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Įvadas 
 

Būdami skirtingų biografijų ir mokydami skirtingose šalyse, kasdien mokinių tarpe pastebime panašias 

mokymosi kliūtis, nesvarbu kokią mokyklą jie belankytų; ir mes kasdien dedam pastangas kuriant 

novatoriškas strategijas ir misijas, kad mūsų švietimo misija būtų sėkmingesnė. „FlippedImpact“ projekto 

dėka norime pritaikyti mūsų skirtingas žinias ir gerąją patirtį kurdami, išbandydami, patvirtindami ir 

pritaikydami atvirkštinį mokymąsi užsienio kalbos mokymosi pamokose. Tai leis skirtingų patirčių ir 

perspektyvų mokiniams dalyvauti aktyvaus mokymosi veikloje. Sužadinsime mokinių smalsumą, kad jie 

labiau įsitrauktų į mokymosi procesą ir atrastų kontekstą, idant tiesiog priėmę žinias kaip savaime 

suprantamą dalyką. 

Šiems prioritetams skyrėme daugiausiai dėmesio, nes kalbos įgūdžių, kaip pagrindinių 

internacionalizacijos ir mokymosi visą gyvenimą kompetencijų, klausimas yra pagrindiniai ES politikos 

klausimai. Kalbų kompetencijos stoka yra viena iš pagrindinių kliūčių dalyvauti Europos švietime, todėl 

turime ieškoti naujoviškų metodų, kad pagerintume kalbų mokymą ir mokymąsi, skatintume kalbų 

įvairovę ir tarpkultūrinį sąmoningumą. 21 amžiuje švietimas, bendradarbiavimas ir technologijos yra būtini 

komponentai. Šiandien dauguma švietimo pastangų yra persipynusios su technologijomis, o technologijų 

tarpininkaujama kalbų mokymosi praktika švietimo srityje kasdien tampa vis svarbesnė.  

Šis rinkinys buvo sukurtas siekiant suteikti mokytojams vertingų teorinių įžvalgų ir praktinių 

rekomendacijų apie atvirkštinį mokymąsi (angl. flipped learning), kad jie galėtų eksperimentuoti ir 

įgyvendinti atvirkštinį mokymąsi savo mokymo veikloje. Mėgaukitės! 
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Kas yra atvirkštinis mokymasis 
 

Atvirkštinis mokymasis siejamas su pedagoginiu metodu, kai mokymosi nurodymai perkeliami iš  grupei 

skirtos mokymosi erdvės į individualią mokymosi erdvę, grupinei erdvei transformuojantis į dinamišką, 

interaktyvią mokymosi aplinką, kurioje pedagogas vadovauja mokiniams jiems taikant sąvokas ir 

kūrybiškai įsitraukiant į mokomąjį dalyką.  

 

 

• Nurodymai pateikiami prieš pamokiniame etape; tai galima atlikti naudojant interaktyvius vaizdo 

įrašus, nuotolinius internetinius kursus, išankstinius skaitinius ir viktorinas.  

• Prasmingas išmokimo pritaikymas vyksta pamokos įgyvendinimo etape; tai galima atlikti 

organizuojant klasės diskusijas, grupinį darbą, debatus. 

• Tolimesnis įsisavintų žinių pritaikymas vyksta popamokiniame etape; tai galima atlikti 

įgyvendinant realias užduotis, autentiškus projektus, tyriminius projektus.  

Taigi, idealiu atveju mokiniai pasieks žymiai aukštesnį supratimo lygį nei tradicinėje klasėje.  

 

  

Mokiniai susipažįsta su 
naujomis idėjomis ir 
sąvokomis skaitmeninių 
medijų dėka. Mokiniai 
gali pasižymėti klausimus 
tolimesniai diskusijai. 

Prieš pamoką Pamokos metu Po pamokos 

K
la

sė
je

 

Mokiniai tyrinėja naujas 
idėjas mokymosi veiklų 
metu, diskutuojant 
tarpusavyje ir tiesiogiai 
bendraujant su 
mokytoju. 

Mokiniai tęsia naujų 

idėjų suvokimą jas 

pritaikant konkrečiose 

situacijose bei atliekant 

vertinimą. 
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ž 

kl
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Atvirkštinio mokymosi modelis 
 

Tradicinis atvirkštinio mokymosi modelis susideda iš keletos klasikinių dalių. “Flipped Impact” projekte 

buvo sukurtas naujas modelis, kuriame lankstumas, interaktyvumas, personalizavimas ir tikslų nustatymas 

yra išskiriami kaip svarbiausi aspektai.  

