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Kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams 

Kaip padėti mokiniams išmokti? 

Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi 
potencialui atsiskleisti. 

III moduliai  (36 ak. val.) 

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 
Šiandieninis kintantis ir spartus žinių pasaulis kelia vis naujus reikalavimus 

besimokančiajam, o tuo pačiu ir mokyklai, kurioje vis dažniau akcentuojama mokėjimo 
mokytis kompetencijos svarba. Poreikį ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas bei 
padėti mokiniams mokytis diktuoja ir naujai auganti mokinių karta, besikeičiančios mokymo 
paradigmos, besikeičiantis pedagogo vaidmuo ugdymo procese, o aktyvus mokymasis ir 
mokymosi strategijos ir toliau taps tik svarbesnės greitai besikeičiančiame ateities pasaulyje.  

Viena iš galimybių ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir padėti mokiniams 
mokytis yra kognityvinės srities Izraelio psichologo prof. R. Feuersteino unikali ugdymo 
sistema, kuri jau padėjo tūkstančiams besimokančiųjų visame pasaulyje pagerinti savo 
mokymąsi, mąstymą ir mokymosi pasiekimus. Metodo esmė – pažinti besimokančiojo 
kognityvinius mokymo/si procesus, suprasti jam labiausiai tinkamus ir neefektyvius 
mokymo/si metodus, mokyti mąstymo ir mokymosi taisyklių bei strategijų (daugiau 
informacijos www.icelp.info). Mokymo programa siekiama supažindinti su Feuersteino 
metodu, jo teorija ir praktika, plėtoti pedagogų žinias apie individualius mokinių mokymos/si 
ypatumus, pagalbą ir mokymą mokytis, efektyvių kognityvinių mokymo/si strategijų taikymą 
kasdieninėse ir praktinėse pedagogo mokymo ir mokinio mokymosi veiklose.  
 

Mokymų programa sudaryta iš trijų, vienas po kito sekančių mokymo modulių. Pirmajame 
mokymo modulyje ,,Ko reikia, kad vaikas išmoktų? (12 ak.val.) pedagogai supažindinami su 
esminėmis mokymui/si pažinimo funkcijomis, jų atpažinimu, vertinimu bei korekcija/ ugdymu 
mokymo bei mokymosi veikloje. Modulyje daug dėmesio skiriama pedagogų gebėjimams 
suprasti individualius atskirų mokinių grupių/sutrikimų kognityvinės raidos bei mokymo/si 
ypatumus, galimas mokymo/si sunkumų priežastis. Antrajame modulyje ,,Mokymosi 
mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti’’ (12 ak val.) 
pedagogai supažindinami su tarpininkavimo mokantis teorija, mokymosi mediacija, 
pagrindiniais jos principais bei taisyklėmis. Be teorinės dalies modulis apima ir efektyvaus 
mokymo bei konkrečių mokymosi mediacijos pavyzdžių analizę. Trečiasis modulis ,,Kaip 
padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams? (12 ak.val. ) skirtas 
supažindinimui su mokymosi profiliais, individualių atvejų analizei, vaizdo mokymams, 
praktinio darbo refleksijai ir įgūdžių įtvirtinimui.  
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Visuose moduliuose daugiau nei pusė mokymų laiko skiriama praktinėms užduotims. 
Mokymas vyks nedidelėse iki 12-15 asm. grupėse, pedagogams patogiu mokymosi laiku. Ši 
programa gali būti vykdoma gyvai nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom platforma. Tikimasi, 
kad šios programos įgyvendinimas nuotoliniu būdu leis ne tik pagilinti pedagogo žinias apie 
kognityvinius mokymo/si procesus, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, efektyvių 
mokymo/si metodų taikymo galimybes, bet ir skatins pedagogus, nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios bei ugdymo įstaigos vietos, mokytis ir dirbti kartu.  

Programos tikslas 
Programos tikslas – plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, žinias apie kognityvinius 
mokymo/si procesus, mokymosi mediaciją bei mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą. 

Programos uždaviniai 

• Supažindinti pedagogus su esminėmis mokymui/si pažinimo funkcijomis, jų 
atpažinimu, korekcija ir ugdymu mokymo ir mokymosi veikloje. 

• Supažindinti mokytojus su mokymosi mediacija, kaip vienu iš būdų ir metodų atskleisti 
mokinių mokymosi potencialą ir efektyviai padėti mokiniams mokytis ir išmokti.  

