduotis.
Medþiagos:
Taikomas formuojamasis vertinimas. Stebimas darbas grupëse. Fiksuojama, kaip mokiniai
pasiskirsto uþduotis, kaip bendrauja tarpusavyje, mokiniø aktyvumas, gebëjimas naudotis
IKT.
Ásivertinimas: mokiniai vertina savo draugus, atpaþástanèius ûkio ðakoje naudojamas medþiagas.
Technologiniai procesai:
Taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamas gebëjimas sudaryti grafiná projekto procesø planà, jo originalumas, elektros schemø teisingas braiþymas.
Taikomas diagnostinis vertinimas.
Vertinama: pristatymo bei gaminio kokybë, atlikto darbo kûrybiðkumas, tikslumas, originalumas.
Ásivertinimas: mokiniai vertina savo ir savo draugø atlikto darbo kokybæ, tikslumà, originalumà, kûrybiðkumà.
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4 pavyzdys
Mokiniams, norintiems iðsamiau susipaþinti su ûkio ðakomis, pateikiamas ûkio ðakø
paþinimas pradedant informacijos paieðka.
Renkant informacijà apie ûkio ðakas, susipaþinti su gaminama produkcija, medþiagomis, árankiais, profesijomis, pasirinkti dominanèià ûkio ðakà ar jos sritá ir pagaminti gaminá.

Tikslas
Vertybinës nuostatos

v Naudodamiesi ávairiais informacijos ðaltiniais, surandate informacijà apie ûkio
ðakose gaminamà produkcijà, naudojamas medþiagas, árankius, profesijas, jà
kaupiate, sisteminate ir pristatote klasës draugams.
v Remdamiesi surinkta informacija apie ûkio ðakas, pasirenkate dominanèià ûkio
ðakà ar jos sritá ir suprojektuojate bei pagaminate gaminá.

Uþdaviniai

Trukmë (val.)

17

Mokymo(si) metodai

Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Informacijos
rinkimas

Trukmë

Ekskursijos

Argumentuotai pasirinkti ûkio ðakà ar jos sritá ir pagaminti gaminá.

„Tvykstelëjimas“, darbas grupëje, „minèiø lietus“, „minèiø þemëlapis“, diskusija,
„durstinys“, kolegiðkas konsultavimas.

Mokiniø pasiekimai

Ugdomoji veikla

2 val.

2.1. Rinkti, kaupti informacijà, v Mokytojas
reikalingà technologinio pobû- Supaþindina su pamokos tema, tikslais ir uþdaviniais.
dþio uþduotims spræsti.
Lentoje pateikiamas ûkio ðakø sàraðas.
Burtø keliu paskirstomos ûkio ðakos.
Pagal giminiðkas ûkio ðakas sudaromos nedidelës darbo
grupës.
„Tvykstelëjimo“ ar „minèiø lietaus“ metodu su mokiniais aptaria informacijos paieðkos ir kaupimo bûdus
apie ûkio ðakose gaminamà produkcijà, naudojamas
medþiagas, árankius, profesijas.
Stebi darbà grupëse ir iðkilus neaiðkumams, konsultuoja,
pataria ir padeda juos iðspræsti.
v Mokiniai
Burtø keliu pasirenka ûkio ðakà ar ðakas. Grupëse taikydami „minèiø þemëlapio“ metodà, diskutuodami, analizuodami artimiausià aplinkà, naudodamiesi ávairiais informacijos ðaltiniais bei remdamiesi savo patirtimi, renka informacijà apie ûkio ðakas ir sritis, á kurias jos skirstomos, kokia gaminama produkcija, kokios naudojamos
medþiagos, árankiai, kokios reikalingos profesijos, jà
kaupia ir sistemina. Surinktà medþiagà pristato klasës
draugams.

4 val.
2.1. Rinkti, kaupti informacijà, v Mokytojas
reikalingà technologinio pobû- Kartu su mokiniais aptaria galimus lankytinus objektus,
ávertina laiko bei materialines sànaudas, ekskursijos tiksdþio uþduotims spræsti.
lus, numato informacijos kaupimo bûdus (fotografavimas, apklausa, stebëjimas ir kt.), aptaria pristatymà ir
vertinimo kriterijus.
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Mokiniø
veiklos sritis

Mokiniø pasiekimai

Organizuoja mokiniø mokomàsias ekskursijas, susitikimus, diskusijas su darbo pasaulio atstovais, supaþindinimà su miesto ar rajono ámonëmis ir ûkio ðakomis.
v Mokiniai
„Minèiø lietaus“, „durstinio“ metodais, naudodamiesi
ávairiais informacijos ðaltiniais aptaria ir nurodo objektus, kur galima susipaþinti su ûkio ðakomis bei jos sritimis regione. Sudaro lankytinø objektø sàraðà ir ávertina
realias laiko bei materialines sànaudas. Mokiniø grupës
numato, kas bus stebima, á kokius objektus bus kreipiamas dëmesys, parengia klausimus rûpimomis temomis,
pasiskirsto uþduotis, aptaria kitas informacijos paieðkos
galimybes.
Ekskursijø ar susitikimø metu fiksuoja ir aptaria informacijà apie ûkio ðakoje gaminamà produkcijà ar teikiamas
paslaugas, naudojamas medþiagas, iðteklius, darbo priemones, árangà, susipaþásta su profesijomis.
Naudodamiesi ávairiomis informacijos priemonëmis, papildomai ieðko, kaupia ir atrenka informacijà apie ûkio
ðakose taikomø technologijø raidà bei darbo procesø
ypatumus.
„Minèiø lietaus“, „durstinio“ ar kolegiðko konsultavimo
metodais mokiniai perteikia ir aptaria sukauptà informacijà ir pasirengia pristatymui.

