Technologinio ugdymo pokyčiai pradiniame
ugdyme:
naujos ugdymo galimybės
Eglė Vaivadienė
dr. Birutė Žygaitienė
Vilnius
2021-04-29
2021-04-29

1

Technologinio ugdymo
Bendrosios programos projektas
Programos projektą parengė:
Dr. Birutė Žygaitienė
Dr. Artūras Sabaliauskas
Inga Hokušienė
Marius Narvilas
Audra Paulauskienė

Koordinatorė –
Eglė Vaivadienė
egle.vaivadiene@nsa.smm.lt
Ugdymo turinio rengimo skyriaus
metodininkė

Pokyčiai atnaujinamoje technologijų programoje
Esamos programos

Atnaujinamos programos

Technologinis ugdymas – sudedamoji
holistinio ugdymo dalis, leidžianti
mokiniams tapti technologiškai
raštingiems, gebantiems nuolat įgyti
naujų žinių ir išsiugdyti technologinių
gebėjimų, suprasti, naudoti ir įvertinti
nuolatinę technologijų plėtrą
kūrybiniame (praktiniame) procese
formuojant pozityvią nuostatą į
technologijų virsmą praeities, dabarties
ir ateities kontekste

Technologinis ugdymas – sudedamoji holistinio,
integrali STEAM ugdymo dalis, ugdanti mokinių
technologinį raštingumą, kūrybinį ir kritinį bei lateralinį
mąstymą, gebėjimą suprasti, naudoti ir įvertinti nuolatinę
technologijų plėtrą kūrybiniame – gamybiniame procese,
formuojant pozityvią nuostatą į technologijų virsmą
praeities-dabarties-ateities kontekste.
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Pokyčiai atnaujinamoje technologijų programoje
Esamos programos

Veiklos sritys
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Atnaujinamos programos

Pasiekimų sritys.
Išskiriamos keturios pasiekimų sritys, kurias sudaro 10
pasiekimų.
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Pokyčiai atnaujinamoje technologijų programoje
Esamos programos

Vertinimas 3 lygiais
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Atnaujinamos programos

Vertinimas 4 lygiais.
Apibrėžti lygių požymiai kiekvienam iš 10-ies
pasiekimų.
Pasiekimų sritys išskirtos remiantis kompetencijų
apibrėžtimis.
Vyraujantis vertinimas – ugdomasis.
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Technologinio ugdymo tikslas
– sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo,
antreprenerystės pagrindus, puoselėti vertybines (savęs ugdymą, savigarbą ir
pagarbą kitiems bei jų technologinei-kūrybinei veiklai, pasitikėjimą savimi,
kūrybiškumą, motyvaciją, atsakomybę, imlumą naujovėms, atkaklumą
siekiant tikslo, sveiką gyvenseną) nuostatas, naudojantis tradicinėmis ir
pažangiomis technologijomis kurti ir patirti kūrybinį procesą, būti atsakingais
kūrėjais ir vartotojais.
Kiekvienoje klasėje įgytos nuostatos, žinios ir gebėjimai taip pat yra pagrindas
technologijų mokymuisi aukštesnėse klasėse.
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STEAM technologinio ugdymo kontekste
– suprantamas kaip praktinis gamtos mokslų, matematikos, ekonomikos,
meno/dizaino žinių ir dėsnių, inžinerinių sprendimų taikymas, eksperimentavimas ir
modeliavimas kūrybinėje praktinėje veikloje atliekant technologinius procesus
reikalingus norimam rezultatui pasiekti.
Šiam ugdymui pasitelkiami dizaino procesu grįsto mąstymo metodai ir principai,
mokantys atpažinti, suvokti problemas, kurti į problemų sprendimą orientuotas
idėjas, jas sisteminti, išgryninti bei įgyvendinti, testuoti ir pristatyti.
Dizaino procesu grįstas mąstymas (angl. Design Thinking) – kūrybinio problemų
sprendimo metodika, kuri apima: problemos atpažinimą ir įvertinimą, tyrimą, idėjų
generavimą ir atranką, prototipų kūrimą, prototipų bandymą, realizavimą arba
pristatymą.
2021-04-29
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Pasiekimų sritys
A. Problemos identifikavimas,
aktualizavimas ir tikslinimas

• A1. Stebėdamas aplinką ir procesus joje identifikuoja problemą, įvardina jos sprendimo
poreikį, tikslingai naudoja sąvokas.
• A2. Ieško ir randa aktualią informaciją, reikalingą problemos sprendimui, ją atrenka, kaupia.
• A3. Taiko ir paaiškina problemos sprendimui aktualią informaciją, tikslina ir apsibrėžia
problemą, atvaizduoja ją grafine/aprašomąja forma.