• Ugdyti pedagogų gebėjimus suprasti individualius mokinio mokymosi ypatumus bei 
teikti mokymosi pagalbą skirtingos kognityvinės raidos ar mokymosi ypatumų, 
mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams 

Programos turinys, trukmė, naudojami mokymo(si) metodai (būdai) 

Eil. 
Nr. Tema Teorija Praktika 

Sav. 
Darbas Viso Mokymo metodai 

I MODULIS. Ko reikia, kad vaikas išmoktų? 

1 Svarbiausios Informacijos ir 
duomenų rinkimo etapo 
kognityvinės funkcijos, jų 
atpažinimas, korekcija ir 
ugdymas mokymo/si veikloje.  

2 1 0 3 Paskaita, pristatymas. 
Individualių ir grupinių 
užduočių atlikimas. 
Praktinio darbo 
refleksija ir 
analizė.Diskusija.  

2 Kalbos panaudojimas 
mokantis. Efektyvios 
skaitymo strategijos ir 
mokymo/si procesas. 

1 1 1 3 Paskaita, pristatymas. 
Mokomosios 
medžiagos ir praktinės 
veiklos refleksija ir 
analizė.  
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Eil. 
Nr. Tema Teorija Praktika 

Sav. 
Darbas Viso Mokymo metodai 

3 Svarbiausios Informacijos ir 
duomenų apdorojimo ir 
naudojimo etapo kognityvinės 
funkcijos, jų atpažinimas, 
korekcija ir ugdymas 
mokymo/si veikloje.  

1 1 0 2 Paskaita. Prezentacija. 
Individualių ir grupinių 
užduočių atlikimas. 
Praktinio darbo 
refleksija ir analizė. 
Diskusija.  

4 Kaip ugdyti abstraktaus 
mąstymo gebėjimus?  

1 1 0 2 Paskaita. Prezentacija. 
Individualių ir grupinių 
užduočių atlikimas. 
Analizavimas. 
Diskusija. 

5 Svarbiausių Atsakymų 
pateikimo etapo kognityvinių 
funkcijų atpažinimas, 
korekcija ir ugdymas 
mokymo/si veikloje.  

1 1 0 2 Paskaita. Prezentacija. 
Individualių ir grupinių 
užduočių atlikimas. 
Analizavimas. 
Diskusija. 

II modulis. Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui 
atsiskleisti. 

1. Efektyvaus mokymo samprata 
(L.Vygotsky, R. Feuerstein).  

2 1 0 3 Paskaita pristatymas. 
Refleksija. Diskusija.  

2. Kognityvinis žemėlapis - 
įrankis mokymosi užduočių, 
ypatumų ir sunkumų 
vertinimui.  

1 1 1 3  Paskaita, pristatymas. 
Individuali užduotis. 
Praktinio darbo 
refleksija ir analizė 
.Diskusija.  

3. Kaip pritaikyti dinaminio 
vertinimo principus savo 
klasėje? 
 

1 1 1 3 Paskaita, pristatymas. 
Individuali užduotis. 
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Eil. 
Nr. Tema Teorija Praktika 

Sav. 
Darbas Viso Mokymo metodai 

4. Praktiniai mediacijos 
mokantis taikymo aspektai 
klasėje. 

0 2 1 3  Video medžiagos 
analizė. Praktinio darbo 
refleksija ir analizė. 

III modulis. Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams? 

1. Individualūs mokinio ir klasės 
mokymosi profiliai. 
Mokymosi profilių analizė.  

2 1 0 3 Paskaita, pristatymas. 
Individuali užduotis. 

2. Mokymosi pagalba specifinių 
sutrikimų ir sunkumų 
turintiems mokiniams. 

2 1 0 3  Paskaita, pristatymas. 
Individuali užduotis. 
Darbo refleksija ir 
analizė. Diskusija.  

3.  Kognityvinių gebėjimų ir 
mokymosi įgūdžių ugdymas 
neformalaus ugdymo 
veiklose. Informacinių 
technologijų, mobiliųjų 
programėlių panaudojimas 
kognityvinių gebėjimų 
lavinimui.  

 

1 1  1 3 Pristatymas. Individuali 
užduotis. Praktinio 
darbo refleksija ir 
analizė.Diskusija.  

4.  Individualių mokinio ar klasės 
bei mediacijos mokant/is 
atvejų analizė.  

1 1 1 3  Praktinio darbo 
refleksija ir analizė. 
Klausimai ir atsakymai. 
Diskusija. Vertinimas.  