Trukmë
Surinktos
informacijos
pristatymas

Trukmë
Projektavimas

Ugdomoji veikla

2 val.

2.2. Argumentuoti informaci- v Mokytojas
jos pasirinkimo kriterijus.
Stebi darbà grupëse ir iðkilus neaiðkumams, konsultuoja,
pataria ir padeda juos iðsiaiðkinti.
v Mokiniai
Refleksija:
„Minèiø lietaus“, „durstinio“ ar kolegiðko konsultavimo
metodais perteikia sukauptà informacijà apie ûkio ðakose ir jos srityse taikomø technologijø raidà bei darbo
procesø ypatumus, gaminamà produkcijà, naudojamas
medþiagas, árankius, profesijas, ámonës perspektyvumà
ir pasirengia pristatymui.
Pristato surinktà informacijà. Argumentuoja informacijos
pasirinkimo kriterijus.
Aptariami pristatymai.
Informacija papildoma siekiant pasirinkti norimà gaminti gaminá.
1 val.

1.1. Atsirinkti sau patrauklià
ûkio ðakà.
1.2. Numatyti vienos ar keliø
pasirinktø ûkio ðakø paþinimo
bûdus.

v Mokytojas
Pagal mokiniø pasirinktas ûkio ðakos sritis suskirsto mokinius á grupes.
Stebi darbà ir konsultuoja iðkilus neaiðkumams.
v Mokiniai
Remdamiesi surinkta informacija apie ûkio ðakas pasirenka dominanèià ûkio ðakà ar jos sritá.
Mokiniø grupës „minèiø lietaus“ metodu ávertina pasirinktos ûkio ðakos gaminius konstrukciniu, technologiniu aspektais, vartotojo poþiûriu, aptaria, analizuoja
naudojamas medþiagas ir jø savybes.
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Mokiniø
veiklos sritis

Trukmë

Medþiagos

Mokiniø pasiekimai

Ugdomoji veikla

Pasirenka praktiná darbà. Analizuoja pasirinkto praktinio
darbo formas, funkcijas, paskirtá ir braiþo eskizus.
2.3. Tikslingai pritaikyti informacijà sprendþiant technologinio pobûdþio uþduotis.
3.1. Analizuoti ûkio ðakoje
naudojamø medþiagø savybes.
3.2. Argumentuotai parinkti
reikiamø savybiø medþiagas
ûkio ðakos gaminiams.

Trukmë

2 val.

v Mokytojas
Stebi darbo procesà, prireikus pataria, paaiðkina technologiniø operacijø sudarymo principus, medþiagø bei
árankiø parinkimo galimybes.
v Mokiniai
Grupëse analizuoja ûkio ðakoje naudojamas medþiagas
ir jø savybes, „minèiø lietaus“ metodu parenka tinkamø
savybiø medþiagas ir árankius gaminiui pagaminti.
Sudaro technologinæ kortelæ.
„Minèiø lietaus“ metodu pristato projektinæ uþduotá.
Aptaria, kaip sekësi projektuoti ir parinkti medþiagas,
kokiø kilo abejoniø.
Patikslina projektà.
5 val.

Technologiniai 4.1. Pagaminti gaminá.
v Mokytojas
procesai ir jø
4.3. Iðbandyti gaminius varto- Stebi darbo procesà, prireikus pataria, paaiðkina ir paderezultatai
tojo poþiûriu.
monstruoja saugaus darbo su árankiais bûdus.
Padeda pasiruoðti pristatymui.
v Mokiniai
Remdamiesi sudaryta technologine kortele, saugiai atlieka darbo operacijas, pagamina gaminá. Ávertina gaminá
vartotojo poþiûriu.
Pasirengia pristatymui.

Trukmë

Pristatymas

Mokymosi
priemonës

Vertinimas

4.2. Ávertinti pasirinktos ûkio
ðakos gaminius konstrukciniu,
technologiniu aspektais ir vartotojo poþiûriu.

1 val.

v Mokytojas
Stebi pristatymus.
Aptariami pristatymai.
v Mokiniai
Pristato medþiagas, naudojamas ûkio ðakos produkcijos
gamybai, ávertina gaminius atsiþvelgdami á kokybës ir kainos santyká, pasirinkto gaminio ergonomiðkumà ir pasirinktas medþiagas, technologinius procesus gaminiui pagaminti. Pateikia gaminio apibûdinimà vartotojo poþiûriu.
Aptaria pristatymus.

