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Įžanga

Nors nedaug pasaulio žmonių tampa olimpiečiais, kiekvienas iš mūsų 
gali džiaugtis fizinio aktyvumo teikiama nauda. TOK siekia spręsti vis 
didėjančio fizinio pasyvumo visame pasaulyje problemą, kad daugiau 
jaunų žmonių turėtų galimybę tapti olimpiečiais. O visų pirma – kad 
kuo daugiau vaikų ir jaunuolių visam gyvenimui išsiugdytų fizinio 
aktyvumo įpročius, teikiančius džiaugsmą ir naudą sveikatai.

Fizinis aktyvumas pasireiškia daugeliu formų, įskaitant (bet neapsiribojant) 
sportą, poilsį, nestruktūruotą žaidimą, šokį ir mankštinimąsi, bet tuo 
neapsiribojant. Ne visi vaikai turi teigiamos sporto ir fizinio aktyvumo patirties. 
Mes siekiame tai pakeisti. Įgyvendinant labiau į besimokančiuosius orientuotą 
ir pozityvų požiūrį, užtikrinantį įtraukesnes fizinio aktyvumo programas, 
daugiau vaikų ir jaunimo įgis neįkainojamos dalyvavimo fizinės veiklos 
programose patirties ir galbūt išliks fiziškai aktyvesni visą gyvenimą.
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TOK Olimpinio švietimo komisija pripažįsta paramos vaikams ir jaunuoliams 
svarbą mokant juos vertybių ir įgūdžių, kurie praverstų visam gyvenimui.  
Šis patariamasis organas stengiasi įkvėpti pedagogus propaguoti į olimpines 
vertybes orientuotą ugdymą ir nurodo strateginę TOK programų ir veiklos, 
susijusios su jaunimo ugdymu per sportą, kryptį.

Šios programos tikslas – suteikti įvairių gebėjimų bet kurioje pasaulio dalyje 
gyvenantiems jauniems žmonėms galimybę džiaugtis fizine veikla ir mokytis iš 
jos, taip pat visam gyvenimui įgyti socialinių, pažintinių ir fizinių kompetencijų. 
Be to, šią programą galima keisti pritaikant suaugusiesiems, kad jie taip pat 
gautų naudos iš vertybėmis pagrįsto ugdymo ir turėtų daugiau galimybių išlikti 
fiziškai aktyvūs.

Mūsų manymu, šią mokomąją medžiagą svarbu pristatyti būtent 
dabar dėl jos teigiamo poveikio toliau išvardytoms bendrosioms 
vizijoms, tikslams ir gairėms. 

Įvertinkite, kaip minėtą medžiagą galima pritaikyti šiems kontekstams:

• olimpizmo filosofijai;

• TOK vizijai: kurti geresnį pasaulį per sportą;

• Olimpinio švietimo komisijos strateginei krypčiai „propaguoti olimpizmą  
per švietimą, fizinį aktyvumą ir sportą, skatinant besimokančiuosius  
tapti atsakingais pasaulio piliečiais“; 

• olimpinio judėjimo indėliui į politikos formavimą visame pasaulyje, 
vykdomam tokiomis priemonėmis kaip JT darnaus vystymosi tikslai  
ir kokybiško fizinio lavinimo užtikrinimas.
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Olimpizmas ir 
vertybėmis pagrįstas 
ugdymas

Olimpinis judėjimas skatina olimpizmą, remdamasis trimis pagrindinėmis 
vertybėmis: tobulėjimu, pagarba ir draugyste. Vis dėlto tai ne vienintelės 
vertybės, padedančios žmonėms atskleisti savo galimybes. Tokios 
vertybės kaip ryžtingumas, drąsa, atkaklumas ir atsparumas, glaudžiai 
susijusios su svarbiausiomis olimpizmo vertybėmis, todėl jos dažnai 
minimos olimpinių žaidynių istorijoje. OVUP yra vertybėmis pagrįsta 
programa ir gali būti naudojama:

• Gerinti mokinių supratimą apie šias vertybes ir padėti jiems vadovautis  
jomis gyvenime.

• Skatinti mokinius įsitraukti į sportą ir aktyvią fizinę veiklą.

• Padėti mokiniams suprasti, kaip svarbu stengtis mokantis akademinių dalykų.

• Skatinti teigiamą elgesį ir kurti sveikus santykius tarp jaunimo ir jų 
bendruomenės. 

Jauni žmonės nebūtinai turi dalyvauti sporto 
veikloje, kad galėtų pasinaudoti šia mokomąja 
medžiaga, nors tai yra pageidaujamas rezultatas.
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Olimpinių vertybių ugdymo pagrindai – 
aktyvia fizine veikla pagrįsta programa

Tai yra oficialus pagrindinis projekto šaltinis ir pagrindinė žinių bazė, skirta OVUP pristatyti. Šią programą sudaro keturi 
skyriai. Pirmame skyriuje „Įvadas į olimpinių vertybių ugdymą“ pateikti pagrindiniai olimpizmo principai ir pagrindinės 

olimpizmo ugdymo temos. Antrame skyriuje pristatyti pagrindiniai olimpinių žaidynių elementai – nuo simbolių iki 
ceremonijų, susiejant juos su vertybėmis pagrįsto ugdymo galimybėmis. Trečiame skyriuje tęsiant šią temą aptarta, kaip 

olimpinis judėjimas prisitaiko prie galimybių ir iššūkių, su kuriais susiduria pasaulis įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip 
jaunimo olimpinės žaidynės (JOŽ), galimybių suteikimas moterims ir tvarumo svarbos pripažinimas rengiant olimpines 
žaidynes. Paskutiniame skyriuje aptarta olimpizmo ugdymo temų svarba ir atkreiptas dėmesys į jaunimui tenkančius 

iššūkius šiuolaikiniame pasaulyje.

Kaip įgyvendinti OVUP? Praktinis olimpinių vertybių  
ugdymo programos vadovas

Šis vadovas jums padės įgyvendinti TOK olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP). Jame pateiktos XXI amžiaus 
mokymo strategijos ir besimokančiųjų kompetencijos, reikalingos sėkmingam OVUP įgyvendinimui. Vadove aptartos 

įvairios pedagoginės strategijos ir praktiniai OVUP įgyvendinimo būdai.

Veiklos aprašai –  
užduotys, įtvirtinančios olimpinių vertybių ugdymą

Kiekvieną veiklos aprašą, kurį galima atsispausdinti, sudaro gairės praktinėms užduotims, skirtoms olimpinėms temoms, 
simboliams ir tradicijoms, atlikti. Šie veiklos aprašai suteiks galimybę besimokantiesiems įsisavinti pateiktą medžiagą 

išmėginant įvairias kūrybingumą ir mąstymą skatinančias veiklas. Jie diferencijuoti, kad atitiktų skirtingo amžiaus 
besimokančiųjų: nuo pradinių iki aukštesniųjų mokyklos klasių, gebėjimus.

Išteklių biblioteka
Į DVD įtrauktos parsisiųsdinamos skaitmeninės „Pagrindų vadovo“, „OVUP užduočių knygos pristatymo –  

olimpinių vertybių ugdymo praktinio vadovo“ ir „Veiklos aprašų“ versijos.

Kitus išteklius sudaro pagrindinė informacija ir įkvepianti medžiaga, pavyzdžiui: vaizdo įrašai ir  
pagrindinių programų pavyzdžiai.

OVUP seminaro planas: mokymasis per fizinę veiklą
Dalį OVUP seminaro medžiagos sudaro “Ugdytojo knygoje” aprašytos veiklos, kurios yra smulkiau aprašytos  

užduočių kortelėse. Rengiant mokymus galima gauti prie seminaro medžiagos pridedamas užduočių korteles,  
taip pat OVUP seminarų plano medžiagą. Prieš rengdami tokius OVUP mokymus pateikite atitinkamam  

TOK skyriui paraišką šiai medžiagai gauti. 

Olimpinių vertybių ugdymo programą sudaro šie 
mokomosios medžiagos ištekliai:
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OVUP „Užduočių knygos“ pristatymas –  
praktinis olimpinių vertybių ugdymo vadovas
Kartu su papildoma mokomąja medžiaga OVUP ne tik siekia skiepyti vertybes per mokymąsi, bet ir padėti 
dalyviams susipažinti su šiomis vertybėmis ir gyventi jomis vadovaujantis.

Šis vadovas suteiks praktinę pagalbą ugdytojams pristatant OVUP. Terminas „ugdytojai“ vartojamas bendrąja ir įtraukiąja 
prasme ir reiškia bet kurį asmenį, dalyvaujantį auklėjamajame procese ir (arba) atsakingą už žinių perdavimą. Jis tinka 
mokytojams, bendruomenių vadovams, jaunimo darbuotojams, sporto treneriams ir tėvams, taip pat asmenims, dirbantiems 
humanitarinėse ir sporto organizacijose, švietimo įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose. Mokymasis ir OVUP 
įgyvendinimas gali vykti įvairioje aplinkoje: namie, mokykloje, sporto objektuose, maldos namuose, bendruomenės centre, 
žaidimų aikštelėje ir kt. Šiame leidinyje visos minėtos vietos siekiant lakoniškumo bus apibrėžiamos terminu „mokymosi 
centras“.

Vadove aptarsime veiksmingo vertybių ugdymo principus ir pateiksime pavyzdžių, kaip praktiškai planuoti vertybių ugdymą, 
skiepyti vertybes ir vertinti šios veiklos rezultatus.
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  Nuorodos į išteklių biblioteką
• „Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a Focus on Values Education“ 

Centre d’Estudis Olímpícs (UAB), International Chair in Olympism (IOC-UAB), Binder, D., 
2010. 02/School Curricukum.

• „Coubertin Academy: A Handbook for Education in Secondary Schools“ International 
Pierre de Coubertin Committee (IPCC), 2007. 00/Activity Sheets & 03/Manuals. 

Pagrindiniai šio vadovo principai
• Šis vadovas – ne norminis dokumentas, bet mokymą lengvinanti priemonė, kuri suteiks daugiau 

galimybių ugdytojui.

• Šio šaltinio panaudojimo veiksmingumas priklausys ne tik nuo ugdytojų patirties ir įgūdžių,  
bet ir nuo jo pritaikymo prie konkrečių mokymosi centro sąlygų. 

• Kai kurie mokymosi centrai gali pasigirti puikiomis sąlygomis ir ugdymo ištekliais, suteikiančiais 
galimybę veiksmingai taikyti daugelį OVUP siūlomų veiklų. Kitų ištekliai labai riboti. OVUP veikla  
ir ištekliai gali ir turi būti pritaikomi taip, kad būtų galima sėkmingai įgyvendinti šią programą,  
jei pakeitimai atitiks programos dvasią ir tikslą.

• Nors dauguma ugdytojų privalo laikytis mokymo programos, svarbu suprasti: OVUP taikymas 
nereiškia, kad šia programa siekiama formuoti tam tikrą nuomonę ar kad ši programa prieštarauja 
vertybėms, skiepijamoms skirtingose kultūrose.