 
 
 

Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgis Programą baigęs asmuo  

Mokymų turinys itin glaudžiai siejasi ir siekia plėtoti pedagogų: 
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- ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją - mokėjimą ir sugebėjimą 
kartu su mokiniais / ugdytiniais apsibrėžiant ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, numatant ir 
valdant reikalingus išteklius, atrinkti ir taikyti metodus, tinkamus ugdymo tikslams pasiekti, 
parengti ir perteikti į mokinį orientuotą susijusią ugdomosios veiklos medžiagą, vertinant 
ugdymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, išsikeltų ugdymo tikslų efektyvumą.  

- mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių 
atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo didaktinę 
kompetenciją–mokėjimą ir sugebėjimą pasitelkiant žinias apie kognityvinę mokinių / 
ugdytinių raidą, nustatyti mokinių / ugdytinių polinkius, atsižvelgti į skirtingus jų poreikius ir 
gebėjimus bei paskatinti ir įtraukti į aktyvų mokymąsi, padedant siekti pažangos ir skatinant 
pažinti dalykus, procesus ar reiškinius, išsikelti ugdymosi ir asmeninius tikslus, valdyti ir 
apmąstyti savo mokymosi veiklą ir jos rezultatus.  
 
  Mokymų metu taip pat siekiama plėtoti bendrąją asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 
mokytis bei profesinės veiklos tyrimo kompetenciją- mokėjimą ir sugebėjimą metodiškai 
vertinti ir analizuoti savo profesinės veiklos rezultatus, siekiant atpažinti ir spręsti kilusias 
problemas, gerinant ugdymo proceso kokybę.  

Įgytų kompetencijų įvertinimo būdai  

 Mokymų metu įgytos kompetencijos bus vertinamos individualių užduočių bei individualaus 
atvejo/projekto bei vaizdo atvejų pristatymo metu, diskusijose, vertinimuose, argumentuojant 
savo nuomonę, atsakant į klausimus ir pan.  

 

Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės 

Tema Mokomosios medžiagos pavadinimas 

Mokomosios 
medžiagos 
apimtis 

I MODULIS. Kaip padėti mokiniams 
mokytis ir išmokti? Svarbiausios 
Informacijos ir duomenų rinkimo 
etapo kognityvinės funkcijos, jų 
atpažinimas, korekcija ir ugdymas 
mokymo/si veikloje.  

Pateikčių rinkinys ,,Informacijos ir duomenų 
rinkimas. Esminės mokymui/si pažinimo 
funkcijos, jų atpažinimas ir lavinimas''. 

~ 40 
skaidrių.  

Kalbos panudojimas mokantis. 
Efektyvios skaitymo strategijos ir 
mokymo/si procesas. 

Parengta mokomoji medžiaga ,,Kalba ir jos 
panaudojimas mokantis. Efektyvios 
skaitymo strategijos'' pagal J. Serravallo 
,,The reading strategies book. Your 

~13-15 A4 
formato lapų. 
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Tema Mokomosios medžiagos pavadinimas 

Mokomosios 
medžiagos 
apimtis 

everything guide to developing skilled 
readers, 2015.  
  

Svarbiausios Informacijos ir duomenų 
apdorojimo ir naudojimo etapo 
kognityvinės funkcijos, jų 
atpažinimas, korekcija ir ugdymas 
mokymo/si veikloje.  

Pateikčių rinkinys ,,Informacijos ir duomenų 
apdorojimo ir naudojimo etapas. Esminės 
mokymui/si pažinimo funkcijos, jų 
atpažinimas ir lavinimas''. 

~ 60 
skaidrių.  

Kaip ugdyti abstraktaus mąstymo 
gebėjimus?  

1. Pateikčių rinkinys ,,Abstraktus 
samprotavimas, modalumai ir jų svarba 
mokymosi procese'.  
2. Literatūros analizė. ,,Kaip išmokyti 
mąstymo įgūdžių ir ugdyti intelektą?' . G. 
Petty. Šiuolaikinis mokymas: praktinis 
vadovas. Kaip išmokyti mąstymo įgūdžių ir 
ugdyti intelektą. 375- 409 psl., 2006. 

1. ~ 20 
skaidrių. 2. 
35 psl. 

Svarbiausių Atsakymų pateikimo 
etapo kognityvinių funkcijų 
atpažinimas, korekcija ir ugdymas 
mokymo/si veikloje.  

1. Pateikčių rinkinys ,,Atsakymų pateikimo 
etapas. Esminės mokymui/si pažinimo 
funkcijos, jų atpažinimas ir lavinimas''.  
2. Parengta mokomoji medžiaga 
,,Kalbėjimas ir rašymas apie tai, ką 
išmokau'' pagal J. Serravallo ,,The reading 
strategies book. Your everything guide to 
developing skilled readers, 2015.  
 
 
 
  

1. ~ 30 
skaidrių. 2. ~ 
4-5 A4 
formato 
lapai. 