B. Idėjų generavimas, atrinkimas,
vystymas

• B1. Ieško problemos sprendimo idėjų ir jas generuoja.
• B2. Atrenka geriausią problemos sprendimui idėją ir ją detalizuoja, numato jos įgyvendinimo
etapus ir pristato.

C. Sprendimo
įgyvendinimas/prototipavimas.

• C1. Atpažįsta ir skiria medžiagas/komponentus/priemones/sistemas, jų savybes ir/ar
charakteristikas, technologinius procesus/sekas atrinktai idėjai/sprendimui įgyvendinti.
• C2. Idėjos įgyvendinimui/problemos sprendimui pasirenka, taiko ir derina
medžiagas/komponentus/priemones/sistemas, jų savybes ir/ar charakteristikas, technologinius
procesus/sekas.
• C3. Saugiai ir tikslingai atlieka ir valdo technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą.

D. Rezultato pristatymas ir
į(si)vertinimas.

• D1. Pristato problemos sprendimo rezultatą, proceso eigą ir sprendimus, savikainą.
• D2. Kritiškai į(si)vertina procesą ir galutinį rezultatą, jo pritaikymo galimybes, naudą žmogui,
visuomenei, aplinkai.
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Mokinių pasiekimų raidos požymiai
Savarankiškumas: gebėjimo atlikti užduotis savarankiškai lygis (padedant
mokytojui, vadovaujantis pateiktais kriterijais, savarankiškai).
Kontekstai: kasdienėse situacijose, pažįstamose situacijose, nepažįstamose
situacijose, naujuose socialiniuose ir akademiniuose kontekstuose.
Sudėtingumas: turinio (mokymosi medžiagos) ir / ar užduočių.
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Mokinių pasiekimų lygiai
Pasiekimų sritys

I lygis

II lygis

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas 1-2 klasė
A1. Stebėdamas aplinką ir Mokytojo padedami tyrinėja
Mokytojo padedami tyrinėja aplinką,
procesus joje identifikuoja aplinką, objektus joje, kelia
objektus ir procesus joje, kelia
problemą, jos sprendimo
klausimus padedančius
klausimus, padedančius išsiaiškinti
poreikį, tikslingai naudoja identifikuoti problemą.
problemą, ją identifikuoja, įvardina jos
sąvokas.
sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

III lygis

IV lygis

Tyrinėja aplinką, objektus ir
procesus joje, kelia klausimus,
padedančius išsiaiškinti problemą,
ją identifikuoja, įvardina jos
sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje,
kelia klausimus, padedančius
išsiaiškinti problemą, identifikuoja
problemą ir jos sprendimo poreikį.
Naudoja sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje,
kelia klausimus, padedančius
išsiaiškinti problemą, identifikuoja
problemą ir jos sprendimo poreikį.
Naudoja sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje,
formuluoja tikslinius klausimus,
identifikuoja problemą ir jos
sprendimo poreikį. Tinkamai
naudoja sąvokas.

Tyrinėja aplinką ir procesus joje,
formuluoja tikslinius klausimus,
identifikuoja problemą ir jos
sprendimo poreikį. Tinkamai
naudoja sąvokas.

Tyrinėja, analizuoja aplinką ir
procesus joje, formuluoja
tikslinius klausimus, identifikuoja
problemą, jos sprendimo poreikį,
naudą ir/ar poveikį asmeniui /
bendruomenei. Tikslingai naudoja
sąvokas skirtinguose kontekstuose.

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas. 3-4 klasės
A1. Stebėdamas aplinką ir
procesus joje identifikuoja
problemą, jos sprendimo
poreikį, tikslingai naudoja
sąvokas.

Mokytojo padedami tyrinėja
aplinką, objektus ir procesus joje,
kelia klausimus, padedančius
išsiaiškinti problemą, ją
identifikuoja, įvardina jos
sprendimo poreikį. Žino sąvokas.

A. Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas.
A1. Stebėdamas aplinką
Tyrinėja aplinką, objektus ir
ir procesus joje
procesus joje, kelia klausimus,
identifikuoja problemą,
padedančius išsiaiškinti
jos sprendimo poreikį,
problemą, ją identifikuoja,
tikslingai naudoja
įvardina jos sprendimo poreikį.
sąvokas.
Žino sąvokas.
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Tyrinėja aplinką, objektus ir procesus
joje, kelia klausimus, padedančius
išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja,
įvardina jos sprendimo poreikį. Žino
sąvokas.