• Pagrindinės olimpizmo vertybės – tobulėjimas, pagarba ir draugystė – pripažįstamos visame 
pasaulyje ir gali daryti didelę pokyčius lemiančią įtaką jomis besivadovaujančių žmonių gyvenimui. 

Šiame vadove pripažįstama, kad ugdytojai, įgyvendinantys OVUP, įgis daug įgūdžių ir patirties.  
Kai kurie iš jų, baigę aukštuosius pedagoginius mokslus, žinos, kaip taikyti daugelį siūlomų 
pedagoginių strategijų. Kiti, nors ir neturintys pedagoginio išsilavinimo, galbūt yra gerbiami savo 
bendruomenių lyderiai. Nepriklausomai nuo ugdytojų patirties, šio vadovo turinys ir siūlomos mokymo 
strategijos yra skirtos padėti visiems praktikams, kurie įsipareigojo sėkmingai įgyvendinti OVUP. 

Kaip naudotis OVUP turiniu
• Pasitelkti papildomą medžiagą ir veiklą dirbant pagal esamą darbo planą.

• Parengti naują darbo planą.

• Naudoti turinį kaip pagrindą darbui.

Siekiant padėti ugdytojams pristatyti ir sėkmingai 
įgyvendinti OVUP, šis vadovas suskirstytas į 
skyrius. Tačiau svarbu pažymėti, kad jo nebūtina 
nuosekliai skaityti nuo pradžios iki pabaigos.
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1 skyrius
OVUP teikiamos  
naudos supratimas

„Olimpinių vertybių ugdymo pagrindų vadovas“– išsami ugdymo 
priemonė, siūlanti daug idėjų, pasakojimų ir veiklų, galinčių padėti 
ugdytojams mokyti vertybių ir įkvėpti jaunimą. Šis vadovas taip pat turi 
galių pakeisti atskirų žmonių ir ištisų bendruomenių gyvenimus, teikti 
viltį ir naujas galimybes visiems, pripažįstantiems pagrindines olimpizmo 
vertybes: tobulumo siekimą, pagarbą ir draugystę. Buvęs Pietų Afrikos 
prezidentas Nelsonas Mandela pripažino neginčijamą sporto įtaką ir galią.

„Sportas turi galią keisti pasaulį. Jis turi galią 
įkvėpti. Jis turi galią vienyti žmones taip, kaip 
beveik jokios kitos priemonės. Sportas gali  
įžiebti viltį ten, kur kažkada viešpatavo neviltis.  
Jis veiksmingiau nei vyriausybė naikina  
rasinius barjerus.“

1 skyrius – O
V

U
P

 teikiam
os naudos supratim

as
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1 skyrius – O

V
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 teikiam

os naudos supratim
as

Svarbu pabrėžti, kad OVUP neskirta vien tik motyvuoti ateities olimpiečius. TOK prezidentas  
Thomas Bachas neseniai pareiškė, kad: 

„Jungtinės Tautos ir Tarptautinis olimpinis komitetas žino, kiek daug 
gali sportas sprendžiant žmogaus ir socialines problemas sveikatos, 
švietimo, įtraukties, tvaraus vystymosi ir taikos stiprinimo srityse. Taip, 
sportas gali keisti pasaulį, bet vien tik jis to nepadarys. Mes siekiame, 
kad sportas tarnautų žmonijai, jaučiame poreikį ir norą bendradarbiauti 
su kitomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis.“

 

OVUP įtraukia kitus partnerius, tokius kaip mokyklos, bendruomenės centrai, tikinčiųjų 
bendruomenės ir sporto organizacijos, ir jie tampa šios programos koordinatoriais. 
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Kokią naudą teikia OVUP?
Įgyvendinant OVUP teikiama didelė visapusiška praktinė nauda ne tik atskiriems asmenims, bet taip pat šeimoms ir 
bendruomenėms. Minėtą naudą galima suskirstyti į šešias plačias kategorijas:

• asmeninę;

• fizinę;

• elgsenos;

• emocinę;

• socialinę;

• lavinamąją.

Asmeninė nauda
Įrodyta, kad sėkmingos sporto programos turi poveikį 
sportininko vertybėms, asmenybei ir sportinės draugystės 
jausmo ugdymui. Įgyvendinant OVUP gaunamos žinios 
ir atliekama veikla ypač veiksmingos ne tik skiepijant 
pagrindines olimpizmo vertybes, tokias kaip tobulėjimas, 
pagarba ir draugystė, bet ir svarbias bendrąsias vertybes, 
tokias kaip atkaklumas, drąsa, gebėjimas apginti savo 
įsitikinimus, sąžiningumas, principingumas ir asmeninė 
atsakomybė. Olimpinių žaidynių istorijoje gausu pavyzdžių, 
kaip sportininkai įveikė sunkumus siekdami savo tikslų. 
Esama daug pasakojimų apie sportininkus, kurie parodė 
didžiulę drąsą per varžybas arba principingumą nepaisant 
nesėkmės. OVUP paremta panašiomis istorijomis, kad 
įkvėptų dalyvius vadovautis šiais puikiais pavyzdžiais. 
Dalyvavimas OVUP taip pat suteikia sistemą lyderystės 
įgūdžių ugdymui ir progą pritaikyti juos veikloje, padedančioje 
praktiškai suvokti olimpizmą. Ugdytojams pateikiamos 
nuorodos į Išteklių bibliotekos veiklos aprašus tolesniam šių 
vertybių nagrinėjimui.

Fizinė nauda
OVUP neskirta pasyviai veiklai, kai dalyviai tik skaito ir 
apmąsto vertybėmis pagrįstą ugdymą. Ši programa 
skatina juos imtis aktyvios fizinės veiklos ir siekti ryžtingų 
tikslų, tuo pačiu renkantis sveiką gyvenimo būdą. Trys iš 
OVUP pagrindų vadove aptartų olimpizmo ugdymo temų –  
pastangų teikiamas džiaugsmas, tobulumo siekimas, kūno, 
valios ir proto darna – apibūdina sportininkų, kurie gavo daug 
naudos iš dalyvavimo aktyvioje fizinėje veikloje, asmeninę 
patirtį. Sportavimas suteikė jiems didelę fizinę naudą, o tai 
savo ruožtu skatino siekti aukštesnių rezultatų. Šią naudą 
pajunta ne tik sportininkų elitas, bet visi užsiimantieji sportine 
veikla, jeigu teisingai pasirenka reguliarumą (treniravimosi 
dažnumą), intensyvumą (kiek pastangų įdedama), trukmę 
(kiek laiko treniruojamasi), specifiką (pasirinkto fizinio krūvio 
ar veiklos rūšis) ir pažangą (ar stengiamasi mesti sau iššūkį). 
Minėti pasirinkimai suteikia sportininkui galimybę pagerinti 
širdies ir kraujagyslių būklę, lavinti bendruosius motorikos 
įgūdžius, sustiprinti raumenis arba pasiekti didesnio 
lankstumo.

Nauda elgesiui 
Dalyvavimas OVUP taip pat gali keisti elgesį. Vertybėmis 
pagrįstas ugdymas gali pagerinti dalyvio socialinį elgesį, 
skatinti pilietinį aktyvumą (savanorystė ir kt.), o tai savo ruožtu 
stiprina tarpasmeninius santykius. Skatindamas įsitraukimą į 
sportą (ar kitas fizines veiklas), dalyvavimas OVUP gali veikti 
kaip apsauginė priemonė, tai yra padėti atsispirti socialiniam 
spaudimui, vedančiam į piktnaudžiavimą alkoholiu, rūkymą, 
polinkį nederamai elgtis ir t. t. 

Emocinė nauda 
Viena iš dažniausiai jaunų sportininkų pateikiamų priežasčių, 
kodėl jie atsisako dalyvauti sporto programose – kad ši veikla 
nebekelia jiems teigiamų emocijų. OVUP skirta ne tik dalytis 
žiniomis ir padėti besimokantiesiems tobulinti gebėjimus, 
bet ir teikti džiaugsmą, kad ir toliau norėtųsi dalyvauti sporto 
veikloje ir gauti naudos iš visko, ką ši veikla gali pasiūlyti. 
Sustiprėjusi savigarba, gebėjimas atsispirti stresui ir  
depresijai – tai vis OVUP teikiama nauda.

1 skyrius – O
V

U
P

 teikiam
os naudos supratim

as
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  Nuorodos į Išteklių biblioteką
• „Olympism: Ethics and Politics“ Gresham College, Parry, J., 2012. 02/Olympism.

• „Olympism, Olympic education, values: Bibliography“ lnternational Olympic Committee 
(IOC), Olympic Studies Center (OSC), 2015. 01/Background & 03/References.

• „Olympic Education: University lecture on the Olympics“ Centre d’Estudis Olímpícs (UAB), 
International Chair in Olympism (IOC-UAB), Müller, N., 2010. 01/Background.

• „Values and Norms in Sport: Critical Reflections on the Position and Meanings of Sport  
in Society“ Steenbergen, J., De Knop, P., Elling, A., Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd, 2001. 
01/Background & 03/Book References.

• „Values Education in Perspective: The New Zealand Experience“ Commonwealth of 
Australia, Snook, I. 02/Good Practices.

• „National Framework for Values Education in Australian Schools“ Commonwealth of 
Australia, 2005. 01/School Curriculum.

• Learning Experiences webpage, The Ministry of Education of New Zealand. 03/Links.

• Designed to Move webpage, Designed to Move. 03/Publications.

Socialinė nauda
Dalyvavimas OVUP stiprina ištvermę ir gebėjimą išsiugdyti socialinius įgūdžius. Jis daro didelį 
poveikį ir besimokantiesiems, ir jų bendruomenės gyvenimui. Nepriklausomai nuo konkrečios 
srities – galbūt pagerės pilietinis raštingumas (t. y. sustiprės pagarba teigiamo socialinio elgesio 
normoms ir tradicijoms) arba sumažės skirtumai – OVUP gali daryti didelę įtaką visoms šioms 
sritims. Taika ir tarpusavio supratimas – pagrindiniai olimpizmo elementai (atsispindintys olimpinėje 
priesaikoje, olimpinėse paliaubose ir kt.). OVUP tikslas – padėti skatinti taiką, supratimą ir socialinį 
susitaikymą tarp žmonių ir bendruomenių.

OVUP taip pat padeda dalyviams suvokti socialinės įtraukties ir pakantos svarbą, o tai ypač 
naudinga tiems programos dalyviams, kurie anksčiau patyrė problemų socialinių santykių srityje.

Lavinamoji nauda 
Dar OVUP veiklos suteikia mokiniams galimybę išbandyti ir praturtinti savo mokymosi patirtį. 
Įgyvendinama pasitelkus veiksmingas pedagogines strategijas, ši programa gali pagerinti 
akademinius mokymosi rezultatus, padidinti įsipareigojimą dalyvauti mokymosi programose  
ir suteikti daug kitų privalumų, pavyzdžiui: suaktyvinti smegenų veiklą ir padidinti bendrą  
gebėjimą mokytis. 