Informacijai rinkti ir kaupti naudojamasi kompiuteriu, internetu, fotoaparatu, diktofonu,
biblioteka, lankstukais, periodine spauda ir t. t. Projektavimui, medþiagø paþinimui ir
technologiniams procesams naudojamas kompiuteris, internetas, pagal pasirinkimà kompiuterinës programos: demonstravimo programa „Oò ïëóãà äî ëàçåðà“, modeliavimo sistema „Working Model“, grafinio vaizdavimo programa „Visio, 2003“, konstravimo programa „Crocodile Technology“.
Praktiniai darbai atliekami naudojant turimà árangà: stakles medþiui tekinti, græþimo stakles, metalo tekinimo stakles ir kt., atsiþvelgiant á mokinio pasirinkimà ir kabineto bazæ.
Vertinant informacijos rinkimà taikomas formuojamasis vertinimas. Stebimas darbas grupëse. Vertinama þodþiu: fiksuojama, kaip mokiniai pasiskirsto uþduotis (diferenciacija),
kaip bendrauja grupëje, mokiniø aktyvumas, gebëjimas susirasti reikiamà informacijà
apie Lietuvos ûkio ðakas ir sritis bei gaminamà produkcijà, medþiagas, árankius, profesijas. Teikiama gráþtamoji informacija apie mokiniø darbà grupëje.
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Mokiniai grupëse ásivertina, kaip sekësi surasti ir rinkti informacijà.
Vertinant rengiamàsi ekskursijoms taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinama þodþiu: fiksuojama, kaip mokiniai bendrauja grupëje, mokiniø aktyvumas, idëjø ir nuomoniø siûlymas, gebëjimas susirasti reikiamà informacijà. Lankytinø objektø pateikimas, gebëjimas suplanuoti paþinimo etapus ir apskaièiuoti laiko bei materialines sànaudas. Stebëtinø objektø ir pasiruoðtø klausimø atspindëjimas ûkio ðakose ir jos srityse taikomø
technologijø raida bei darbo procesø ypatumai, gaminama produkcija, naudojamos medþiagos, árankiai, profesijos, ámonës perspektyvumas. Vertinama, kaip grupës pasiskirsto
uþduotis, alternatyviø informacijos ðaltiniø apie ûkio ðakà pateikimas.
Teikiama gráþtamoji informacija apie mokiniø darbà grupëje.
Mokiniai ásivertina pasiruoðimà ekskursijoms ir surinktos informacijos aktualumà.
Vertinant surinktos informacijos pristatymà taikomas diagnostinis vertinimas. Vertinama
kaupiamuoju balu ir juos susumavus keièiama paþymiu.
Vertinama: grupës nariø aktyvumas pristatant surinktà informacijà, pristatymo originalumas, kaip atskleidþiama ûkio ðakoje ir jos srityse taikomø technologijø raida bei darbo
procesø ypatumai, ûkio ðakoje naudojamos tinkamos medþiagos, ûkio ðakos gaminiø
ypatumø pateikimas (technologiniu, konstrukciniu, ergonomikos aspektais, vartotojo poþiûriu).
Mokiniai ásivertina pasiruoðimà pristatymui ir savo indëlá á grupës darbà.
Vertinant projektavimà taikomas formuojamasis vertinimas. Stebimas darbas grupëse.
Vertinama þodþiu: fiksuojama, kaip mokiniai bendrauja grupëje, mokiniø aktyvumas, gebëjimas atskirti medþiagas, naudojamas produkcijos gamybai, gebëjimas vertinti gaminá
atsiþvelgiant á kokybës ir kainos santyká, pasirinkto dirbinio ergonomika, gaminio eskizas.
Mokiniai ásivertina, kaip sekësi dirbti grupëje, kaip sekësi paþinti medþiagas, naudojamas
ûkio ðakoje.
Vertinant medþiagø paþinimà taikomas formuojamasis vertinimas. Stebimas darbas grupëse. Vertinama þodþiu: fiksuojama, kaip mokiniai bendrauja grupëje, mokiniø aktyvumas, gebëjimas parinkti konstrukcines medþiagas atsiþvelgiant á gaminio paskirtá. Vertinamas technologiniø operacijø eiliðkumas, árankiø parinkimas pagal konstrukcines medþiagas, operacijø seka.
Mokiniai ásivertina bendradarbiavimà ir technologiniø operacijø sudarymo procesà.
Vertinant mokiniø þinias ir gebëjimus technologiniø procesø srityje taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinama, ar konstrukcinës medþiagos atitinka gaminá, technologiniø
procesø nuoseklumas, saugus operacijø atlikimas.
Vertinant pristatymà taikomas diagnostinis vertinimas. Vertinama kaupiamuoju balu; susumavus balus raðomas paþymys. Vertinamas gebëjimas atskirti medþiagas, naudojamas
produkcijos gamybai, gebëjimas vertinti gaminá atsiþvelgiant á kokybës ir kainos santyká,
pasirinkto dirbinio ergonomiðkumas, ar pasirinktos medþiagos atitinka gaminá, technologiniø procesø nuoseklumas, atlikto gaminio kokybë.
Mokiniai ásivertina darbà grupëje, savo indëlá á grupës darbà ir dalyvauja vertinant kitø
komandø pristatymà.
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PASIÛLYMAI MOKYTOJAMS
Problema, sunkumai

Pasiûlymai mokytojams

Maþas ámoniø pasirinkimas regione.