5-6 klasės
Tyrinėja aplinką ir procesus joje, kelia
klausimus, padedančius išsiaiškinti
problemą, identifikuoja problemą ir jos
sprendimo poreikį. Naudoja sąvokas.
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Technologijų mokymosi turinio, kompetencijų ir pasiekimų sąsajos (1-8 klasė)
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Kompetencijos technologijų
programoje
Pažinimo
kompetencija

Socialinė, emocinė ir
sveikos gyvensenos
kompetencija

Kūrybiškumo
kompetencija
Pilietiškumo
kompetencija
Kultūrinė
kompetencija
Komunikavimo
kompetencija
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Gauti pasiūlymai 2020-12-14 d. projektui
Dėkojame už gautus siūlymus. Juos gavome iš:
• Lietuvos moksleivių sąjungos,
• Lithuania iGEM 2021 komandos,
• Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos
• Utenos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio.
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Siūlymas

Atsižvelgta/
neatsižvelgta

6.2.5. Technologijų mokymosi
Neatsižvelgta
turinys. Mityba.
Stalo įrankiai, indai, serviravimas.
Etiketas. 3 – 4 klasė
Esama formuluotė: Vienkartiniai
indai.
Siūlymas: atsisakyti.

Pasiūlymas mitybos krypčiai:
PUSGAMINIAI iš – 7-8 klasės
perkelti į 3-4 klasę.
Pateikti pavyzdžių
technologiniams procesams,
įrangai.
2021-04-29

Atsižvelgta

Pagrindimas, kodėl neatsižvelgta
Neaiškūs siūlymo argumentai.
Tema aktuali ir siejasi su kita tema MAISTAS
IŠKYLAUJANT. Jau pradinėse klasėse turi būti
nagrinėjamos temos skatinančios domėjimąsi mus
supančia aplinka ir siekiu ją išsaugoti supažindinant
su įvairiomis medžiagomis, jų savybėmis, tvarumu,
ugdant
gebėjimą
argumentuotai
pasirinkti,
formuotis teisingus vartojimo/atliekų rūšiavimo
įpročius.
Perkelta, pradiniame ugdyme susipažįstama su
paprastu maisto terminiu apdorojimu jį pašildant.
Pateikta pavyzdžių technologiniams procesams,
įrangai.
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Siūlymas

Atsižvelgta/ Pagrindimas, kodėl neatsižvelgta
neatsižvelgta

AVALYNĖS PRIEŽIŪRA perkelti (iš 3-4 Atsižvelgta
klasės) ir apjungti su drabužių priežiūra
1-2 (daugiau praktinis lygis).

Perkelta ir apjungta.

Tą pačią temą palikti ir 3-4 klasėje, jau
nagrinėjant ir informaciją etiketėse.

Atsižvelgta

temos tęstinumas numatytas 3-4 klasėje.

AUDINIO STRUKTŪRA, palikti ne
atskirą temą, o sieti su DRABUŽIŲ
ASORIMENTU

Atsižvelgta

Sujungta

2021-04-29
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Siūlymas

Atsižvelgta/ Pagrindimas, kodėl neatsižvelgta
neatsižvelgta

Siūlymas: nekonkretizuoti pluoštų,
o parašius NATŪRALŪS palikti
mokytojui galimybę rinktis

Neatsižvelgta Palikti labai tiksliai įvardinti 2 pluoštai: Linas (1-2
klasė), su visais pluoštais susipažįstama
gamtamoksliniame ugdyme, technologijose
gilinamasi į pluošto apdirbimo technologijas,
aprėpiant plačias jo pritaikymo galimybes (mityba,
tekstilė). Galima integracija su literatūra, muzika
(dainos, eilėraščiai apie lietuvišką augalą).
Vilna (3-4)-susipažįstama su vilnos vėlimo
technologija, galimybėmis iš pluošto formuoti ir 3D
objektus (integracija su matematika), pajusti, kad
spalvos išgaunamos ne tik maišant jiems žinomus
dažus, bet ir pluoštus.
1 - 2 klasė. Paprasčiausios elektros
Atsižvelgta
Paprasčiausios elektros grandinės ir jų elementai
grandinės ir jų elementai. Tai turėtų būti
perkelti į 3-4 klases (1-2 klasėje išlieka
perkelta į kitą koncentrą (3-4). Tuomet
rekomendacinio pobūdžio).
susisietų su gamtamokslio ugdymo
programa (elektros grandinės).
2021-04-29
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