II modulis. Mokymosi mediacija: 
mokymas, įrankiai ir užduotys 
mokymosi potencialui atsiskleisti. 
Efektyvaus mokymo samprata 
(L.Vygotsky, R. Feuerstein).  
 

1. Pateikčių rinkinys ,,Efektyvaus mokymo 
ir mokymosi samprata''  
2. Parengta mokomoji medžiaga 
,,Mokytojas kaip mediatorius'' pagal C. 
Haywood straipsnį ,,Teachers as mediators'', 
2017.  

1. ~ 41 
skaidrė. 2. 12 
A4 formato 
lapų. 
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Tema Mokomosios medžiagos pavadinimas 

Mokomosios 
medžiagos 
apimtis 

Praktiniai mediacijos mokantis 
taikymo aspektai klasėje ir nuotolinio 
mokymo/si metu. 

Kaip tapti geresniu mediatoriumi? 
Erasmus+ projekto ,, Mąstymo ir mokymosi 
įgūdžių stiprinimas‘‘ video medžiagos 
analizė. 

2 mokomieji 
video įrašai ( 
~30 min.) 

Kaip pritaikyti dinaminio vertinimo 
principus savo klasėje? 
 

Pateikčių rinkinys  ~ 10 
skaidrių. 

 3 Paskaita, pristatymas. 
Individuali užduotis. 

Kognityvinis žemėlapis - įrankis 
mokymosi užduočių, ypatumų ir 
sunkumų vertinimui.  

Pateikčių rinkinys ,, Kognityvinis 
žemėlapis'' 

~ 10 
skaidrių. 

   

III modulis. Kaip padėti mokytis 
mokymosi sunkumų ir sutrikimų 
turintiems mokiniams?  

Individualūs mokinio ir klasės 
mokymosi profiliai. Mokymosi 
profilių analizė.  

1. Pateikčių rinkinys ,,Individualūs mokinio 
ir klasės mokymosi profiliai'' .  
2. Parengta mokomoji medžiaga ,, Mokymas 
ir mokinys- kaip žinoti, kas labiausiai tinka 
ir kas netinka konkrečiam mokiniui? pagal 
Feuerstein R. The digital learning potential 
assessment device and the learning profiles, 
II dalis.  

1. ~ 30 
skaidrių. 2. 
~10 A4 
formato lapų. 

Mokymosi pagalba specifinių 
sutrikimų ir sunkumų turintiems 
mokiniams. 

Patarimai, kaip padėti specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams mokytis. 
,,Mokomės kartu. Metodinės 
rekomendacijos mokytojams ir švietimo 
pagalbos teikėjams'' , SPPC, 2010. 
Literatūros analizė.  

41-70 psl. 

Kognityvinių gebėjimų ir mokymosi 
įgūdžių ugdymas neformalaus 
ugdymo veiklose. Informacinių 
technologijų, mobiliųjų programėlių 
panaudojimas kognityvinių gebėjimų 
lavinimui.  

Pateikčių rinkinys ,,Užduotys ir įrankiai 
neformalioje mokymo/si veikloje''  

~ 20 
skaidrių.  
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Tema Mokomosios medžiagos pavadinimas 

Mokomosios 
medžiagos 
apimtis 

Individualių mokinio ar klasės bei 
mediacijos mokantis atvejų analizė.  

,,Mokymosi sunkumai tėvų ir mokytojų 
akimis'' . Internetinės svetainės turinio 
analizė.  

 

Techninės priemonės 
Kompiuteris, vaizdo ir garso įranga, pakankama interneto sparta darbui ZOOM platformoje.  

 

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Become a better mediator. The website of Erasmus + project ,,Strengthening Thinking 
and Learning Skills’’ https://www.bbmediator.com 2020-11-15 

2. EBPO PISA 2018: Rezultatai ir tendencijos. ŠMSM , 
2019https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2306_8770b812f802657fab599b26ecb
77ca3.pdf 2019-11-15 

3. The Feuerstein institute https://www.icelp.info 2020-11-15 
4. Feuerstein’s Theory and Applied Systems: A Reader by Reuven Feuerstein et al., 2003.  
5. Feuerstein R. Falik. L. H. Feuerstein R.S. Changing Minds & Brains. Higher thinking 

and cognition through mediated learning. Foreword by H.Carl Haywood. NY, 2015.  
6. Feuerstein R, Lewin – Banham. What Learning Looks Like. Mediated Learning in 

Theory and Practice, K- 6. Foreword by James Bellanca, NY, 2012.  
7. Feuerstein R, Rand Y, Falik L & Feuerstein Ramp. S. Dynamic Assessment of 

Cognitive Modifiability. The learning propensity assessment device: theory, 
instruments and techniques. Jerusalem, 2002.  