Galima pasidomëti toje aplinkoje esanèiomis darbo vietomis, kokie
vyksta gamybiniai procesai ar teikiamos paslaugos (pavyzdþiui,
projektas „Susipaþinkime su tëveliø darbo vietomis“, „Kuo uþsiima
X vietovës gyventojai“). Galima vykti á didesniø miestø ar kitø apylinkiø ámones ar organizacijas.

Mokytojui sunku susitarti su
ámonëmis ir organizacijomis.

Siûlymas mokyklø vadovams sudaryti ilgalaikes bendradarbiavimo
sutartis su lankomomis ástaigomis, numatant abiejø ðaliø ásipareigojimus (dël laiko, mokiniø skaièiaus, pristatymo kokybës pristatant ir
reklamuojant ámones).
Galima átraukti buvusius mokinius, mokytojus, tëvus á mokyklos,
ámonës ar organizacijos bendradarbiavimà.

Reikia sumokëti uþ ekskursijos
transporto iðlaidas.

Jei sudaryta bendradarbiavimo sutartis, dalá lëðø gali sumokëti mokykla ið mokinio krepðelio metodikoje numatytø iðlaidø mokiniø
paþintinei veiklai ar rasti kitø lëðø (pavyzdþiui, pajamø mokesèio
gràþinamos 2 proc. lëðos).

Mokiniø vienas kito mëgdþiojimas,
idëjø kopijavimas.

Tai nëra blogai. Svarbu, kad mokiniai susidomëjo.

Maþai informacijos, pritaikytos
mokyklai, mokiniams neádomu.

Informacija patraukli tampa tada, kai ji rûpi mokiniams, o informacijos rinkimas tik dël „rinkimo“ nedomina. Todël reikia siekti, kad
mokiniai pasirinktø dominanèià ûkio ðakà.

Maþai informacijos apie ûkio ðakas.

Jei nëra galimybiø rasti informacijos lankytinose ástaigose, organizacijose, tada naudojama medþiaga, paimta ið interneto, bibliotekø.

Mokiniams nepatinka daug teorijos
þiniø.

Mûsø tikslas – sudominti mokiná tolesnei veiklai. Apþvelgiant ûkio
ðakas reikia leisti mokiniams pasirinkti norimà ûkio ðakà. Net visa
klasë gali pasirinkti vienà ûkio ðakà, svarbiausia, kad ta ûkio ðaka
mokinius domintø. Siûlome pradëti nuo ekskursijø, o ne nuo teorinës dalies. Mokytojui su mokiniais verta nagrinëti mokiniams patrauklias ûkio ðakas, nes jeigu mokiniams ûkio ðakos neádomios, tai
jie neturi motyvacijos ieðkoti ir rinkti informacijà.

Siûlome maþiau laiko skirti teorijai,
o daugiau – praktiniam darbui.

Á laiko paskirstymà procentais 25% + 25% + 50% (ekskursijos + teorija + praktika) reikia þiûrëti lanksèiai, atsiþvelgiant á mokiniø poreikius ir mokyklos galimybes. Jei mokiniai nemotyvuoti, galima
daugiau laiko skirti ekskursijoms. Jei á grupæ susirenka daugiau akademiniø polinkiø mokiniø ar maþai galimybiø ekskursijoms rengti,
tuomet daugiau laiko galima skirti teoriniams apibendrinimams. Jei
mokiniams sunku mokytis teoriðkai, tikslinga taikyti mokymosi metodus, padedanèius mokiniams paþinti ûkio ðakos ypatumus per
praktinæ veiklà.
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Problema, sunkumai

Pasiûlymai mokytojams

Sudëtinga integruoti surinktà
informacijà á praktinio darbo
(praktinës technologinës veiklos)
atlikimo procesus.

Mokiniai turëtø rinkti, kaupti ir sisteminti informacijà apie ûkio ðakà ir sukurti gaminá, susijusá su surinkta informacija.
Jei surinktà informacijà sudëtinga integruoti á praktinio darbo atlikimo procesus, galima pasiûlyti mokiniams ávairiø variantø, pavyzdþiui, darbø pristatymo metu pateikti surinktà informacijà ir papasakoti, kokios medþiagos bei technologiniai procesai susijæ su pasirinkta ûkio ðaka, kokios ðios ûkio ðakos tradicijos, kokios pagrindinës darbo priemonës naudojamos ir kt. bei palyginti, kuo skiriasi
darbo procesai, kuriuos atliko jis, kurdamas gaminá, nuo procesø,
kurie atliekami gaminá gaminant pramoniniu bûdu ir pan.

Renkant informacijà, t. y.
naudojantis informaciniu centru,
darbo laikà tenka numatyti ið anksto
(uþsiimti eilæ).

Jei technologijø kabinete nëra kompiuteriø, interneto, galima pasiûlyti mokiniams namuose atlikti nors dalá ðios uþduoties.

Medþiagø ir árangos stygius.

Mokiniai turëtø kurti gaminius atsiþvelgdami á technologijø kabineto turimø priemoniø bazæ.

Mokiniams sunku pristatyti savo
darbus.