Nuoroda
Tolesniam skaitymui dalyviams ir ugdytojams rekomenduojama susipažinti su Žmogiškojo kapitalo 
modeliu, kurį galima rasti „Designed to Move“ tinklalapyje, įtrauktame į Išteklių biblioteką. Šis 
modelis apibendrina daugiau kaip 500 recenzuotų mokslinių ataskaitų, skirtų fizinio aktyvumo, 
sporto ir fizinio ugdymo teikiamai naudai. 
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2 skyrius 
Sėkmingos mokymosi 
aplinkos kūrimas 

OVUP įgyvendinantis ugdytojas turi suvokti šių elementų svarbą: 
programos turinio, pedagogikos, ugdytojų ir mokinių santykius,  
mokinių poreikių supratimą ir mokymosi centro galimybes ir iššūkius.

Turinys
„Pagrindų vadovo” pirmame skyriuje išdėstyti olimpizmo 
principai. Taip pat paaiškinta, kaip pagrindinės vertybės 
susijusios su ugdymo temomis, iliustruojant jas olimpizmo 
ugdymo pavyzdžiais iš viso pasaulio. Šio vadovo medžiaga 
parengta taip, kad ilgai išliktų aktuali ir greitai nepasentų. 
Kiekvienų olimpinių žaidynių metu iškils nauji didvyriai ir 
sukčiautojai. Įkvepiančias sportininkų, gebančių įveikti 
sunkumus, istorijas atsvers mąstyti skatinantys klausimai, 
skirti peržiūrėti požiūrį į kilnų elgesį. Bet olimpizmo principai 
niekada nepasikeis. Jie tarnaus kelrodžiu ugdytojams, 
siekiantiems padėti mokiniams teisingai suprasti sudėtingas 
sporte ir mūsų visuomenėse vyraujančias problemas.

„Noro mokytis nereikėtų visų pirma 
sieti su turiniu, nes jį sužadina veikiau 
mokytojo gebėjimas sudominti 
mokinius šiuo turiniu.“
Carol Ann Tomlinson

Pedagogika
OVUP rengėjai pripažįsta, kad mokymo veiksmingumas 
pasiekiamas įvairiais metodais, ir gerbia skirtingų kultūrų 
pedagogines tradicijas. Šiame vadove taip pat keliama 
mintis, kad olimpinių vertybių ugdytojai turės labai 
nevienodus įgūdžius ir patirtį. Vieni bus įgiję aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą ir susipažinę su daugeliu šiuolaikinių 
pedagoginių strategijų, aprašytų „Pagrindų vadove“. Kiti 
galbūt neturės pedagoginio išsilavinimo, bet bus gerbiami 
savo bendruomenių lyderiai. Nepriklausomai nuo ugdytojų 
patirties, statuso ar kvalifikacijos, šiame vadove siūlomos 
mokymo strategijos skirtos visų besimokančiųjų mokymosi 
patirčiai palengvinti ir gerai atmosferai sukurti.

OVUP patrauklumą besimokantiesiems 
galima paaiškinti joje siūlomu 
vertinimo metodų, veiklos planavimo ir 
novatoriškų mokymo metodų deriniu. 
Tačiau šis patrauklumas dings, jeigu 
į OVUP bus žvelgiama kaip į griežtą 
nurodymų rinkinį.
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Santykiai 
Ugdytojams tenka svarbus vaidmuo formuojant asmenybę. Olimpiniai sportininkai dažnai neslepia dėkingumo savo treneriui ar 
mentoriui, kuris ne tik lavino jų įgūdžius tam tikroje sporto šakoje, bet ir padėjo tapti savosios bendruomenės lyderiu.

Palaikydamas teigiamus profesinius santykius su savo mokiniu, ugdytojas kuria pasitikėjimu pagristą tarpusavio ryšį, geba įkvėpti, 
palaikyti ir vadovauti, kai mokinys susiduria su gyvenimo suteiktomis galimybėmis ir iššūkiais. Ryšys tarp mokinio ir mokytojo 
gali peraugti į didžiulį pasitikėjimą ir sustiprinti mokinio savivertę. Ugdytojui taip pat tenka pagrindinis vaidmuo formuojant visus 
besimokančiuosius priimančią ir įtraukiančią kultūrą. O kritikos negailintis, priešiškai nusiteikęs ir nesilaikantis profesinio įsipareigojimo 
savo elgesiu rodyti pavyzdį mokytojas daro žalingą įtaką ir gali pakenkti besimokančiųjų raidai. Sportininkų, tėvų ir trenerių (ugdytojų) 
elgesio kodeksus rasite „Pagrindų vadovo“ ketvirto skyriaus B skirsnyje. „Mokytis elgtis kilniai“.

„Kiekvienam žmogui sportas gali tapti vidinio tobulėjimo šaltiniu.“
Baronas Pjeras de Kubertenas (Pierre de Coubertin)

Mokinių poreikių supratimas
OVUP niekada neturėtų būti vykdoma direktyviai. Šios programos veiksmingumas remiasi apgalvotu planavimu ir ne idealizuotu, bet 
praktišku veiklų įgyvendinimu. Tai reiškia, kad ugdytojas, besimokantieji ir bendruomenės vadovai sprendžia, kokios ugdymo temos 
ir mokymo metodai geriausiai atitiks programos dalyvių poreikius. Svarbu pripažinti, kad sėkmingos OVUP dalyvių patirties ribos – 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra mokiniai, pedagogai, ar bendruomenės atstovai – gerokai prasiplečia, kai ši programa įgyvendinama 
linksmai ir žaismingai. Ji sukurta, kad visiems būtų smagu!

Visi ugdytojai suvokia, kad jų mokiniai iš prigimties yra smalsūs. Jie siekia žinių, supratimo ir nori sulaukti iššūkių. Gerbdamas šį norą 
mokytis, ugdytojas parinks jiems tokią OVUP veiklą, kuri geriausiai atitinka įvairius mokinių gebėjimus. Požiūris, kad visiems tinka 
vienodas mokymo metodas jau prarado savo prasmę. Šiandienos praktikai supranta, kad į ugdymo programą būtina įtraukti mokinių 
idėjas, nuomones, mokymosi būdus ir interesus. Todėl šiame vadove pateikti OVUP mokymo metodai atskleidžia, kaip naudojamos 
XXI amžiaus ugdymo kompetencijos, suteikiant mokiniams įgūdžių, žinių ir svarbiausia ugdant vertybes, kurios paruoštų juos mūsų 
sparčiai besikeičiančiam pasauliui.

Žodis „ugdymas“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „educare“, kuris reiškia „atskleisti iš vidaus“.  
OVUP esmė – ne griežtų konstruktų įtvirtinimas, bet olimpizmo vertybių „atskleidimas iš vidaus“  
ir ugdymas.

Mokymosi centro galimybių ir 
sunkumų pripažinimas
Veiksmingas šios mokomosios medžiagos rinkinio panaudojimas 
priklausys ne tik nuo ugdytojo patirties ir įgūdžių, bet ir nuo jo 
gebėjimo pritaikyti medžiagą  mokymosi centro galimybėms. 
Vieni mokymosi centrai turės pakankamai fizinių ir ugdymui skirtų 
išteklių, kad galėtų įgyvendinti daugelį OVUP siūlomų veiklų. Kitų 
ištekliai bus labai riboti – ne visi galės pasiūlyti bevielį ryšį ar gražią 
klasę. Sudėtinga išspręsti problemas, su kuriomis susiduria 
nepakankamai finansuojamos švietimo įstaigos. Mokytojai jau 
ilgą laiką kaip įmanydami stengiasi spręsti sudėtingą situaciją ir 
toliau siekia kuo geresnių rezultatų naudodami jiems prieinamą 
medžiagą. OVUP dvasios ir tikslo nesumenkins prastos kokybės 
popierius, menui skirtų medžiagų stygius ar rašomųjų stalų 
trūkumas, dėl kurio mokiniai bus priversti jais dalytis.

   Nuorodos į Išteklių biblioteką
• „Olympism Education: Teaching and learning Olympism 

in a New Zealand secondary physical education 
programme“ Thorn, S., University of Canterbury, 2010. 
01/School Curriculum. 
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3 skyrius
OVUP ir XXI amžiaus 
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„Ugdymas nereiškia, kad reikia pripildyti kibirą. 
Ugdymas reiškia, kad reikia įžiebti ugnį.”
Williamas Butleris Yeatsas

Yra daug mokymo ir mokymosi būdų, kuriais ugdytojai ir besimokantieji gali 
naudotis dalyvaudami OVUP. Jie pristatyti „Pagrindų vadovo“ 20 puslapyje ir 
yra labai įvairūs: nuo formalių aukštojo mokslo programų (kai kurias jų siūlo ir 
olimpinis judėjimas) iki integruotų tarpdalykinių metodų, naudojamų mokymosi 
centruose. Šių ir daugelio kitų metodų tikslai vienodi: suteikti OVUP dalyviams 
turtingą į vertybes orientuotą patirtį, kad olimpizmas taptų reikšmingas ir jų pačių, 
ir bendruomenės gyvenime. Šiame skyriuje taip pristatysime minėtus mokymo 
ir mokymosi būdus, kad būtų galima įgyvendinti OVUP atsižvelgiant į kiekvieno 
ugdytojo situaciją (mokymosi centro tipą, išteklių prieinamumą ir t. t.) Visų pirma 
būtų naudinga pateikti tam tikrą papildomą informaciją.
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  Nuorodos į Išteklių biblioteką
• „Olympic Pedagogy as a Theory of Development of Ethical and Humanistic Values in Education“  

Naul, R., International Olympic Academy (IOA), 2007. 01/Background.

• „Olympic values education: evolution of a Pedagogy“ Binder, D., Routledge, 2012.  
02/Olympism & 03/References.

• Sport for Hope webpage, International Olympic Committee (IOC). 03/Links.

• „Teaching Resources“, International Olympic Committee (IOC), The Olympic Museum (TOM).  
03/Publications.

• Framework for 21st Century Learning webpage, The Partnership for 21st Century Learning.  
03/Publications.

• UNESCO webpage, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  
03/Links.

Kintančios mokymo ir mokymosi 
paradigmos
Yra daugybė mokymosi teorijų ir mokymo strategijų, kurios buvo 
sukurtos joms palaikyti. Kai kurie tradiciniai mokymo metodai 
tereikalauja iš mokinių būti pasyviais informacijos gavėjais. 
Vadovaujantis šiuo požiūriu, mokinio mokymosi apimtis apsiriboja 
tokiu žinių gilinimu ir supratimu, kuris atitinka mokytojo žinių ir 
supratimo lygį, kitaip tariant, jis „mokosi to, ką žino mokytojas“. 
Šis tiesioginis mokymosi metodas orientuotas į pateikiamą turinį ir 
atspindi mokytojo prioritetinius uždavinius ar interesus. Tiesioginio 
mokymo pavyzdžiai: pamoka klasėje, kai mokiniai tiesiog sėdi, 
klausosi ir užsirašinėja informaciją, taip pat mokymasis stebint, 
kai mokiniai žiūri, kaip mokytojas atlieka tam tikrą veiklą, o tada 
atkartoja ją tikslia seka. Tiesioginio mokymo atveju turinys yra tai, 
kas „jums duota“, o ne tai, ką jūs patys pasirenkate, atsižvelgdami 
į savo interesus. OVUP veiksmingumas pasirinkus šiuos metodus 
bus ribotas ir todėl jie nerekomenduotini.

