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STEM Discovery Week 2020 metu konkursas 
Europos mastu atskleidė mokytojų tyrinėjimu 

grįstų mokymosi veiklų geriausią praktiką







Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) 
tyrinėjant (Teaching ICT with inquiry)

Intelektiniai produktai (Erasmus+) skirti: pradinio ugdymo, STEM 
(gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir 
informacinių technologijų mokytojams:

IO1 – MAIK, angl. MOOC „Teaching ICT with Inquiry“

IO2 – mokymosi tyrinėjant aplinkos (Inquiry Learning Space, ILS), 
sukurtos projekto 20 fokus mokytojų naudojant Graasp kūrimo 
įrankį.

http://tiwi.eun.org/
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:TIWI+ICT_Inquiry+2019/about
http://graasp.eu/


IO3 – karjeros lapai apie ateities profesijas IT srityje

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/


Vertinimo nauda mokytojui

• Vertinimo rezultatai prieš ILS įgyvendinimą klasėje bus panaudoti nukreipti mokytojus į medžiagą 
ir išteklius, kurie plėtojami TIWI projekte.

• Vertinimo rezultatai po ILS įgyvendinimo klasėje padės mokytojams identifikuoti jų sukurtų 
mokymosi veiklų bei mokymo proceso dizaino stiprybės ir silpnybes bei kurti kitas veiklas 
įgyvendinimui.

Vertinimo nauda mokiniams

• Vertinimo rezultatai prieš ILS įgyvendinimą bus panaudoti nubrėžti mokinių pradinių žinių, 
supratimo, įgūdžių ar kompetencijų spragas 

• Vertinimo rezultatai po ILS įgyvendinimo will bus panaudoti nubrėžti mokiniams skirtų detalių 
rekomendacijų atliktį.

IO4 – klausimynų prieš- ir po- veiklų įgyvendinimo rezultatų naudojimas



Tai TIWI pasiūlyto metodo poveikio vertinimas. Koks mokymosi metodo 
poveikis IT (ir STEM) veikloms klasėje?

Publikacijoje planuojama aptarti privalumus taikant tyrinėjimų grįstą mokymąsi 
programavimui, pateikti gerosios patirties analizę. 

Mokytojų ir mokinių atsakymų analizė ir suformuluotos rekomendacijos bus 
paskleisti švietimo vadovams ir politikams nacionaliniu ir Europos mastu. 

Publikacijoje numatyti keturi atvejų tyrimai, atrinkti tarp Europos STEM savaitės 
konkurso nugalėtojų, IO2 veiklos dalyvių.

IO5 – Blue print publikacija



TIWI projekto sprendžiamas iššūkis – tyrinėjimo proceso kūrimas 
virtualioje aplinkoje ir įgyvendinimas klasėje.

Projekto tikslas – suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, 
kad jie:

- kurtų ILS, skirtas tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymuisi 
integruojant programavimą ir ugdant informatinį mąstymą 
(angl. Computational thinking)

- įgyvendintų ugdymo procese.



TIWI bendruomenės kontaktai

Kviečiame prisijungti į privačią grupė facebook’e:

TIWI mokytojai –

https://www.facebook.com/groups/549744612424770

Pasibelskite ir jus priimsime ☺

https://www.facebook.com/groups/549744612424770