Siekiama, kad visi mokiniai susipaþintø su ûkio ðakomis. Darbo pristatymui mokiniai turëtø pasiruoðti ið anksto, pasirinkti pristatymo
bûdà, parengti átaigius ir ádomius pristatymus, kad jø klausantys
mokiniai taip pat suþinotø naujos informacijos ðia tema. Mokiniai
gali pasinaudoti aplanku su surinkta informacija, paskaityti iðvadas
ir pan. Pristatymo bûdà mokiniai turëtø pasirinkti patys.

Mokiniø vertinimas.

Vertinimà reikia organizuoti visais ugdymo etapais:
renkant informacijà;
projektuojant;
paþástant medþiagas;
nagrinëjant technologinius procesus ir jø rezultatus.
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IKT TAIKYMO GALIMYBËS TECHNOLOGIJØ PAMOKOSE
Ðiuolaikinës informacinës ir komunikacinës technologijos suteikia daugiau galimybiø
pagyvinti ir efektyvinti ugdymo procesà. IKT naudojimas pamokose mokinius skatina dirbti, lavinti ir átvirtinti mokymosi ágûdþius ir gebëjimus, padeda patikrinti ir ávertinti savo þinias, pasiekimus ir paþangà. Toks mokymas leidþia maksimaliai individualizuoti mokymo procesà,
patikrinti ir ávertinti þinias be mokytojo pagalbos.
Informacinës technologijos gali bûti naudojamos:
v informacijai gauti;
v demonstravimui;
v ágûdþiams plëtoti ir lavinti;
v þinioms ir ágûdþiams patikrinti bei vertinti;
v laboratoriniams ir praktiniams darbams atlikti.

Informacijos ir komunikacijos technologijø taikymo ugdymo procese
tikslai ir uþdaviniai
1. Lavinti ir tobulinti darbo kompiuteriu ir informacinius ágûdþius.
2. Átvirtinti mokiniø turimas teorines þinias ir lavinti praktinius ágûdþius.
3. Papildyti ir plësti mokiniø turimas þinias bei akiratá.
4. Ávairinti pamokas bei efektyvinti ugdymo procesà, skatinti mokymosi motyvacijà.
5. Patikrinti ir objektyviai ávertinti mokiniø þinias bei ágûdþius.
6. Skatinti mokiniø kûrybingumà ir iðradingumà.
7. Integruoti mokomuosius dalykus ir mokyti pritaikyti skirtingø dalykø þinias ir ágûdþius.

Technologijø pamokoms siûloma taikyti ðiuos IKT mokymo metodus:
1. Demonstravimo (naudojamos programos vaizdui, garso medþiagai, schemoms ir kt.
demonstruoti).
2. Pratybas (praktiðkai iðbandyti ávairius technologinius procesus).
3. Imitavimo, eksperimentavimo ir modeliavimo (ávairiems reiðkiniams demonstruoti).
4. Mokomuosius þaidimus (susipaþinti su ávairiomis technologijomis).
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Technologijø pamokose naudojant IKT reikia pasiekti, kad mokinys gebëtø naudotis
mokomosiomis programomis, planuoti savo mokymàsi ir pagal gráþtamàjà informacijà ávertinti
savo paþangà, pasiekimus.
Labai daug informacijos sukaupta ávairiose kompiuterinëse enciklopedijose, ávairiems
mokomiesiems dalykams skirtose kompaktinëse plokðtelëse, internete. Svarbu, kad mokiniai ne
tik mokëtø rasti informacijà, bet ir gebëtø pasirinkti tinkamus ðaltinius, kritiðkai vertintø rastà
informacijà, pasirinktà paieðkos strategijà.
Sparèiai keièiantis technologijoms, kartais verèiau technologinius procesus modeliuoti
taikant kompiuterinæ programinæ árangà, o ne pirkti brangias darbo priemones. Taigi informacinës technologijos tampa viena ið sudedamøjø technologijø srities daliø: informacijos perteikimo
ir technologiniø operacijø arba procesø modeliavimo priemone.
Planuodamas pamokà mokytojas turi numatyti:
v kokius gebëjimus mokiniai ágis technologijø pamokoje;
v kaip tenkinti ávairius technologinius mokiniø poreikius;
v kaip organizuoti darbà, jeigu mokiniø gebëjimai naudotis informacinëmis technologijomis skiriasi;
v kurias informacines technologijas ir programinæ árangà naudoti, kad skatintø mokinius mokytis ir ágyti numatytus gebëjimus.
Mokant mokinius paþinti konstrukcines medþiagas galima naudoti ðias mokomàsias
programas:
v demonstravimo programà „Oò ïëóãà äî ëàçåðà“;
v modeliavimo sistemà „Working Model“;
v grafinio vaizdavimo programà „Visio, 2003“.
Mokant mokinius elektronikos galima naudoti ðias mokomàsias programas:
v konstravimo programà „Crocodile Technology“.
Mokant mokinius gaminiø dizaino ir technologijø galima naudoti ðias mokomàsias
programas:
v „Baldø ir interjero dizainas“;
v „Astra konstruktorius 1.2 Profesional“;
v „Astra pjovimas 4.2 Profesional“.
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IKT taikymas integruoto
technologijø kurso bendrojoje
programoje atsiþvelgiant á ûkio
ðakas
Ðioje lentelëje pateikiamos IKT programos padës mokytojui greièiau atsirinkti reikiamà
programinæ árangà, norint paþinti norimà ûkio ðakà. Ðios programos gali bûti naudojamos mokiniams susipaþástant su ávairiomis ûkio ðakomis.
Ûkio ðakos Integruoto
technologijø kurso
bendrojoje programoje

IKT programos pavadinimas, pavyzdþiai

Þemës ûkis,
miðkininkystë, þvejyba,
maisto perdirbimas.
Turizmas, vieðbuèiai,
vieðasis maitinimas.