XXI amžiaus kompetencijos
Ugdymo paradigma, šiuo metu transformuojanti mokymosi ir 
mokymo metodikas, yra pagrįsta XXI amžiaus kompetencijomis. 
Šiuo metu geroji ugdymo praktika orientuota į ugdymo programų 
individualų pritaikymą, kuris apima programos sudarymą 
atsižvelgiant į kiekvieno mokinio interesus ir asmeninio mokymosi 
būdą. Pagrindiniai įgūdžiai, kuriais grindžiamas minėtas požiūris, 
laikomi pagrindinėmis mokinių kompetencijomis, kurias jie 
turi įgyti iki pilnametystės, prieš pradėdami dirbti. Dabar šios 
kompetencijos yra: 

• Kūrybingumas (išradingas mąstymas) –mąstymo 
strategijų, padedančių rasti reikiamus kompleksinių problemų 
sprendimus, kūrimas.

• Problemų sprendimas – problemų analizė ir sprendimų 
paieška (paprastai bendradarbiaujant).

• Kritinis mąstymas – gebėjimas naudotis mąstymo 
strategijomis, siekiant perprasti sudėtingų problemų pobūdį  
ir rasti išradingus sprendimus.

• Bendradarbiavimas – gebėjimo dirbti kartu ugdymas.

• Pilietinis raštingumas – gebėjimas gerai sutarti su 
aplinkiniais ir prisidėti prie savo bendruomenės gerovės.

• Bendravimo įgūdžiai – bendravimo (pasireiškiančio 
įviariomis formomis) svarbos charakterio ir kultūros ugdymui 
pripažinimas.

• Gebėjimas savarankiškai mokytis – jis ugdomas skatinant 
mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi (o ne visą 
atsakomybę perkelti mokytojui). 

Akivaizdu, kad mokiniai įgis minėtas kompetencijas tik aktyviai 
domėdamiesi mokymo turiniu. Šis į mokinius orientuotas požiūris 
visiškai priešingas praeityje vyravusiems į mokytoją orientuotiems 
mokymo metodams. Šiandien pripažįstama, kad mokiniai taip 
pat turi sukaupę svarbios informacijos, todėl vadovaudamiesi 
savo patirtimi ir polinkiais gali kurti jiems tinkantį mokymosi turinį.

OVUP bus veiksmingiausia, 
kai dalyviai aktyviai įsitrauks 
į medžiagos nagrinėjimą 
ir naudosis XXI amžiui 
būdingais gebėjimais 
ir įgūdžiais, tokiu būdu 
kurstydami savo smalsumą, 
formuluodami klausimus ir 
gilindami supratimą.
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Šiame skyriuje aptarsime mokymo ir mokymosi ciklo struktūrą, kuria ugdytojai 
galės pasinaudoti kaip papildoma priemone įgyvendindami OVUP. O paskui 
įsisavinti skirtingas strategijas, kuriomis remiasi OVUP įgyvendinimas naudojant 
XXI amžiaus kompetencijas.

Mokymo ir mokymosi ciklą sudaro trys pagrindinės sudedamosios dalys:  

• vertinimas;

• planavimas;

• mokymas.

4 skyrius
Mokymo ir  
mokymosi ciklas 

Išankstinis 
ir galutinis 
vertinimas

PlanavimasMokymas

Veiksmingas 
mokymas
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Išankstinis vertinimas
Geras ugdytojas nepradeda mokyti vos pakliuvęs į mokymosi 
aplinką. Vadovaujantis pasenusiu požiūriu buvo manoma, kad 
jei dėstysite, jūsų nuomone, įdomią medžiagą, galite į mokymosi 
procesą įtraukti keletą mokinių ir tai geriausias siektinas 
rezutatas. Bet mokiniai tikisi ir yra verti daugiau. Mokymo ir 
mokymosi ciklas suteikia struktūrą, padedančią ugdytojams 
pasiruošti pamokoms ir veiklai, kuri būtų naudinga visiems 
mokiniams. Išankstinis vertinimas yra labai svarbus, nes padeda 
ugdytojui išsiaiškinti mokinių mokymosi ypatumus. Šis vertinimas 
turėtų būti atliekamas žvelgiant iš dviejų skirtingų perspektyvų: 
ugdytojo ir mokinio (-ų).

Atlikdamas išankstinį vertinimą ar rinkdamas informaciją 
ugdytojas turėtų išsiaiškinti šiuos dalykus:

• Su kokio amžiaus, lyties ir kultūros mokiniais teks dirbti?

• Kokia vertinimui svarbi informacija jau prieinama? Galima 
pasikalbėti su ankstesniais ugdytojais ir sužinoti, kaip mokiniai 
mokosi, bendradarbiauja, kokių sunkumų jjiems kyla ir pan.

• Kokie ankstesni mokinių pasiekimai? Galima susipažinti su jų 
atliktais darbais.

• Kokie mokymo metodai skatina mokinius įsitraukti į mokymosi 
procesą ir įkvepia labiau stengtis?

• Kaip ankstesnis ugdytojas praturtino ar pritaikė programą 
skirtingiems mokinių poreikiams?

• Kokie yra kiekvieno mokinio privalumai ir mokymosi poreikiai?

• Ar reikia papildomai dirbti su mokiniais, kad jie geriau suprastų 
medžiagą, ar jie pasiruošę pereiti prie sudėtingesnių dalykų?

• Ar galima atliekant išankstinį vertinimą sužinoti iš mokinių:

• Kas juos domina olimpinių vertybių ugdymo programoje?

• Ką jie jau žino?

• Ką dar norėtų sužinoti?

• Kokią sportinę veiklą norėtų išbandyti?

• Kokia forma norėtų parodyti, ko išmoko (vaidindami, 
atlikdami rašto darbą, pasitelkę meną ir t. t.)?

Ši informacija ugdytojams bus reikalinga sprendimams priimti kito 
mokymo ir mokymosi ciklo etapo metu.

Planavimas
Renkantis tinkamą turinį ir planuojant įtraukią OVUP veiklą 
gali praversti vadinamasis mokymo planavimo atbuline 
tvarka principas (angl. Understanding by Design, UBD). 
Vadovaudamasis šiuo principu, ugdytojas pradeda planuoti 
nuo to, kokius įgūdžius, žinias ir patirtį turės mokiniai projekto 
pabaigoje. Patarimas pradėti turint galvoje rezultatą pravers 
pasirenkant mokymo strategijas ir sprendžiant, kaip ir kada  
jas panaudoti.

Kaip sportininkas daug laimi planuodamas pasiruošimą 
olimpinėms žaidynėms, taip ir OVUP pasirodo veiksmingiausia, 
kai suplanuojami ir įgyvendinami konkretūs tikslai. Šie tikslai gali 
būti trumpalaikiai – atskiroms pamokoms, vidutinės trukmės – 
olimpizmo ugdymo temoms ir ilgalaikiai – OVUP įgyvendinimui, 
kad mokiniai perimtų vertybes ir metai iš metų vis geriau suprastų 
olimpizmo esmę. Paprastai mokytojai pradeda nuo trumpalaikių 
ir vidutinės trukmės tikslų ir kartu su mokiniais įvertina programos 
veiksmingumą bei populiarumą.

Svarbu planuoti programos ar veiklos vykdymo spartą, 
(pavyzdžiui, numatyti po vieną olimpinei temai skirtą pamoką per 
savaitę), nes programos pristatymas glaudžiai susijęs su visais 
kitais mokymo procesui skirtais reikalavimais, kurių mokytojas 
privalo laikytis.

Geras ugdytojas supranta, kad dėl labai skirtingų mokymosi 
stilių interesų ir asmeninių paskatų mokiniai nevienodai parodo 
mokymosi rezultatus. Planuojant ir paisant minėtų skirtumų 
ugdytojui būtina atsižvelgti į šiuos dalykus:

• Pritaikymus – kaip dėstant tą patį turinį pritaikyti jį skirtingų 
gebėjimų mokiniams. Ugdytojas gali pakeisti tam tikrus 
mokymosi aplinkos aspektus arba naudoti kitą įrangą, tačiau 
vis tiek turi dėstyti tą patį turinį visiems mokiniams.

• Pakeitimus – kaip pakeisti programą, kad mokinys 
galėtų įsisavinti medžiagą. Ar yra kokia nors speciali įranga 
arba mokymo strategija, galinti palengvinti mokymąsi 
konkrečiam mokiniui? O galbūt tai padės pasiekti konkreti 
mokymosi aplinka, kurioje tam tikra veikla būtų tinkamiausia? 
Pavyzdžiui: galbūt mokiniai geriau suvoks dėstomą medžiagą 
mokydamiesi lauke arba diskutuodami grupelėmis?

„Tikslas be plano tėra noras.“
Antuanas de Sent Egziuperi
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Išankstinio vertinimo duomenys (t. y. kaip mokiniai mokosi) 
ir planavimo procesas (koks turinys jiems bus pateikiamas) 
nukreips mokytoją į konkrečias mokymo strategijas. Kitame 
skyriuje pateiksime keletą mokymo metodų, nors tai toli gražu  
ne išsamus sąrašas. Nepamirškime, kad pedagogika priklauso 
nuo regiono, kultūros ir tradicijų.

Prieš susipažįstant su šiais metodais, svarbu suprasti, kad 
mokymo strategijos nebus veiksmingos, jei taikysime jas 
atsitiktinai ir be sistemos. Ugdytojų dėstomos medžiagos 
veiksmingumas didėja, kai mokymasis vyksta pagal tam 
tikrą struktūrą ir pakankamai lanksčiai, kad atitiktų visų 
besimokančiųjų poreikius. Štai pagrindinės šios struktūros 
sudėtinės dalys:

Mokymosi ankstesnėje pamokoje įvertinimas
Ugdytojas gali nuspręsti pradėti pamoką nuo besimokančiojo 
žinių ar supratimo apie anksčiau išmoktą medžiagą įvertinimo. 
Akivaizdu, kad šis žingsnis praleidžiamas, kai dėstoma visiškai 
nauja medžiaga. Vienas iš vis populiaresnių mokymo metodų – 
„Apversta klasė“. Besimokantieji pagal šį metodą iš anksto 
supažindinami su pamokų turiniu. Kai mokiniai atvyksta į klasę 
ar mokymosi aplinką, su jais aptariamas turinys, užduotys, 
kurios gilina supratimą, atliekami testai arba jiems paaiškinamos 
sudėtingos sąvokos.