  

 

 

Atvirkštinio mokymosi modelio pristatymas 
 

Lankstus: Atvirkštinis mokymasis vyksta tiek virtualioje (internetinėje), tiek ir realioje (fizinėje) erdvėse, 

kuriose besimokantieji turi skirtingus pasirinkimus vertinant mokymo turinio sudėtingumą, pobūdį ir  

interesą.  

Orientuotas į besimokantį: Individualus besimokantysis yra pagrindinis atvirkštinio mokymosi objektas. 

Čia dėmesys sutelkiamas į tris aspektus, susijusius su besimokančiuoju: 

1. Kiekvienas besimokantysis laikomas unikaliu: unikalios biografijos, aplinkybių, startinės pozicijos 

su unikaliomis stiprybėmis, iššūkiais, interesais ir lūkesčiais. 

2. Kiekvienas besimokantysis laikomas turinčiu neribotą potencialą, kuris atsiskleis savu tempu ir 

savu būdu. 

3. Kiekvienas besimokantysis laikomas turinčiu įgimtą norą mokytis. 
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Interaktyvus: Siūlydami interaktyvią atvirkštinio mokymosi medžiagą, skatiname visų besimokančiųjų 

įsitraukimą ir dalyvavimą. 

Kryptingas: Besimokančiajam visada yra aišku “kodėl”, “kaip” ir “kada”. Aiški informacija apie tikslus ir 

veiklos organizavimą besimokantiesiems yra prieinama internete bei iš anksto. 

Besimokančiųkų kintamumas atvirkštinio mokymosi procese  

 

Universalus mokymosi projektas 
 

Norėdami mokyti efektyviai, turite įsiklausyti ir suprasti savo mokinius, tai yra tuos besimokančiuosius, 

kurie ateina į klasę turėdami skirtingas biografijas, lūkesčius, gebėjimus ir mokymosi pasirinkimus. Kai 

kuriate atvirkštinio mokymosi medžiagą, tai įvertinti ypač svarbu, nes jūsų nebus šalia jei reikės 

pakomentuoti neaiškius dalykus tuo metu, kai mokinys mokinsis namuose. Šis suvokimas yra praktinės 

filsofijos pagrindas, dar žinomas kaip universalus mokymosi projektas (UMP). UMP yra didesnio projekto 

dalis, kuria siekiama visiems sukurti prieigą – nuo pačios pradžios – atsižvelgiant į skirtingų žmonių 

poreikius, o ne vien tik mokėjimą prisitaikyti kai to reikalauja situacija. Mokytojams UMP reiškia mokymosi 

medžiagos kūrimą atsižvelgiant į prieinamumą. UMP sudaro ir vadinamosios pagalbinės technologijos, ir 

prieinamosios pedagogikos. 

Remiantis neuromoksliniais tyrimais, UMP grindžiamas trimis pagrindiniais mokymosi principais:   

• kelių reprezentavimo priemonių pateikimas 

• kelių veikimo ir išraiškos priemonių pateikimas 

• kelių įsitraukimo priemonių pateikimas 
 

Toliau pateikta vaizdinė schema gali padėti geriau suprasti skirtingas smegenų dalis ir pagrindinius 

principus. Čia taip pat siūloma tam tikrų principų švietimo sektoriuje galimas pritaikymas. 
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Atvirkštinio mokymosi mokomosios medžiagos parengimo patarimai 
 

Atvirkštinio mokymosi klasės idėja slypi siekyje didesnę pamokos laiko dalį skirti mokinių įtraukimui į 

aktyvias veiklas ir tai yra priešprieša tradicinei pamokai, kurios metu mokiniams dažniausiai yra pristatoma 

teorinė medžiaga. Atvirkštinė klasė reiškia tradicinio teorijos pateikimo būdo pakeitimas kitomis 

teorijomis ir metodais, labiau orientuotais į mokinius, pavyzdžiui, aktyviu mokymusi, diskusijų rengimu, 

problemų sprendimu ir kitomis grupinės veiklos formomis. Pamokos turinio pristatymas perkeliamas už 

Ar informacija apie tikslus yra žinoma iš anksto? 