Enciklopedijos:
„Cïðàâî÷íèê êóëèíàðà“; „Äåëî âêóñà. Êóëèíàðèÿ“; „Ðócñêàÿ êóõíÿ“; „Ñàä è
îãîðîä“ (3 kompaktinës plokðtelës);
„Êóëèíàðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Kupuëëà è Ìåòîäèÿ“ (2 kompaktinës plokðtelës);
„Ýíöèêëîïåäèÿ ýòèêåòà“;
„Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ“;
„Ýíöèêëîïåäèÿ ñòðàí ìèðà“; „Øåäåâðû àðõèòåêòóðû“; „Ìîðñêèå ïðîãóëêè“;
kelioniø marðrutø sudarymo programa „AutoRoute, 2004“.

Energetika,
elektrotechnika ir
elektronika,
telekomunikacija.

Konstravimo programa „Crocodile Technology, 1993–2000“, Crocodile Clips“;
demonstravimo programa „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“;
elektroninë knyga „New Way Things Work“ (joje apraðomi skaitmeniniai árengimai, mechanizmai ir kt.).

Lengvoji pramonë
(tekstilë,
drabuþiø gamyba,
avalynës gamyba ir pan.).
Namø ûkis
ir buitinës paslaugos.

Modeliø konstravimo sistema „GrafisV8“ (platus modeliø sukirpimo ir modeliavimo funkcijø pasirinkimas);
enciklopedijos: „ARS“, III dalis; „Microsoft Encarta“, 2003;
elektroninës knygos: „Kûryba ir tradicijos. Geometriniai lietuviø audiniø raðtai“; „Ñàëîí êðàñîòû“;
mokomoji programa „Âûøèâêà êðåñòîì“.

Transportas,
tranzito paslaugos.
Statyba ir medþio
apdirbimas.
Mechanika,
mechaninis remontas,
metalo apdirbimas.

Enciklopedijos: „ARS“, III dalis; „Microsoft Encarta“, 2003; „Ìîé äîì. Åâðîðåìîíò“; „Ìîé äîì. Çàãîðîäíûé äîì“; „Àâòîìîáèëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ÊèÌ“,
1998, 2 kompaktinës plokðtelës; „Òåõíèêà“;
þinynai: „Ñïðàâî÷íèê ìîòîòåõíèêè è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé“; „Ñïðàâî÷íèê ìîòîòåõíèêè“; „Àâòîìîáèëüíûé ñïðàâî÷íèê“;
demonstravimo programa „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“;
mokomosios programos: „Äîìàøíÿÿ ñòðàíèöà – ëåãêî è ïðîñòî“; „Ìàñòåðñòâî âîæäåíèÿ“; „Mokomës vairuoti“ (keliø eismo taisyklës).

Metodinës rekomendacijos

45
Ûkio ðakos Integruoto
technologijø kurso
bendrojoje programoje

IKT programos pavadinimas, pavyzdþiai

Taikomasis menas,
dailieji amatai, dizainas,
poligrafija.

Standartinës bendrosios taikomosios programos ir skirtos grafinei informacijai
tvarkyti „Paintbrush“; „Paint“; „Autocad“; „CorelDraw“; „SpecDraw“;
enciklopedijos: „ARS“, III dalis; „Encarta Standard“, 2002; „Microsoft Encarta“,
2003; „Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ“, 2001; „Òåõíèêà“; „Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
ÊèÌ“, 2002, 2 kompaktinës plokðtelës;
demonstravimo programa „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“;
dizaino programa „ArtComHome“;
modeliavimo paketas „Model Builder“;
mokomosios programos: „Êàê ñäåëàòü ôèëüì íà êîìïüþòåðå“; „Äåòñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ“ ir kt.;
grafinio vaizdavimo programa „Visio, 2003“.

Verslas, vadyba,
administravimas, raðtinës
paslaugos, maþmeninë
prekyba.
Finansai (bankininkystë,
apskaita, draudimas,
mokesèiai ir kt.).
Sveikatos apsauga,
socialinis darbas.
Chemijos ir naftos
pramonë.

Chemijos simuliacinë programa „Crocodile Chemistry“.
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IKT taikymas integruoto
technologijø kurso bendrojoje
programoje atsiþvelgiant á mokiniø
veiklos sritis
Ðioje lentelëje pateikiamos IKT programos, kurios gali bûti panaudotos technologiniam
ugdymui.
Sritis

Projektavimas

Gebëjimai

Atsirenka sau
ûkio ðakà.