Naujo turinio pristatymas
Naudodamasis išankstinio vertinimo duomenimis, ugdytojas 
pristato įgūdžius ir sąvokas, atsižvelgdamas į įvairius mokinių 
mokymosi stilius ir interesų įvairovę. Šiuolaikinės mokymo 
strategijos nuvainikuoja ugdytojo, kaip „išminčių išminčiaus“, 
vaidmenį ir skatina mokinio gebėjimus dalytis savo žiniomis ir 
patirtimi. Mokiniai drąsinami imtis vadovavimo, kad taip turtintų 
savo supratimą ir padėtų geriau mokytis bendraamžiams.

Palankių sąlygų mokiniams sudarymas 
Ugdytojas imasi fasilitatoriaus vaidmens. Šiuo atveju jis nukreipia 
mokinį į mokomosios medžiagos nagrinėjimą ir gilesnį supratimą. 
Ugdytojas gali teikti pasiūlymus, bet galiausiai mokinys, užuot 
vien tik įsiminęs faktus, kuriuos mokytojas laiko svarbiais, 
išsiugdo gebėjimą įsisavinti žinias.

Grįžtamoji informacija
„GROW“ modelis, kurį sukūrė seras Johnas Whitmore’as, dažnai 
naudojamas norint apibūdinti grįžtamosios informacijos sudėtines 
dalis: 

• Tikslą – ugdytojas pradeda pokalbį su mokiniu nuo klausimų: 
„Kokio tikslo siekei atlikdamas šią užduotį? Ar tau pavyko? 
Kokių klausimų ar problemų tau kilo užsiimant šia veikla ar 
norint suprasti esmę?“ Tokiu būdu siekiama, kad mokinys 
išsiugdytų gebėjimą analizuoti save.

• Realią padėtį – kartais mokiniai negali tiksliai įvertinti savo 
darbo rezultatų, todėl šiuo atveju patartina pateikti grįžtamąją 
informaciją. Ugdytojas turėtų pasidalyti su mokiniu tais 
veiklos aspektais, kuriuos jis vertina teigiamai. Paskui pateikti 
pasiūlymus, kurie galėtų pagilinti supratimą arba pagerinti 
mokinio veiklos rezultatus. Svarbu pažymėti, kad kai kurie 
ugdytojai klaidingai laiko tokius pagyrimus kaip „šaunuolis“  
ar „gerai padirbėta“ grįžtamuoju ryšiu. Nors ir išsakyti su 
gerais ketinimais, šie pagyrimai nepadeda mokiniui sužinoti 
savo stipriųjų pusių ir tobulėjimo sričių.

• Pasirinkimus – ugdytojas pasufleruoja mokiniui arba 
klausinėdamas padeda išsiaiškinti kitas užduoties atlikimo 
galimybes. „Ką galėtum padaryti kitaip? Kokių dar esama 
galimybių geriau suprasti pateiktą medžiagą?“

• Ketinimą (arba Kelią pirmyn) – tai skatina mokinį 
apsvarstyti, kaip jis ketina judėti į priekį. Mokinys apmąsto 
savo mokymąsi ir bando nustatyti tolesnio tobulėjimo sritis 
(įvertinti save).

Nepriklausoma praktika
Ugdytojas skatina mokinį praktikuoti ir tobulinti mokymąsi ne tik 
mokymosi aplinkos kontekste.

Galutinis įvertinimas
Paskutiniame mokymo ir mokymosi ciklo etape vėl vyksta 
vertinimas, nors reikėtų atminti, kad dėstant pamoką, temą ar 
įgyvendinant projektą, vertinimą galima atlikti bet kuriuo metu,  
ne tik pabaigoje. Kaip ir pedagogikos atveju, yra daugybė 
metodų, kuriuos ugdytojas gali naudoti mokinių mokymosi 
rezultatams vertinti. Svarbu užtikrinti, kad pedagogas naudotų 
šiuos metodus, „o ne priemonę parodyti klaidas“ (Tomlinson, 
1999, 10 p.).
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Vertinimo pavyzdžiai

Į rezultatus orientuotas vertinimas
Mokinys pristato savo darbą ir gauna atsiliepimus iš pedagogų, tėvų, bendraamžių ir kt. Jis gali tai padaryti pasitelkęs 
vaidybą, dainas, eilėraščius ir t. t., o atsiliepimai pateikiami raštu arba žodžiu.

Į žinių patikrinimą orientuotas vertinimas
Ugdytojas naudoja formuojamuosius testus, viktorinas, apibendrinamuosius egzaminus ir tarpusavio vertinimo testus, 
siekdamas išsiaiškinti mokinių supratimo lygį.

Įsivertinimas
Mokinys apmąsto savo nuveiktą darbą. Palygina pradinius tikslus, įdėtas pastangas siekiant šių tikslų ir rezultatus. 
Šiuos apmąstymus jis gali pateikti raštu, įrašyti kaip dialogą ar monologą. Vis populiaresniu tampa aplankų (portfolio), 
ypač pateikiamų elektronine forma, pristatymas. 

Tarpusavio vertinimas
Mokiniai laukia atsiliepimų iš savo bendraamžių. Viena iš strategijų – „Trys žvaigždutės ir pageidavimas“. 
Vadovaudamiesi šiuo metodu, bendraamžiai siunčia vieni kitiems atsiliepimus, pateikdami tris labai teigiamus 
komentarus apie vertinamą darbą. Pateikę teigiamą grįžtamąją informaciją, jie nurodo „pageidavimą“ – komentarą, 
kuris padės mokiniui toliau tobulėti.

Vertinimas, orientuotas į konferencijas, kurioms vadovauja patys mokiniai
Ugdytojas organizuoja susitikimus, kuriuose mokinys aptaria savo darbą ir sulaukia atsiliepimų iš bendraamžių. 
Kartais tokio pobūdžio susitikimai vadinami konferencijomis, kurioms vadovauja patys mokiniai. Jie laikomi veiksminga 
priemone, padedančia mokiniams pajusti pasididžiavimą savo darbu ir ryšį su atsiliepimus išsakančiais bendraamžiais. 

Kriterijais pagrįstas vertinimas
Ugdytojas siūlo mokiniui pildyti lentelę, kurioje konkretūs reikalavimai susiejami su konkrečiu balu. Taigi mokinys gali 
save įvertinti ir rinkti informaciją apie sritis, kuriose turi siekti tobulėjimo, gerindamas veiklos rezultatus ar gilindamas 
supratimą.

Ciklo pasikartojimas
Ugdytojas naudoja vertinimo duomenis, planuodamas kitą pamoką ir naują medžiagą. Jis tai daro žinodamas, kad 
medžiaga parenkama ir pristatoma siekiant sudominti mokinius ir sudaryti iššūkį atsižvelgiant į jų individualius poreikius.

OVUP aktyvios fizinės veiklos vertinimas, stebėsena ir analizė 
Per pamokas atliekamas vertinimas padeda instruktoriams priimti sprendimus ir pasirinkti veiklas, 
geriausiai atitinkančias jaunimo patirtį ir mokymąsi. Stebėsena – tai kelių vertinimų analizė, siekiant 
nustatyti, ką reikia tobulinti arba kuriose srityse mokiniams gerai sekasi, kad programa ir toliau būtų 
veiksminga. Užbaigus programą atliekama analizė, padedanti įvertinti programos veiksmingumą, 
nustatyti tobulinimo sritis ir išsiaiškinti instruktorių darbo veiksmingumą.

Į programos planą įtraukiamos jos įgyvendinimo gairės, pagrįstos geriausia informacija, kurią instruktorius turi prieš 
pristatydamas programą. Programos įgyvendinimo metu gali atsirasti nenumatytų aplinkybių arba elgesio apraiškų, 
dėl kurių bus sunku užbaigti programą pagal planą. Pavyzdžiui, galbūt vienam instruktoriui tenkančių dalyvių skaičius 
pasirodys per didelis, kad pavyktų pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tokiu atveju teks pritaikyti programą dalyvių poreikiams ir 
siekti joje keliamų tikslų ieškant papildomų instruktorių ir (arba) suskirsčius besimokančiuosius į mažesnes grupeles.
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Vertinimas ir stebėsena
Vertinimas yra informacijos rinkimo būdas, suteikiantis 
galimybę numatyti gaires tolesniam mokymui. 

Vertindamas, ar dalyviams sekasi įsisavinti medžiagą, susijusią 
su pagrindinėmis programos temomis, instruktorius naudosis 
metodu, padedančiu išsiaiškinti, prie kurių dalykų reikėtų sugrįžti 
arba mėginti kitaip juos pristatyti, o kokius mokiniai gerai įsisavino. 
Vertinimas gali būti formalus (pavyzdžiui, dalyvio atsiliepimai apie 
turinį raštu) arba neformalus (pavyzdžiui: stebėjimas, atsakymai į 
klausimus žodžiu). Be to, vertinimas gali būti formuojamojo arba 
tęstinio pobūdžio, taip pat apibendrinantis, atliekamas pasibaigus 
tam tikram mokymo ciklo etapui.

Vertinimas
Štai keletas vertinimo būdų:

• Įvado kortelės – jose surašomi klausimai ir prieš prasidedant 
pamokai pateikiami dalyviams.

• Pabaigos kortelės – jose surašomi klausimai ir baigiantis 
pamokai, tai yra jai pasiekus aukščiausią tašką, pateikiami 
dalyviams. 

• Dalijimasis nuomonėmis porose – dalyvių prašoma 
susiskirstyti poromis ir pasidalyti atsakymais į fasilitatoriaus 
klausimą, ko jie išmoko įgyvendindami programą. Instruktoriai 
gali vaikščioti po patalpą ir klausytis išsakomų minčių, kad 
įvertintų: įsisavino mokiniai išdėstytą medžiagą ar ne.

• Stebėjimas – fasilitatorius arba instruktorius stebi dalyvių 
įgūdžius arba elgesį ir sprendžia, ar pasiekta pažanga 
įgyvendinant programos tikslus. Remiantis pastebėjimais 
galima koreguoti mokymą arba pateikti mokiniams grįžtamąją 
informaciją, kurie padėtų jiems siekti geresnių rezultatų.

Stebėsena
Stebėsena – ne atskirų pamokų, bet ilgesnio laikotarpio vertinimo 
rezultatų analizė, siekiant nustatyti, kurias sritis reikia tobulinti,  
o kuriose pasiekimai tenkina.

Stebėsena atliekama siekiant šių tikslų:

• Pakoreguoti OVUP fizinio aktyvumo veiklų kursą, kad 
geriausiai sektųsi siekti tikslų ir įgyvendinti uždavinius. 
Pavyzdžiui, jei dalyviai neįsitraukia į programos vykdymą, 
stebėsenos rezultatai padės fasilitatoriams ir instruktoriams 
suprasti, kad reikėtų pristatyti medžiagą panaudojant kitas 
mokymo strategijas.

• Pateikti tinkamą informaciją būsimiems ugdytojų seminaro 
dalyviams apie OVUP fizinio aktyvumo programas. 
Pavyzdžiui, galbūt numatytų penkių fizinės veiklos užsiėmimų 
nepakako planuotiems tikslams pasiekti, todėl planuojant 
programas ateityje reikėtų numatyti daugiau užsiėmimų.