Ar informacija gali būti absorbuojama skirtingais pojūčiais? 

Ar gali besimokantysis suprasti dalykus skirtingais būdais? 

ATSTOVAVIMAS 
Informacijos ir turinio 
pristatymas skirtingais 
būdais 

VEIKSMAS IR IŠRAIŠKA 
Būdų, kuriais 
besimokantieji gali 
išreikšti tai, ką žino, 
atskyrimas 

ĮSITRAUKIMAS 
Interesų ir motyvacijos 
skatinimas skirtingų 
būdų mokymuisi 

Atpažinimo 

tinklas 

Strateginis 

tinklas 

Emocinis 

tinklas 

Ar gali besimokantysis aktyviai dirbti skirtingais būdais? 

 
Ar gali besimokantysis parodyti ko išmoko ar ką pasiekė skirtingais būdais? 

 
Ar yra skirtingos tikslų nustatymo ir eiliškumo galimybės? 

 

Ar yra skirtingos galimybės atrasti besimokančiojo susidomėjimą? 

Ar yra skirtingos galimybės savireguliacijai? 

Ar yra skirtingos galimybės palaikyti besimokančiojo tikslų siekimo pastangas? 

Šaltinis: 

PATARIMAI 

- Interaktyvūs vertinimo kriterijai 

- Nuorodos į oficialias žinių platformas 

- Modulio rengimo aprašymas 

- 

- Aiškūs skaitomi/garsiniai tekstai 

- Audiovizualinė, tekstinė ir kinestetinė 

mokymosi medžiaga 

- Nuotolinės ir kontaktinės sesijos (mišrus 

mokymasis) 

- 

- Minčių žemėlapis 

- Vizualizavimo technikos (iliustracijos, 

grafikai) 

- Balso įrašymo, kt. programos 

- 

- Diferencijuotas grupinis darbas 
- Žaidybiniai įrankiai 
- Interaktyvi programinė įranga (Socrative, 
Kahoot, kt.) 
 

- Formuojamasis ir apibendrinamasis 
testavimas 
- Formalūs pranešimai ir simuliacijos, 
žaidimai 
- Straipsnių rašymas, grupės pristatymai 

- Pritaikyta mentorystė 
- Savalaikis ir konkretus grįžtamasis ryšys 
-  
 

- Iššūkių, atlygio, konteksto pasirinkimas 
- Asmeninio tobulėjimo planas 
- Autentiškos užduotys 
- 
 

- Pagalbos tarnyba 
- Formuojantis vertinimas 
-  
- 
 

- Vertinimai 
- Progreso stebėjimas 
- Bendruomenės (besimokantieji ir 
ekspertai) 
- 
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klasės ribų ir pateikiamas vaizdo medžiagos, priešklasinio skaitymo bei kitomis formomis. Atsižvelgiant į 

tai, toliau pateikiami keli naudingi patarimai įvairiais klausimais kaip sėkmingai paruošti atvirkštinio 

mokymosi medžiagą.  

 

Atvirkštinio mokymosi pamokos planavimo žingsniai 
 

Bet kurios pamokos, tradicinės ar atvirkštinio mokymosi, planavimo žingsniai turėtų būti pagrįsti tuo ką 

mokiniai žino. Kaip mokytojai, turėtumėme orientuotis į tai, ką norime pasiekti (pamokos tikslai pagal 

mokinių poerikius), kokiomis priemonėmis norime šiuos tikslus pasiekti (ištekliai ir veiklos, kuriuos galima 

organizuoti ir paruošti) ir kaip vertinsime tai ką pasiekėme. Kuriant atvirkštinę pamoką, siekiama 

maksimaliai padidinti mokinių dalyvavimą internetinėje ir realioje veikloje, analizuojant kontekstą 

kuriame tai vyks, nustatant tikslus ir naudotinas metodikas bei integruojant užsiėmimus klasėje bei už 

klasės ribų. Atvirkštinės klasės kūrimo sėkmė priklauso nuo to, kaip suderinsime tai, ką norime, kad mūsų 

mokiniai darytų prieš pamoką, pamokos metu ir po pamokos. Pagrindinis mokytojų tikslas turėtų būti ne 

išsamus dalyko išdėstymas, o įvairių pažintinių įgūdžių (ne tik supratimo ir suvojimo) ugdymas. Už klasės 

ribų skaitydami ir žiūrėdami vaizdo įrašus mokiniai lavina žemesnio lygmens pažintinius įgūdžius (įgydami 

žinių ir supratimo). Klasėje dėmesys turėtų būti skiriamas aukštesnėms pažintinės veiklos formoms, 

sunkesnėms žinių įsisavinimą skatinančioms užduotims, problemų sprendimui, debatams ar diskusijoms 

sprendžiant prieštaringus klausimus (taikant, analizuojant, sintezuojant ar/ir vertinant). 