8. Feuerstein Rafael. The digital learning potential assessment device (LPAD-D) and the 
Learning profiles. User gide. Jerusalem, 2019  

9. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti. ŠAC, 2018. 
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2019/01/Formuojamasis-
vertinimas_internetine-versija_2018.pdf 2020-11-15 

10. Haywood C. Teachers as mediators, 1985, 2(5), 7-8 Vanderbilt university. Reprinted 
with permission and minor revision by The (new) thinking teacher. Vol.1.No.1. 
International Association for Cognitive Education and Psychology, 2017.  

11. Informatinio mąstymo ugdymas. Bebras. https://bebras.lt 2020-11-15 
12. LearningApps.org - interaktive und multimediale Lernbausteine. 

https://learningapps.org 2020-10-15 
13. Lidz C.S. Dynamic Assessment: Thinking Assessment for the Thinking Teacher, 

Philadelphia, VIII (3), 3-8. PA, USA,1993. Reprinted with permission and minor 
edition from The (new) thinking teacher. Vol.1.No.2. International association for 
Cognitive Education and psychology, 2017.  

14. Mokėjimo mokytis kompetencija: sampratos ir ugdymas. ŠMM. 2013 m. gruodis. 
Nr.16 (102).  
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15. Mentis M, Dunn- Bernstein, M Mentis M. Foreword by R.Feuerstein. Mediated 
learming. Teaching, tasks, and Tools to Unlock cognitive potential. Second edition, 
Corwin Press, 2008  

16. Mokomės kartu. Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos 
teikėjams, SPPC, 
2010.http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_
rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf2020-11-15 

17. Petty. G. Šiuolaikinis mokymas: praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba, 2006.  
18. Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: Tyto alba, 2008.  
19. Projekto ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių 

kompetencijų ugdymas‘‘ mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų vertinimo 
instrumentas ir jo taikymo metodinės rekomendacijos: mokėjimo mokytis 
kompetencijos vertinimas. Vilnius, 2012.http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/wp-
content/uploads/2012/03/MMK%20vertinimas.pdf2020-11-15 

20. Serravallo J. ,,The reading strategies book. Your everything guide to developing skilled 
readers, Heinemann, 2015.  

21. Slavin R. E Educational psychology. Theory and practice. 12 edition, NY, 2018.  
22. Šimelionienė A (2015). Naujosios (Z) kartos mokymosi ypatumai Feuersteino teorijos 

požiūriu. Iš Targamadzė V., Girdzijauskienė S., Šimelionienė A., Pečiuliauskienė P., 
Nauckūnaitė Z. Naujoji (Z) karta prarastoji ar dar neatrastoji? (p. 47-66). Vilnius: 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  

23. Šimelionienė A (2015). Naujosios (Z) kartos mokinių mokymosi procesų 
psichologiniai aspektai.Iš Targamadzė V., Šimelionienė A. Naujosios (Z) kartos 
ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai. Rekomendacijos pedagogams ir 
švietimo pagalbos specialistams (p. 21- 32) Vilnius: Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras.  

24. Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. 2018 m. 
gegužės 22 d.https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 2020-11-15 

25. Training on learning disabilities for parents and teachers. New strategies and 
methodologies and ICT contribution http://www.helpdeskinld.com/index.php/en/ 
2020-11-15 

Reikalavimai dalyviams 

• Pradinio ugdymo mokytojas 
• Dalyko mokytojas 

Kompetencija(-os) 

Praktinės veiklos patirtis 
Reikalinga bent vienerių metų praktinio darbo patirtis mokykloje.  
Dalyvavimas aukštesniuose moduliuose galimas tik išklausius prieš tai esančius modulius. 

Nuorodos 

1. Feuersteino instituto internetinė svetainė (Izraelis) https://www.icelp.info Žiūrėta: 
2020-11-14 
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2. LPAD-D: Your key to unlock learning potential http://www.feuerstein-dynamic-
assessment.comŽiūrėta: 2020-11-15 

3. Kognityvinis ugdymas http://www.kognityvinisugdymas.lt Žiūrėta: 2020-11-15 

Programos rengėja ir lektorė  
Dr. Aida Šimelionienė, Edukacinės krypties psichologė, VU Psichologijos instituto kviestinė 
lektorė (dėstomas kursas ,, Mokymas ir Mokymasis), Feuersteino metodo praktikė, 
specializuojasi kognityvinio ugdymo, gebėjimų ir mokymosi vertinimo srityje. 