• Užtikrinti koordinatorių ir instruktorių atsakomybę už 
užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Pavyzdžiui, jei 
instruktorius pakankamai gerai supranta OVUP temas kaip 
savo programos sesijų tikslą, tačiau neužtikrina, kad šių temų 
medžiaga būtų įsisavinama per programos užsiėmimus, jis 
neįvykdys savo uždavinių. Atsakomybė padės ugdytojams 
atpažinti programos medžiagos pateikimo trūkumus ir 
paskatins imsis veiksmų padėčiai pagerinti.

Mokymosi vertinimo metodai stiprina gerąją pedagoginę 
praktiką. Toliau pateiksime tradicinių ir teigiamų vertinimo metodų 
pavyzdžių. OVUP fizinio aktyvumo kursas reikalauja teigiamos 
vertinimo praktikos.

Tradicinė vertinimo praktika Teigiama vertinimo praktika

Įgūdžių vertinimas vyksta atskirai nuo žaidimų, šokių ar panašių 
veiklų.

Įgūdžių vertinimas atliekamas realioje aplinkoje, pavyzdžiui: žaidžiant 
komandinius žaidimus, kuriuose dalyvauja mažai dalyvių, šokant ar 
atliekant gimnastikos pratimus.

Formaliam vertinimui, pavyzdžiui, testams raštu, dažnai sugaištama 
daug laiko ir mažiau jo lieka fiziniam aktyvumui.

Vertinimas dažnai būna neformalus ir nuolat vyksta realiame 
gyvenime, todėl dalyviams pateikiami atsiliepimai apie jų konkrečius 
įgūdžius tuo metu, kai jie yra fiziškai aktyvūs.

Vertinimas apima rašymą ir individualų darbą. Vertinimai gali apimti rašymą ir individualų darbą, bet taip pat 
stebėjimą, diskusijas, klausimų ir atsakymų pateikimą grupėje.

Vertinama atmintis arba tai, ką mokinys žino ar gali perteikti. Vertinama, kaip besimokantysis gali pritaikyti ir perduoti informaciją.

Reikia taip sukurti užduotis, kad mokiniai turėtų galimybę 
praktikuotis.

Užduotis reikėtų pateikti tokiu būdu, kad tik keli jaunuoliai t urėtų 
galimybę jas atlikti vienu metu, o likusį laiką galėtų stebėti, kaip jas 
atlieka kiti.
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Vertinimas
Norint nustatyti OVUP fizinio aktyvumo veiksmingumą, reikia atlikti vertinimą, atsižvelgiant į tai, ar:

• vaikai ir jaunuoliai įgijo daugiau galimybių užsiimti aktyvia fizine veikla nei iki programos įgyvendinimo;

• jie perprato penkias olimpizmo ugdymo temas; 

• jie supranta, kaip šias temas panaudoti savo gyvenime – ir dalyvaujant programoje, ir už jos ribų. 

Prieš rengdami programos vertinimo procedūras, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus patarimus, „ką daryti“ ir „ko nedaryti“ vertinant 
jaunimui skirtas fizinio aktyvumo programas.

KĄ DARYTI KO NEDARYTI

Naudokite programos vertinimą kaip būdą nustatyti, ar vykdant 
programą pasisekė pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Nenaudokite programos vertinimo tik teigiamiam programos 
pristatymui. 

Panaudokite programos vertinimo rezultatus, kad įtrauktumėte į ją 
būtinus veiksmingus pakeitimus.

Nereaguokite į rezultatus asmeniškai ir nemanykite, kad programa 
neturi ateities, jei vertinimo rezultatai rodo, kad vykdant programą 
nepavyko pasiekti visų numatytų rezultatų.

Susipažinkite su programų vertinimo metodais Pozityvios jaunimo 
raidos (PJR) srityje ir apsvarstykite jų taikymą OVUP fizinio aktyvumo 
kurso veiksmingumui vertinti. Atkreipkite dėmesį į šiame skirsnyje 
pateiktus programų peržiūros pavyzdžius.

Neskubėkite parengti vertinimo formos, kol bendrai jos 
neapsvarstysite.

Atsižvelkite į vertinamos grupės ypatumus ir įsitikinkite, kad sudarėte 
visas sąlygas vertinimui atlikti, pavyzdžiui, prireikus išverskite 
vertinimo formą (-as).

Nesirinkite vertintojų tendencingai ir nebandykite užsitikrinti norimo 
rezultato.

Strategiškai naudokite programos vertinimo duomenis, kad 
pateisintumėte arba pateiktumėte argumentus finansavimui gauti ir 
(arba) supažindintumėte su jais programų pristatyme dalyvaujančius 
partnerius.

Nenutylėkite neigiamų ar kritinių atsiliepimų pateikdami rezultatus 
rėmėjams. Jie dažnai nori žinoti, kaip būtų galima pagerinti padėtį  
ir kuo jie galėtų prisidėti prie programos tobulinimo.

Apsvarstykite įvairius vertinimo duomenų šaltinius, įskaitant dalyvių 
reakciją ar atsiliepimus, instruktorių vykdomą stebėjimą ir pagal 
dalyvių apklausos arba atsiliepimų formų rezultatus nustatomą 
reitingą arba vertinimą.

Nerinkite vien tik kiekybinių duomenų (skaičių). Dalyvių žodžiai ar 
patirtys, linksmi pastebėjimai ar pasakojimai (kokybiniai duomenys) 
gali tapti veiksminga priemone, skatinančia būsimus rėmėjus arba 
partnerius prisidėti prie programos įgyvendinimo.

Jei naudojate stebėjimo priemones, užtikrinkite stebėtojui galimybę 
žodžiu išsakyti savo pastabas.

Nepamirškite rinkdami duomenis pridėti informacijos apie dalyvius 
arba jų dalyvavimo programoje kontekstą. Nors informacija turi 
būti renkama anonimiškai, siekiant užtikrinti ją pateikusių asmenų 
privatumą, svarbu kaupti ir kitus duomenis, tokius kaip dalyvių 
amžius, keliuose užsiėmimuose jie dalyvavo, pagrindinė kalba,  
(jei ji skiriasi nuo kalbos, kuria buvo pristatyta OVUP).

Paaiškinkite dalyviams, kam bus naudojami duomenys. Neskelbkite vertinimus atlikusių asmenų vardų, pavardžių ir duomenų 
be jų sutikimo.

Pasidalykite vertinimo rezultatais su dalyviais. Su niekuo nesidalykite duomenimis.
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Kaip ir daugelyje kitų studijų sričių, mokymo metodams (šiuo atveju pedagogikai) 
būdinga profesinė kalba ir terminija. Kai kuriuos terminus, tokius kaip 
„mokymosi tikslai“ arba „diskusijų grupės“ suprasti nesunku. Tačiau kiti, tokie 
kaip „diferencijavimas“, „parama“ ar „užduočių etapiškumas“, mažiau žinomi. 
Todėl vienas iš ugdytojams tenkančių uždavinių – taikyti mokymo metodikas, 
padedančias sėkmingai įgyvendinti OVUP, nevartojant sudėtingos profesinės 
kalbos. Daugiausia naudos duoda paprasta kalba – mokymas neturi būti pernelyg 
sudėtingas, kad būtų veiksmingas! Šiame skyriuje apžvelgsime mokymo metodus, 
kurie padės įgyvendintii OVUP pasitelkus XXI amžiaus kompetencijas ir kitas 
metodikas, kurios remiasi esamomis žiniomis ir lengvina mokymąsi. 

5 skyrius
Mokymo metodai, 
įtvirtinantys OVUP 
įgyvendinimą
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Mokymo metodai, XXI amžiaus kompetencijos ir OVUP

Kūrybiškumas
Naujų idėjų ar sprendimų kūrimas – svarbus įgūdis, įtrauktas į 
OVUP. Jį padeda formuoti šie metodai:

• Kryptingas arba atviras domėjimasis – individualus ar 
bendradarbiavimu pagrįstas procesas, skatinantis mokinius 
siekti žinių ir gilinti supratimą. Tai galima padaryti keliais 
būdais:

• kryptingu domėjimusi, kai mokytojas pateikia klausimą, 
o mokinys (-iai) pasirenka domėjimosi procesus ir paskui 
pateikia savo išvadas;

• atviru domėjimusi, kai mokiniai patys pasirenka 
klausimą, domėjimosi metodus ir savo darbo rezultatų  
bei atradimų pristatymo būdus;

• Mąstymu, siejimu, iššūkio priėmimu ir minties 
išreiškimu, kai ugdytojas vadovauja mokiniui nustatant 
problemą ir susiejant ją su esamu supratimu, o paskui skatina 
ja suabejoti, mesti jai iššūkį ir galiausiai pristatyti savo naują 
supratimą;

• Drama vertinama kaip veiksminga priemonė, skatinanti 
mąstymą, dalijimąsi idėjomis ir įkvepianti naujiems problemų 
sprendimo būdams. Drama pasitelkiama kai kuriose iš 
šių OVUP veiklų, siekiant vaizdžiai perteikti tam tikras su 
olimpizmu susijusias problemas ir užtikrinti, kad mokiniams 
būtų smagu nagrinėti šią medžiagą;

• Vaidmenų žaidimu, kai mokiniai tyrinėja olimpinės istorijos 
personažus ir paskui juos suvaidina. O tada svarsto ir aptaria 
klausimus; 

• Kritiniu mąstymu, kuris apima ne vien įgūdį, bet įvairių 
mąstymo procesų derinį: informacijos analizę ir sintezę, 
suteikiant jai asmeninę prasmę, ir nuomonės formavimą  
šios informacijos pagrindu. Tai svarbus įgūdis OVUP  
atveju, nes padeda mokiniui ne perimti ugdytojo supratimą, 
bet įgyti savąjį;

• Mąstymo proceso suvokimu, kai mokiniai skatinami 
nagrinėti savo mąstymo procesą. Ką jis atskleidžia –
šališkumą, ar gylį? O gal skatina ar reikalauja kelti daugiau 
klausimų siekiant mąstymo aiškumo? Šis metodas 
tinkamiausias ne jaunesnio, bet vyresnio amžiaus mokiniams.

Problemų sprendimas
Jei norime, kad mokiniai išsakytų savo mintis apie vertybėmis 
pagrįstą ugdymą, mums reikės ugdyti jų įgūdžius savarankiškai 
mąstyti. Šiam procesui padės gebėjimas spręsti problemas ir jo 
„palydovas“ – kritinis mąstymas.

• Karuselinis minčių lietus – tai minčių lietaus atmaina. 
Ugdytojas pateikia klausimą, kurį gali sudaryti kelios dalys, ir 
užrašo jį ant kelių popieriaus lapų. Paskui šie lapai pritvirtinami 
prie sienos. Mokiniai eina nuo vieno lapo prie kito, skaito 
kiekvieną klausimą, apmąsto jį ir užrašo savo atsakymus. 
Galiausiai šie lapai nuimami nuo sienos ir stengiamasi 
nustatyti pasikartojančias mintis ir klausimus diskusijoms. 
Šis metodas padeda mokiniui aktyviau naudotis turimomis 
žiniomis ir skatina domėtis naujomis tyrimo sritimis. Be to, 
suteikia galimybę mažiau savimi pasitikintiems ir rečiau 
pasisakantiems klasės mokiniams išsakyti savo mintis.