 

Į kokius klausimus reiktų atsižvelgti planuojant atvirkštinę pamoką? 

• Ką turėtų, jūsų nuomone, žinoti mokiniai pasibaigus atvirkštinei pamokai? (tikslai ir įgūdžiai, pvz., 
Bloom’o taksonomija) 

• Koks turinys, veikla ir išteikliai atitinka mokymosi tikslus? 

• Kaip įvertinsite ką mokiniai žino ar gali padaryti? 

• Kiek laiko reikia peržvelgti medžiagą ir kiek laiko reikia mokiniams iš tikrųjų išmokti ir pasiekti 
įvardintus mokymosi tikslus? 

 

Planavimo etape svarbus yra perėjimas; turi būti žengtas kiekvienas žingsnis, sujungtas su kitu žingsniu 

mokymosi patirties sekoje. Planuojant atvirkštinę pamoką mokytojai turėtų pasirinkti tik vieną nedidelę 

visos mokymo programos potemę ir per  pamoką sutelkti į ją visą dėmesį. Visos naudojamos priemonės ir 

medžiagos turi būti aiškiai įvardinamos paaiškinant jų naudojimo tikslus. Apibendrinant, atvirkštinės klasės 

veikla turėtų apimti šiuos pagrindinius elementus: 

1. Veiklos pavadinimas 
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2. Kognityviniai tikslai 

3. Bendrieji įgūdžiai 

4. Dalykas/bendruomenė 

5. Bendras aprašymas (pobūdis ir tipas) 

6. Įrankiai 

7. El. turinys 

8. Veiklos etapai (prieš veiklą klasėje, klasėje, už klasės ribų) 

Užbaigus veiklas svarbu apsvarstyti galimybes įvertinant atliktą darbą, todėl reikėtų atsakyti į šiuos 

klausimus: 

• Ar pavyko?  

• Kaip sužinoti ar pavyko? 

• Ar pakankamai efektyviai iškomunikavau idėjas? 

• Ar suteikiau pakankamai galimybių mokiniams praktikuoti? 

• Ar tai buvo pakankamai sudėtinga? 

 

Taip pat reikėtų surinkti mokinių atsiliepimus apie tai kas pavyko, o kas – ne. Gauti rezultatai turėtų padėti 

tobulinti ateities praktikas. 

Kokie patarimai yra svarbūs? 

• Suplanuokite priešpamokinę veiklą (vaizdo įrašai, skaitiniai, kt.). 

• Sukurkite ir apjunkite kiekvieną klasėje atliekamą veiklą su kita planuojama veikla, tokiu būdu 

kuriant mokymosi patirtis. 

• Mažiau yra daugiau; pasirinkite tik vieną nedidelę visos mokymo programos potemę ir per 

pamoką sutelkite dėmesį tik į ją. 

• Siekiant motyvuoti mokinius atlikti užduotis prieš pamokas, į vaizdo įrašus įtraukite trumpas 

viktorinas (sprendžiamas problemas, atliekamus tyrimus). 

• Skatinkite nuolatinį mokinių bendradarbiavimą.  

• Paaiškinkite mokiniams visas veiklas, kurias jie turės atlikti klasėje ir už klasės ribų bei tų veiklų 

prasmingumą, kad mokiniai galėtų suprasti atvirkštinio mokymosi metodo taikymo naudą. 

• Pirmos pamokos pradžioje trumpai pristatykite temą ir paaiškinkite mokiniams mokymosi 

procesą. 

• Peržiūrėkite priešklasines veiklas, kad pamokų pradžioje pastebėtumėte dažniausiai 

pasitaikančius klausimus ar spragas. 