IKT (taikytinos programos,
áranga)

Þinios

patrauklià

Iðvardija Lietuvos ûkio ðakas.
Paaiðkina, á kokias sritis
Naudodami ðià programà Konstravimo programa „Cro- skirstomos ûkio ðakos.
mokiniai susipaþins ir realiai codile Technology“.
Iðvardija galimus objektus,
iðbandys elektronikos elekur gali susipaþinti su domimentø taikymà.
nanèia ûkio ðaka.

Naudodami ðià programà Demonstravimo programa
mokiniai galës rasti informa- „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“.
cijos apie mechanizmø kaitos istorijà, paskirtá, taikymo
galimybes technologiniams
procesams.
Naudodami ðià programà Grafinio vaizdavimo programokiniai galës atlikti eskiza- ma „Visio, 2003“.
vimo ir braiþymo darbus.
Naudodami ðià programà Modeliavimo sistema „Wormokiniai galës susipaþinti ir king Model“.
realiai iðbandyti mechanizmø modeliavimo, simuliacines sistemas.
Informacija

Renka, kaupia informacijà,
reikalingà technologinio pobûdþio uþduotims spræsti.
Tikslingai pritaiko informacijà spræsdami technologinio pobûdþio uþduotis.

Internete atveria mokytojo
nurodytus þiniatinklius, suranda ir sukaupia reikiamà
informacijà.

Iðvardija galimus informacijos ðaltinius (mokytojai, ðeimos nariai, internetas ir
pan.).
Geba atskirti reikalingà inInformacijos kaupimo bei formacijà.
sisteminimo programa „Digital Portfolio“.
Populiariausi informacijos paieðkos serveriai:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
http://www.google.lt
http://www.profesijupasaulis.lt
http://www.nrcg.lt/profesijosvadovas
http://www.medis.lt
http://www.abrosa.lr/flekasografijos.html
http://www.altavista.com
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Sritis

Medþiagos

Gebëjimai

IKT (taikytinos programos,
áranga)

Analizuoja ûkio ðakoje naudojamø medþiagø savybes.

Þinios

Atpaþásta ûkio ðakoje naudojamas tinkamas medþiagas, apibûdina reikalingus
þmoniø iðteklius.

Argumentuotai parenka rei- „Microsoft Encarta“, 2003 Naudodamiesi ðia enciklokiamø savybiø medþiagas (integracija su anglø k. pa- pedine programa mokiniai
ûkio ðakos gaminiams.
mokomis).
galës surasti informacijos
apie pasirinktos ûkio ðakos
medþiagø pavyzdþius.
Argumentuotai parenka rei- Þodynas „Alkonas“.
kiamus þmoniø iðteklius paslaugai teikti.

Naudodamiesi ðiuo elektroniniu þodynu mokiniai galës
efektyviai naudotis kitomis
programomis (Vertimas ið
anglø kalbos).

Naudodami ðià programà Demonstravimo programa
mokiniai galës rasti informa- „Îò ïëóãà äî ëàçåðà“.
cijos apie mechanizmø kaitos istorijà, paskirtá, taikymo
galimybes technologiniams
procesams.
Technologiniai procesai

Ávertina pasirinktos ûkio ðakos gaminius konstrukciniu,
technologiniu aspektais, vartotojo poþiûriu.

Mokiniai galës iðbandyti Konstravimo programa „Croelektroniniø elementø pritai- codile Technology“.
kymà praktiniam darbui.
Mokiniai galës iðbandyti Modeliavimo sistema „Wormechanizmø simuliacines, king Model“.
modeliavimo sistemas, jø
taikymo galimybes praktiniam darbui.