• Mokymasis dėlionės principu, kai mokiniai suskirstomi į 
grupes. Šių grupių užduotis – nagrinėti skirtingą tos pačios 
problemos aspektą. Paskui mokiniai visi drauge dalijasi 
savo idėjomis ir ieško bendro problemos sprendimo. Tai 
veiksmingas bendradarbiavimo skatinimo būdas. Jei viena 
idėja netinka prie kitų, lygiai kaip dėlionėje, ji bus nieko verta. 
Visos dalys turi derėti viena prie kitos.

• Mokymasis atbulinė eiga, kai mokiniai pradeda dirbti nuo 
pabaigos. O tada turi nustatyti ankstesnius veiksmus, kurie 
padėjo pasiekti šį tašką.

• Struktūruotas domėjimasis, kai ugdytojas pateikia 
klausimą ir tikisi konkrečių domėjimosi rezultatų. Pagrindinis 
šio metodo privalumas – analitinio ir refleksinio mąstymo 
įgūdžių ugdymas.

Kritinis mąstymas
Mokymo metodai, kuriais bus ugdomi šie įgūdžiai, yra mąstymo 
proceso suvokimas, karuselinis minčių lietus, mokymasis 
dėlionės principu, mokymasis atbuline eiga ir struktūruotas 
domėjimasis. Taip pat:

• Klausimai ir atsakymai – metodas, kuris remiasi mokytojo 
gebėjimu formuluoti klausimus, padedančius išsiaiškinti 
mokinių supratimo lygį iš jų atsakymų ir mesti jiems iššūkį 
formuluojant papildomus klausimus. Šis metodas suteikia 
mokiniams galimybę nuspėti būsimus sprendimus ir pateikti 
argumentus, kurių tikslumas ir patikimumas savo ruožtu bus 
patikrinti vėliau.

• Grupinė diskusija, kai pasirenkamas moderatorius 
(pedagogas arba mokinys), turintis pateikti klausimus grupei 
žmonių (mokinių ar ekspertų). Grupės narių atsakymų 
formatas gali skirtis. Moderatorius adresuoja problemą arba 
vienam grupės nariui, arba pateikia tuos pačius klausimus 
visiems nariams. Atsakymai išklausomi, laikantis nustatyto 
laiko (nepertraukinėjant), o paskui kiti grupės nariai gali 
komentuoti atsakymus.
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Bendradarbiavimas
Tai mokymąsi lengvinantis procesas, kurio metu remiamasi 
kitų įgūdžiais, žiniomis ir patirtimi, įtraukiant šią patirtį į savo 
mokymąsi. Daugelyje į OVUP priemonių rinkinį įtrauktų veiklų 
naudojami bendradarbiavimu pagrįsti mokymo įgūdžiai.

• Dalijimasis nuomonėmis ratu, kai mokinių paprašoma 
susėsti ratu. Jiems pateikiama viena problema, kurią jie turi 
spręsti. Kiekvienas mokinys mąsto, kaip būtų galima išspręsti 
problemą, kuri dažniausiai suformuluojama kaip atviras iššūkį 
keliantis klausimas. Kiekvienas atsakymas įrašomas. Paskui 
vienas iš anksto parinktas asmuo, išklausęs visus atsakymus, 
juos apibendrina, o tai savo ruožtu skatina tolesnę diskusiją.

• Apskritasis stalas, kai ugdytojas ant popieriaus lapo užrašo 
klausimą (arba keletą klausimų). Mokiniai taip pat iš eilės 
užrašo ant lapo atsakymus arba pasiūlo idėjas, perduodami 
šį lapą vienas kitam. Tai ne tik naudingas idėjų kūrimo būdas, 
bet ir priemonė, suteikianti ugdytojui galimybę įvertinti grupės 
supratimo lygį.

• Grupinė diskusija, kai pasirenkamas moderatorius 
(pedagogas ar mokinys), turintis pateikti klausimus grupei 
žmonių (mokinių ar ekspertų). Grupės narių atsakymų 
formatas gali skirtis. Moderatorius gali adresuoti problemą 
vienam grupės nariui arba pateikti tuos pačius klausimus 
visiems nariams. Atsakymai išklausomi laikantis nustatyto 
laiko (nepertraukinėjant), o paskui kiti grupės nariai gali 
komentuoti atsakymus.

• Tarpusavio mokymas. Moksliniai tyrimai ne kartą parodė, 
kad jei mokiniams suteikiama galimybė mokyti vienas kitą, 
ir tas, kuris mokosi, ir tas, kuris moko, sėkmingiau įsisavina 
mokomąją medžiagą. Šis metodas ypač veiksminga priemonė 
mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, nes palengvina 
jiems mokymąsi. Be to, tokiu būdu jie užsimezga ryšį su 
bendraamžiais.

Pilietinis raštingumas
• Lyderystės įgūdžių ugdymas ir pilietiškumo jausmas 

(savanorystė) palengvina OVUP vertybių įsisavinimą.

• Buvimas pavyzdžiu kitiems (ir besimokančiųjų, ir ugdytojų) 
– svarbi šių įgūdžių stiprinimo priemonė.

Bendravimo įgūdžiai
OVUP vertybės gali būti ugdomos pasitelkiant įvairias medijas. 
Informacinės komunikacijos technologijos (IKT) sudaro 
galimybes dalytis mokymosi rezultatais, perduoti pranešimus, 
bendradarbiauti, spręsti problemas ir kurti. Kai kurios šiuolaikinės 
komunikacijos priemonės, tokios kaip feisbukas, tinklaraščiai, 
vaizdaraščiai, „Prezzi“ ir „PowerPoint“ labai populiarios tarp 
jaunimo. 

• Tinklaraščiai – mokiniai, turintys interneto prieigą, gali 
aprašyti savo patirtį vykdant OVUP ir paskelbti ją internete. 
Tinklaraštis primena įprastinį dienoraštį arba žurnalą. Jis 
gali būti rašomas bet kokiu stiliumi, jūsų manymu, geriausiai 
atitinkančiu jūsų tikslą. Galbūt norėsite sukurti įtikinamą tekstą, 
išreikšti nuomonę ar pasidžiaugti kitų laimėjimais. Tinklaraštį 
galite kurti savo nuožiūra. Kai kurie tinklaraščiai kuriami 
auditorijai arba pasekėjams, kiti – saviraiškai. Internete esama 
daug tinklaraščių šaltinių. Juos lengvai rasite per paieškos 
sistemas.

Neturint prieigos prie minėtų priemonių ar interneto,  
galima naudotis ir tradicinėmis komunikacijos priemonėmis, 
tokiomis kaip:

• Dienoraščiai – OVUP dalyviai skatinami vesti dienoraštį. 
Šiame dienoraštyje jie gali rašyti savo mintis ir išsakyti 
nuomonę tomis temomis, kurių aptarimui reikia rengti 
diskusijas, ir išgirsti kitų nuomonę. Dienoraščiai gali 
tapti veiksminga archyvine priemone, atspindinčia 
besiformuojančią mokinio asmenybę.

• Atsiliepimų žurnalai – šiuose žurnaluose mokiniams 
siūloma rašyti savo mintis apie ugdytojo pasiūlytą klausimą 
tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, ar gali OVUP pakeisti mokinių 
charakterį. 

• Skaitymo klubai – puikus būdas rinkti mokinių mintis apie 
OVUP temas. Mokiniai suskirstomi (arba patys susiskirsto) 
į mažas grupeles. Jiems pateikiamas tekstas, kurį reikia 
perskaityti ir aptarti jo turinį. Vėliau jie gali pristatyti grupelėje 
išsakytas mintis ir diskusijas didesnei grupei. Šiuose literatūros 
būreliuose galima nagrinėti knygas ir kurti trumpus esė.

Savarankiškas mokymasis
• Projektinis mokymasis (PM), kai mokiniai raginami 

pasirinkti klausimą, kurį nagrinės mokymosi proceso metu, 
atlikdami tam tikros trukmės užduotį arba įgyvendindami 
projektą. OVUP ir PM puikiai tinka tokiam mokymuisi, nes 
mokiniai gali pasirinkti vieną ar daugiau temų ir nagrinėti 
jų interesus atitinkančius aspektus. PM metodas taip pat 
suteikia mokiniams galimybę rinktis, kaip jie pristatys savo 
mokymosi rezultatus. Mokiniai sutelkia dėmesį į pasirinktą 
klausimą ir apmąsto, koks veiklos rezultatų pristatymo būdas 
tinkamiausias jų atveju. Toks savarankiškas mokymasis nėra 
greitas procesas ir trunka kelias savaites ar net mėnesius. 
Kaip projektais grįsto mokymosi pavyzdį galima pateikti 
su OVUP medžiaga susijusį klausimą –„Olimpizmas keičia 
visuomenes. Ką tai reiškia tau ir tavo bendruomenei?“

• Atvejo analizė, kai mokiniai gali nuspręsti imtis išsamaus ir 
kryptingo konkretaus OVUP aspekto tyrimo. Tokio mokymosi 
rezultatų pristatymo metodai priklauso nuo individualaus 
mokinių pasirinkimo ir apsisprendimo.

• Pasirinkimų lentos, kai ugdytojas lentoje surašo mokymosi 
galimybes, susiedamas jas su pamokos tikslu. Mokiniai 
pasirenka, kokia iš jų geriausiai atitinka jų mokymosi būdą  
ir interesus. Be to, mokiniams suteikiama laisvė pasirinkti,  
kap jie norėtų pristatyti savo mokymosi rezultatus. 

• Mokymosi stotelės, kai ugdytojas sukuria keletą stotelių, 
kuriose vykdoma su pamokos tema susijusi veikla. Jis gali 
pasiūlyti mokiniams savarankiškai judėti nuo vienos stotelės 
prie kitos, arba nukreipti juos, kaip jam atrodo būtina. 
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Mokymo metodai, teikiantys naujas ir įtvirtinantys turimas žinias
Parama, kai ugdytojas suskaido užduotį į mažesnes, lengviau 
įsisavinamas dalis ir padeda besimokančiajam, kol jis pasijunta 
pasirengęs sudėtingesnėms užduotims.

Užduočių etapiškumas, kai ugdytojas, pasitelkęs išankstinio 
vertinimo duomenis, sprendžia, ar mokiniui reikia nagrinėti tam 
tikrą užduoties aspektą. Jei, jo manymu, mokinys įsisavino 
medžiagą, jam bus pateiktos sudėtingesnės užduotys.

Įtvirtinimas, kai ugdytojas pateikia mokiniams, kurie greitai  
atliko užduotį, papildomos medžiagos, kuri remiasi sprendimu  
ar mokymusi, skirtu visai klasei.