 

Atvirkštinio mokymosi vertinimas 
 

Svarbu užtikrinti, kad vertinimo sistema būtų orientuota į mokinius bei atitinkanti atvirkštinio mokymosi 

filosofiją. Tai galima pasiekti integruojant skirtingas veiklas ir būdus, tokius kaip, pavyzdžiui:    

• savęs vertinimas 

• kolegų įvertinimas 
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• projektinės veiklos vertinimas 

• bendras darbas 

• karjeros aplankas 

• straipsniai 

• studijos 

• kt. 

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai 
 

Projekto įgyvendinimo metu mokytojai ir būsimieji mokytojai, taikantys įvairias atvirkštinio mokymosi 

formas, susidūrė su skirtingais klausimais, kuriuos, remdamasi tyrimais ir patirtimi, sprendė projekto 

“Flipped Impact” bendruomenė. 

• Kodėl klasėje reikėtų taikyti atvirkštinį mokymąsi? 

Kai kurių mokslininkų nuomone, gauti informaciją yra lengviau nei įsisavinti perduotą informaciją. Taigi, 

klasėje įgyvendinant sudėtingesnius procesus, dalyvaujant visiems galintiems padėti partneriams, 

susidaro situacija, kai mokiniai tikrai gauna naudos iš grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo. Mokytojams, 

kurie visada į savo užsiėmimus nori įtraukti daugiau aktyvaus mokymosi užduočių, tai puiki galimybė 

suplanuoti daugiau veiklų, kurios įgalintų aktyvų mokymąsi. 

• Ar galima atvirkštinį mokymąsi taikyti anglų kalbos klasėje? 

Atsakymas – taip. Pagalvokite apie mechaniką; kalbos mechaniką, gramatikos mechaniką, rašymo 

mechaniką. Tai yra instrukciniai aspektai, kuriuos galite įkelti į vaizdo įrašą tam, kad sutaupytumėte laiką 

savo klasėje ir iš tikrųjų įtrauktumėte mokinius į rašymo procesą.  Tuos vaizdo įrašus taip pat galite 

pritaikyti kaip ištaisymo įrankį tiems mokiniams, kurie ateina į jūsų klasę neturėdami būtinųjų įgūdžių. 

• Kaip tai padeda mokiniams? 

Užduokime tą patį klausimą apie tradicinio tipo pamoką! Kaip pamoka – ta pat ir tinkanti viskam – tinka 

visiems besimokantiems klasėje? Tiesą sakant, jiems netinka. Pastebėjome, kad dalyvaudami atvirkštinio 

mokymosi klasėje mokiniai skirtingai sąveikauja su informacija. Kai kurie mėgsta peržiūrėti vaizdo įrašą iki 

pat pabaigos ir tuomet kažką pasižymėti, kiti mėgsta stabtelėti žiūrėjimo procese ir žymėtis tuomet. 

Supratome, kad klasėje, mokantis įprastu pamokos stiliumi, mokiniai tikrai nepritaiko savo individualaus 

mokymosi stiliaus siekiant gauti informaciją.  

Dar vienas klausimas, kurį iškėlė kai kurie žmonės, yra apie kitus mokinius, kuriems išties reikia daugiau 

individualių užduočių. Žemesnio lygio besimokantiesiems taip pat pasisekė, nes kai informacija yra 
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suskaidoma ir perduodama šiek tiek lėčiau, jie gali grįžti atgal, peržiūrėti informaciją ir dirbti savo tempu, 

tokiu būdu sėkmingai mokantis. 

Šioje grupėje esantys vidurinieji besimokantys labiau nei bet kuri kita grupė pajuto atvirkštinio mokymosi 

metodo iššūkius ir taip nutiko todėl, kad šiai grupei teko patirti šiek tiek neteisybės dėl pačio pamokos 

vedimo stiliaus. Mes tarsi globojome ir lepinome šią grupę sakydami: čia yra informacija, sekite mano 

pavyzdžiu ir darykite taip ar kitaip... taigi, ši vidurinė besimokančiųjų grupė tikrai neišugdė jiems reikiamų 

įgūdžių, kurie padėtų sėkmingai skaidyti, apdoroti ir pritaikyti informaciją. 

Štai kodėl atvirštinio mokymosi metodas yra tinkamesnis visiems besimokantiesiems, tai yra todėl, kad 

mes padedame tiems žemesnio lygio besimokantiesiems mokytis savo tempu, taip pat padedame 

aukštesnio lygio mokiniams išmokti mokytis ir, iš tikrųjų, padedame vidurinei mokinių grupei išmokti 

įgūdžių, reikalingų pritaikyti informaciją ir pradėti sėkmingiau ją taikyti.  