Aptaria pagrindinius ûkio
ðakos ypatumus (technologiniu, konstrukciniu, ergonomikos aspektais, vartotojo
poþiûriu).
Paaiðkina paslaugø kokybës
ir kainos santyká ûkio ðakoje, paslaugø teikimo galimybes.
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VERTINIMO REKOMENDACIJOS
Nûdienos mokykloje vertinimas grindþiamas ðiuolaikine mokymosi samprata: formuojama nuostata, kad vertinimas padeda mokytis, siekiama vertinti individualià mokinio paþangà.
Vertinimas turëtø bûti pozityvus ir konstruktyvus, atviras ir skaidrus, taip pat – kokybiðkas ir
veiksmingas, informatyvus ir ekonomiðkas (Vertinimas ugdymo procese, 2004), todël ypaè
svarbu tinkamai vertinti ne tik mokiniø pasiekimus, bet ir jø paþangà. Iðskiriamos kelios vertinimo rûðys: formuojamasis vertinimas, diagnostinis vertinimas, t. y. vertinimas ugdymo procese; apibendrinamasis vertinimas organizuojamas baigus programà (plaèiau þr. Vertinimo
samprata, 2004). Mokant ir mokantis pagal Integruotà technologijø programà svarbu tinkamai
organizuoti vertinimà ugdymo proceso cikle siekiant numatytø pasiekimø reikalavimø.
Technologinis ugdymas apima ðias mokiniø pasiekimo sritis: projektavimà, informacijos rinkimà ir panaudojimà, medþiagø paþinimà bei technologinius procesus ir jø rezultatus.
Planuojant vertinimà ir sudarant vertinimo kriterijus átraukiamos visos keturios veiklos sritys
(informacija, projektavimas, medþiagos ir technologiniai procesai, jø rezultatai). Kà galima
átraukti á vertinimà ið ðiø srièiø, suþinosite panagrinëjæ Integruoto technologijø kurso bendrosios programos uþduoèiø pavyzdþius. Mokytojas turi numatyti, kada taikys formuojamàjá vertinimà, kada diagnostiná. Formuojamàjá vertinimà tinka taikyti organizuojamai veiklai
(informacijos rinkimui, projektavimui, medþiagø paþinimui, technologiniø operacijø atlikimui
ir t. t.) vertinti, kai atsiskaitoma uþ atliktà darbà taikomas diagnostinis vertinimas. Taip pat mokytojas turi numatyti, kaip vertinime dalyvaus mokiniai. Mokiniai gali vertinti savo indëlá á grupës darbà, grupës darbà, kitø grupiø darbà ir t. t. Sudarant vertinimo kriterijus, svarbu átraukti á
ðià veiklà ir mokinius. Tuomet mokiniai geriau suvoks, ko ið jø reikalaujama, kas bus átraukta á
vertinimà ir kas bus vertinama. Kad sëkmingiau vyktø darbas planuojant ir sudarant vertinimo
kriterijus, naudokitës lentelëmis: 8. Mokiniø pasiekimø ir ugdymo gairiø lentelë ir 10.2. Mokiniø þiniø, supratimo ir gebëjimø vertinimo rodikliai.
Darbas organizuojamas didesnëse ar maþesnëse grupëse. Todël á vertinimo kriterijus
reikia átraukti ne tik veiklos rezultatà (dirbinys, apraðas, pristatymas ir t. t.), bet ir grupës veiklos procesà (darbø pasiskirstymas, bendradarbiavimas, mokëjimas iðklausyti ir t. t.). Norintiems
suþinoti, kur plaèiau raðoma apie vertinimà, siûloma þiûrëti rekomenduojamø informacijos ðaltiniø sàraðà.
Vienas ið modernesniø vertinimo kriterijø, kuris iki ðiol nebuvo apraðytas tarp technologinio ugdymo siekiniø (Urbietis, 2005), tai – informaciniø ir komunikaciniø technologijø naudojimo kriterijus. Integruoto technologijø kurso bendroji programa suteikia galimybiø dirbti su
kompiuterinëmis mokymo programomis, vadinasi, technologinio ugdymo procese atsiranda
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galimybiø vertinti ir mokiniø informacinius technologinius gebëjimus. Todël galima átraukti á
vertinimo kriterijus mokëjimà naudotis Word programa (apraðui parengti), mokëjimà naudotis
interneto paieðkos sistema (informacijai rinkti ir kaupti), PowerPoint programa (pristatymams
parengti). Taip pat galima átraukti ir kitas programas, kurias tik Jûs naudojate.
Ruoðiantis ekskursijoms, reikia ið anksto numatyti, kas bus stebima, á kokius objektus
atkreiptinas dëmesys, kaip bus fiksuojama informacija, kaip renkami duomenys, kaip pasiskirstoma uþduotimis, taip pat aptarti, kaip tai bus pristatoma ir vertinama (stebëtinø objektø ir parengtø klausimø atspindëjimas ûkio ðakose ir jos srityse taikomø technologijø raida bei darbo
procesø ypatumai, gaminama produkcija, naudojamos medþiagos, árankiai, profesijos, ámonës
perspektyvumas). Vertinant pasirengimà ekskursijoms galima taikyti formuojamàjá vertinimà
(þodþiu, raðtu) ir diagnostiná (kaupiamuoju balu, paþymiu). Vertinimo akiratin turëtø pakliûti
Lietuvos ûkio ðakø ir jø srièiø iðmanymas; mokëjimas susirasti informacijà, kur galima susipaþinti su dominanèia ûkio ðaka; paþinimo etapø planavimas, atsiþvelgiant á laiko ir materialias
sànaudas; klausimø parengimas rûpimai informacijai suþinoti; uþduoèiø pasiskirstymas grupëje ir informacijos fiksavimo bûdai.
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Apie vertinimà raðoma:
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http://www.pedagogika.lt/naujienos/diagnostines/Technologijos.doc
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Apie darbà grupëse ir grupiná tyrimà raðoma:
Bennet B., Rolheiser-Bennet C. Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. – Vilnius, 2000.
Teresevièienë M., Gedvilienë G. Mokymasis bendradarbiaujant. – Vilnius, 2000.
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Mus sujungë Mokyklø tobulinimo programa. Mokyklø patirtis. – Vilnius, 2005.
Apie kompiuteriø taikymo galimybes raðoma:
Vieno kompiuterio panaudojimas mokykloje. Mokytojai – mokytojams. – Vilnius, 1998.
Viljamsas R., Maklynas K. Kompiuteriai mokykloje. – Kaunas, 1989.
Kriðèiûnienë N. Informacinës technologijos mokykloje. Paskaitø konspektas. Prieiga per
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Metodinës rekomendacijos

51
www.emokykla.lt
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