• Kaip įvaldyti individualų, savam tempui pritaikytą mokymąsi? 

Mokiniai nėra testuojami ištisus metus ar skirtingu laiku. Mokiniai atlieka visas užduotis kartu ir tą pačią 

dieną, bet skiriamasis dalykas yra tas, kad mokiniai atlieka užduotis jiems priimtinu tempu. Jie turi 

mokymo programą ir jei jau įsisavino pirmąją temos dalį, gali judėti į priekį žiūrėdami kitus vaizdo įrašus.   

• Ar galima šį mokymosi metodą pritaikyti kiekvienoje pamokoje? Ar reikia suplanuoti kiekvieną 

pamoką pagal atvirkštinio mokymosi metodą? 

 Taip, bet nereikia atvirkštinio mokymosi metodo naudoti kiekvienoje pamokoje. Geriausiai pritaikyti 

dėstant tas temas, kurių įsisavinimas mokiniams yra sudėtingas.  

• Su kokiais iššūkiais galite susidurti, kai pradėsite integruoti atvirkštinio mokymosi modelį savo 

mokymo procese?  

Gali prireikti daug laiko sukuriant savo mokomuosius vaizdo įrašus. Taigi, pradėkite nuo mažų dalykų ir 

sukurkite savo standartinį metodą, prie kurio galėsite grįžti kaskart, kai norėsite pritaikyti atvirkštinį 

mokymąsį. 

Kai kurie mokiniai gali neturėti galimybės įkelti ar peržiūrėti vaizdo įrašų namuose dėl technologinių 

problemų. Mokiniams gali būti sudėtinga pasirinkti naują mokymosi metodą ir tuo pačiu metu suprasti 

dalyko turinį; kai mokiniai pamatys naudą savo mokymosi procesui, jie greitai pripažins ir šį mokymosi 

metodą. Taip pat mokiniams gali trūkti drausmės. Padėkite tiems mokiniams reguliariai formuodami 

testus ir viktorinas. 

• Ką darote pamokos metu?  

Norėdami įsitikinti, kad tai yra atvirkštinio mokymosi klasė, turėtumėte patikrinti ar pamokos laikas skiriasi 

nuo „tradicinės“ klasės. Užuot vedę pamoką, stenkitės padidinti mokiniams medžiagos įsisavinimui skirtą 
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laiką. Klasėje, kurioje yra daug mokinių, skirsis jų supratimo lygmuo, tad leidžiant jiems tarpusavyje 

bendrauti ir bendradarbiauti galite suteikti sau galimybę patikrinti jų supratimą, atsakyti į jų klausimus ir 

paskatinti juos mąstyti giliau. 

• Ar rengiantis atvirkštinio mokymosi pamokoms privalu būti profesionaliu vaizdo medžiagos 

kūrėju? 

Ne, rengiantis atvirkštinio mokymosi pamokoms nereikia būti profesionaliu vaizdo medžiagos kūrėju. Čia 

galima pasinaudoti bet kuriais šaltiniais, kurie paaiškina temą (PDF, įrašyti garsai, tinklalapiai). Taip pat 

galima naudotis pamokų vaizdo įrašais, pateiktais tokiose internetinėse svetainėse kaip „Khan Academy“, 

„YouTube“, „TedTalk“, „MIT’s OpenCourseWare“ ar „MOOC“ platforma kaip Coursera.  

• Kokias priemones galima naudoti rengiant vaizdo medžiagą? 

Keletas paminėtinų yra „Screen-Cast-O-Mattic“, „Camtasia PC“, „TechSmith Relay“, „Office Mix“ ir „Adobe 

Presenter“. Parengus vaizdo medžiagą, ją galima patalpinti tokiose internetinėse svetainėse kaip 

„YouTube“, „TeacherTube“, „Screencast.com“, „Acclaim“ ir „GoogleDrive“.  

• Kai „pamokos laikas“ perkeliamas į priešpamokinį etapą, kaip to reikalauja atvirkštinio mokymosi 

metodas, kokie pokyčiai pastebimi mokinių dalyvavime? 

Mokiniams toks mokymosi modelis labai naudingas, kadangi jie jau yra įsisavinę pagrindines žinias ir dabar 

gali šias žinias pagilinti. Mokiniai patenkinti mokymosi medžiaga, pagerėja jų lankomumas ir tampa aišku, 

kad jie yra labai įsitraukę. 

• Koks yra mokytojo ir mokinio vaidmuo atvirkštinio mokymosi klasėje? 

Atvirkštinio mokymosi klasėje mokytojas tampa pagalbininku, užtikrinančiu, kad mokiniai gautų tai, ko 

jiems reikia. Mokytojai taip pat pasirūpina aktyvia mokymosi aplinka, padedančia mokiniams generuoti ir 

apjungti idėjas. Atvirkštinio mokymosi klasėje mokiniai iš pasyvių žinių gavėjų virsta aktyviais žinių 

skleidėjais. Mokiniai gali mokytis savo mokymosi tempu.   

• Kaip šis pokytis perkelia atsakomybę nuo mokytojo mokiniui/tėvams?  

Iki atvirkštinio mokymosi metodo taikymo visas atsakomybes klasėje turėjo prisiimti mokytojas. Jam teko 

skirti daug laiko pasiruošimui pamokoms, ieškoti informacijos, o mokiniams susirgus ar dėl kitų priežasčių 

nedalyvavus pamokose, išdėstyti jiems informaciją, kuri buvo praleista.  

Kai mokiniai būdavo išsiblaškę ir pamokų metu nekreipdavo dėmesio, mokytojas vis tiek buvo atsakingas 

už tai, kad medžiagą jie perskaitytų. Atvirkštinio mokymosi klasėje šį informacija mokiniams tiesiog buvo 

prieinama. Nebelieka pasiteisinimų “manęs nebuvo”, “praleidau šį skyrių” ar “aš buvau pas gydytoją”. Jūsų 

vaizdo medžiaga yra patalpinta visiems prieinamoje erdvėje. Vadinasi, tai suteikia didesnę mokymosi 

atsakomybę mokiniui, kuris nebegali naudotis jokiais pamokos praleidimo pasiteisinimais. 

http://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.coursera.org/
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Kitas aspektas – tėvai. Atėję į klasės susirinkimus jie žiūri ir klausia: “Kas yra siūloma mano vaikui?”, “Ką 

jūs darote, kad padėtumėte mokiniams įveikti kylančius mokymosi iššūkius?” Kai mokantis taikomas 

atvirkštinio mokymosi metodas, jie sako: “Ką gi, žinau, kad jūs rengiate tą vaizdinę medžiagą, taigi, 

pasiteisinimų nesimokyti čia nėra“. Tėvai taip pat nori imtis aktyvaus vaidmens ir jiems taip pat patinka 

būti tokios aktyvios mokymosi klasės dalimi. 

• Kaip paskatinti mokinius atlikti užklasinius namų darbus, kad klasėje jie būtų pasirengę aktyviam 

dalyvavimui mokymosi veikloje? 

Esminis dalykas yra tas, kas mokiniai turi žinoti, kad jų atliekamas užklasinis namų darbas yra svarbus ir 

vertingas. Kai šis aspektas suvokiamas ir pamatoma, kad iš anksto atliktas darbas išties teigiamai įtakoja 

veiklą klasėje, tuomet mokiniai yra labiau nusiteikę mokytis ir neatsilikti nuo kitų pasiruošusiųjų.   

• Ką daryti, jei mokiniai nežiūri vaizdo įrašų? 

Keli patarimai: 

- Pirmiausia, leiskite mokiniams kelias savaites žiūrėti vaizdo įrašus klasėje paaiškindami tai, ką norite, kad 

jie darytų, ko jūs tikitės. Aš tikiuosi, kad mano mokiniai pasižymės pastabas, sąvokas, pateiktus pavyzdžius 

ir pateiks visus klausimus, kurie jiems tik gali kilti, - visada tai akcentuoju savo mokiniams jiems peržiūrėjus 

vaizdo įrašą. Atsakau į visus jiems rūpimus klausimus, šiek tiek pakalbame apie vaizdo įrašą ir tuomet jie 

pradeda mokytis.   

- Antras pasiūlymas – neskaitykite pakartotinai paskaitų. Jei pakartotinai pateiksite visą informaciją, 

mokiniams duosite suprasti, kad jie neturi ateiti į pamoką pasiruošę, nes jūs vis tiek visą informaciją 

pateiksite.  Jūs suteikiate mokiniams galimybę įtakoti pamokos eigą. Neleiskite mokiniams nuspręsti ar 

ketinate klasėje pritaikyti atvirkštinio mokymosi metodą. Jei įsivardinsite savo lūkesčius ir jų laikysitės, o 

mokiniams aiškiai pasakysite ką jie turėtų daryti su vaizdo įrašais, tuomet sumažinsite tų mokiniių, kurie 

nesiruošia žiūrėti vaizdo įrašų, skaičių ir, tikiuosi,  mokiniai klasėje bus visapusiškai įsitraukę į visas veiklas. 

Tuomet mokiniai norės dalyvauti tame veiksme, kuris vyksta klasėje. Ir jei klasėje yra tokių, kurie vis dar 

nežiūri vaizdo įrašų, tikrai galite juos pasodinti prie kompiuterio peržiūrai tuo metu, kai dirbate su likusia 

klase. 

• O kaip dėl vertinimo? 

Atvirkštinio mokymosi klasėje išties turite daug laiko, kurį galite panaudoti formuojamam vertinimui. Į 

mokinį orientuotas vertinimas čia tinka geriausiai, kadangi pats atvirkštinio mokymosi metodas yra 

orientuotas į besimokantįjį.  Jūsų vertinimas turi būti sutelktas į patį mokymąsį, bet ne į pažymius. 

Atsižvelgiant į atvirkštinio mokymosi klasės veiklas, jūs galite, pavyzdžiui, kaip vertinimo formą pritaikyti 

didelės grupės projektą. Kol mokiniai mėgaujasi mokymosi veikla, jie gali būti vertinami už jų indėlį į  
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grupinį darbą, žodinį grupės veiklos pristatymą, individualius apmąstymus apie mokymąsi kaip veiklos 

rezultatą arba  kitų besimokančiųjų atsiliepimus. Trumpai tariant, geriausiai būtų vertinti klasės mokymosi 

tikslus tam tikruose etapuose ir nustatyti dar didesnius mokymosi tikslus.  

• Kokius vertinimo metodus pritaikysite siekiant įsitikinti, kad mokymosi tikslai yra pasiekti? 

Iš pradžių, siekiant įvertinti kasdienius mokymosi tikslus, per klasės veiklos ir atliktų užduočių vertinimus 

pratimai gali būti parengti taip, kad galėtumėme pamatyti ar mokymosi tikslai buvo pasiekti. Be to, 

mokymosi tiklsų pasiekimas gali būti vertinamas semestro viduryje siekiant stebėti mokinių pažangą. Kitas 

būdas įvertinti ar mokiniai pasiekė mokymosi tikslą yra siejamas su standarto, kurį norite, kad jūsų 

mokiniai pasiektų semestro pabaigoje, nustatymu. Galiausiai, ir lygiai taip pat svarbu, yra pritaikyti 

lygynamąjį vertinimą ir nustatyti kokia procentinė mokinių dalis pasiekė nustatytą standartą semestro 

pabaigoje. 

• Kitas klausimas, kurį užduoda daugelis mokytojų: “Ką turėčiau daryti, jei į klasę susirinkę mokiniai 

bus nepasiruošę, tai yra, visai nesusipažinę su turiniu?"  

Yra būdų, padedančių sukurti žingsnius, įtraukiančius besimokančiuosius peržiūrėti turinį, taip pat 

leidžiančius patikrinti ar jie tikrai jį peržiūrėjo. Galima pasinaudoti tradiciniu metodu, pateikiant keletą 

pastabų, įkeliant keletą vaizdo įrašų į tinklalapį ar pasinaudojant internetiniu Google programos 

klausimynu  ir tokiu būdu iš mokinių surinkti informaciją. Galima tiesiog užduoti klausimą pačiame vaizdo 

įraše, į kurį mokiniai atsakytų prieš patekdami į klasę, tai yra atsakymui pasitarnaujant kaip įėjimo į klasę 

bilietu. Ir vis dėlto, jei mokinys ir toliau neatlieka namų darbų, tuomet vaizdo įrašą jis/ji turėtų peržiūrėti 

klasėje, kol kiti aiškinasi kilusius klausimus. 

• Ar atvirkštinio mokymosi nauda yra pagrįsta moksliniais tyrimais? 

Yra daug tyrimų, atliktų šioje srityje. Kai kurios nuorodos yra pateikiamos šaltiniuose.  
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