Mokymas koreguojant OVUP turinį 
Pritaikymai, kai ugdytojas dėsto tą patį turinį visiems 
mokiniams, tikėdamasis tų pačių mokymosi rezultatų, tačiau 
atsižvelgdamas į skirtingus kai kurių mokinių gebėjimus turi jiems 
skirti daugiau laiko arba kitokią įrangą, sudarydamas tinkamas 
sąlygas visiems parodyti savo mokymosi rezultatus.

Pakeitimai, kai mokytojas taip pakeičia turinį, kad mokinys 
galėtų įsisavinti medžiagą pagal savo galimybes.

Mokymosi tempo parinkimas
Vieniems mokiniams pakanka motyvacijos kokybiškai atlikti 
darbą, laikantis nurodytų terminų. Kitiems šie terminai kelia 
nerimą ir trukdo mokytis. Mokymo metodai, suteikiantys 
galimybę parinkti tempą (kintamas, savarankiškas, 
savireguliuojamas, pagreitintas, sulėtintas ir kt.), gali būti 
naudojami siekiant palaikyti mokymosi būdų įvairovę.

Mokinių skirstymas
Esama daug mokinių skirstymo galimybių:

• Suburti į vieną grupę gabius vaikus, kad jie galėtų gilinti 
savo žinias mokydamiesi kartu.

• Sudaryti mišrias grupes iš mokinių, kurių mokymosi  
būdas ir poreikiai skiriasi; tyrimai rodo, kad mišrios grupės 
naudingos visiems besimokantiesiems.

• Grupuoti atsitiktiniu principu siekiant išvengti mokymosi 
grupuočių susiformavimo mokymosi aplinkoje.

• Grupuoti pagal elgesį, sudarant galimybes nedrąsiems 
arba garsiai nuomonės nereiškiantiems mokiniams išsakyti 
savo mintis (nesibaiminant drąsių ir kalbėti mėgstančių 
bendraamžių).

Mokymasis per veiklą
Konstruktyvistinis mokymas – tai senovės graikų filosofo 
Aristotelio sukurtas metodas, kuriuo vadovaujantis tikima, kad 
mokiniai giliau ir prasmingiau dalyvauja mokymosi procese, kai 
gali aktyviai įsisavinti pateikiamą medžiagą ir nėra vien tik pasyvūs 
pateikiamų faktų klausytojai. Į OVUP įtraukta veikla suteikia 
mokiniams galimybę įgyti žinių apie olimpizmą ne tik klausantis, 
bet ir aktyviai dalyvaujant mokymosi procese.

Mokymasis per domėjimąsi
Tai gali būti individualus arba bendradarbiavimu pagrįstas 
procesas, skatinantis mokinius siekti žinių ir gilesnio supratimo. 
Štai keletas domėjimosi būdų:

• Kryptingas domėjimasis, kai mokytojas pateikia klausimą, 
o mokinys (-iai) pasirenka domėjimosi procesus ir pateikia 
savo išvadas.

• Struktūruotas domėjimasis, kai mokytojas pateikia 
klausimą ir tikisi konkrečių domėjimosi rezultatų. Pagrindinis 
šio metodo tikslas – ugdyti analitinius ir reflektyvius mokinių 
mąstymo įgūdžius. 

• Atviras domėjimasis, kai mokiniai patys pasirenka 
klausimą, domėjimosi metodus ir savo darbo rezultatų  
bei atradimų pateikimo būdus. 

• Sokrato metodas – šiai Antikos laikais naudotai strategijai, 
kurią įkvėpė graikų filosofo Sokrato mokymas, vadovauja 
ugdytojas, kuris skatina mokinius abejoti savo žiniomis ir 
apginti savo nuomonę.

Žodiniai mokymo metodai
Kai kuriose kultūrose dirbant su mokiniais naudojami žodiniai 
mokymo metodai, tokie kaip pasakojimai, analogijos ir Sokrato 
metodas (kai uždavinėjami klausimai siekiant gilinti mąstymą  
tam tikra tema).

Didaktiniai metodai
Esama kultūrų, kuriose mokiniai geriausiai mokosi, kai jiems 
pateikiami griežti nurodymai, kitaip tariant, šį procesą reguliuoja 
valstybė. Paprastai mokiniai gauna informaciją iš instruktoriaus,  
o jų apklausa atliekama pagal tiksliai apibrėžtus parametrus.
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„Pagrindų vadove“ ir Išteklių bibliotekoje pateikiama medžiaga 
domėjimuisi, diskusijoms, refleksijoms ir veiklai. Nuoseklus šios veiklos 
įgyvendinimas, laikantis OVUP mokymosi tikslų, įmanomas naudojant 
minėtą medžiagą šiais būdais: 

• OVUP naudojamas kaip atskiras mokomasis dalykas arba veikla.

• OVUP išteklių įtraukimu į kitus mokomuosius projektus.

• Pasirinktiniu OVUP išteklių integravimu į ugdymo programą tam 
tikram laikotarpiui (pavyzdžiui, per olimpines žaidynes).

• OVUP kaip darbo schemos įgyvendinimu, pasitelkiant projektais 
grįstą mokymąsi.

• OVUP veiklos įgyvendinimu pagal dalykinę sritį.

• OVUP veiklos įgyvendinimu panaudojant olimpizmo ugdymo temas.

6 skyrius
Olimpizmo ugdymo 
dėstymas pagal temas
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Parengti 
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kaimelio projektą
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m
p

Surinkti medžiagą 
apie olimpinę 

vėliavą

Gyvenimo 
įgūdžiai

Socialinės 
studijos

Pastangų 
teikiamas 

džiaugsmas

Draugystė Pagarba

Tobulėjimas

Tobulumo 
siekimas

Kilnus 
elgesys

Darna Pagarba 
kitiems

Menas

RaštingumasDrama

Mokslas

Įgūdžiai

d
Požiūris

Elgsena Sąvokos

Žinios

MatematikaTvarumas 

Pedagogika

galima parsisiųsdinti elektroninę versiją kaip plakatą 
iš Išteklių bibliotekos. 00/Veiklos aprašai.

OVUP kaip atskiro mokomojo dalyko ar veiklos naudojimas
Mokytojas gali turėti mažai laiko arba ribotus išteklius OVUP 
įgyvendinimui. Šiuo atveju jis gali rinktis veiklą, geriausiai 
atitinkančią minėtus apribojimus, ir išdėstyti medžiagą taip, 
kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, pavyzdžiui, įkvėpti mokinius 
vadovautis olimpizmo vertybėmis. Klasės auklėtojas gali 
paprašyti mokinių sugalvoti įdomų klausimą ir tada pasirinkti 
Išteklių bibliotekoje veiklą, išsamiau supažindinančią su šia sritimi.

Pavyzdys: per pastaruosius 100 metų kintantys visuomenės 
požiūriai pakeitė ir daugelį olimpinių žaidynių aspektų. 
Pasirinkite veiklą iš „Pagrindų vadovo“ arba Išteklių bibliotekos 
ir apsvarstykite, kaip, kodėl, kur ir kada įvyko šie pokyčiai. 
Pasirinkite metodą, kuris suteiktų galimybę geriau išreikšti mintis 

ir rasti daugiau informacijos šiuo klausimu. Akivaizdu, kad toks 
požiūris taip pat gali būti gilesnio nagrinėjimo, naudojant keletą 
veiklų, dalis.

Pavyzdys: ugdytojas pristato gyvenimo įgūdžių kursą ir nori, kad 
mokiniai apsvarstytų įvairias galimybes, kaip sportas ir olimpinės 
žaidynės galėtų skatinti tarptautinę taiką ir bendradarbiavimą. 
Siekdamas užmegzti pokalbį ir paskatinti besimokančiuosius 
apmąstyti šį klausimą, ugdytojas galėtų pasitelkti klausimus, 
pateiktus „Pagrindų vadovo“ 49 puslapyje, skirsnyje „Taikos 
kalba“. Šiuo atveju „Pagrindų vadovas“ bus naudojamas ne kaip 
visa programa, o kaip šaltinis tam tikrai temai arba mokymosi 
galimybei įtvirtinti.
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   Nuorodos į išteklių biblioteką

• Be Inspired 4 Life webpage, Hampshire County Council. 
03/Manuals.

• Game for Life webpage, Sport Singapore. 03/Manuals.

OVUP leidiniai naudojami 
įgyvendinant kitus edukacinius 
projektus ar mokymus
Ugdytojas gali įtraukti pasirinktą papildomą medžiagą į 
įgyvendinamą projektą arba naudotis ja pristatydamas  
tam tikrą veiklos dalį.

Pavyzdys: daugelyje mokymosi aplinkų ugdomi „gyvenimo 
įgūdžiai“. Tai apima sritis, su kuriomis mokiniai susiduria 
ugdydami sveikatą, lytiškumą, draugystę ir socialinius įgūdžius, 
įgydami žinių apie gyvenimo būdo pasirinkimą, tobulindami 
sprendimų priėmimo įgūdžius ir kt. Akivaizdu, kad olimpizmo 
ugdymo temos glaudžiai susijusios su daugeliu šios programos 
aspektų. Ugdytojas, atsakingas už šių gyvenimo įgūdžių 
skiepijimą, galėtų pasirinkti OVUP veiklą savo programai tobulinti.

OVUP leidinių integravimas į 
bendrąsias ugdymo programas
Mokymo aplinkoje, pavyzdžiui, mokykloje, ugdymas vyksta 
dėstant įvairius dalykus, tokius kaip raštingumas, matematika, 
gamtos mokslai, istorija, menai. Todėl bendrosios ugdymo 
programos įgyvendinimui keliami griežti reikalavimai. Bet vis  
dėlto esama galimybių įtraukti OVUP programą į bendrąsias 
ugdymo programas. Pavyzdžiai:

• lyderystės sporte programos;

• gyvenimo įgūdžių ugdymo kursas;

• kūno kultūros pamokos;

• klasės valandėlės (tai yra laikas, kai nedėstomas konkretus 
dalykas, o mokiniams pateikiama bendrojo pobūdžio 
informacija);

• užklasinės veiklos klubai (pavyzdžiui, olimpinio klubo,  
kurio veikloje vadovaujamasi OVUP, įsteigimas).

Daugelis veiklų suteikia ugdytojui galimybes susieti mokinių patirtį  
su konkrečia tema. Pasirinktinis OVUP integravimas vyksta 
naudojant šią programą tik tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, 
olimpinių žaidynių metu).

OVUP kaip darbo schemos 
įgyvendinimas pagal projektinį 
mokymąsi (PM)
OVUP įgyvendinama veiksmingiausiai, kai ilgą laiką nuolat 
ugdomi įgūdžiai, plečiamos žinios ir patirtis. Viena iš pedagogui 
prieinamų alternatyvų – parengti mokymo temas, susijusias su 
olimpizmo ugdymo temomis, ir pasirinktinai naudoti „Pagrindų 
vadove“ ir Išteklių bibliotekoje pateiktą medžiagą. Jei ši programa 
yra integruota į ugdymo programos tvarkaraštį, pagal atskirus 
kursus arba klasėje šią programą dėstantis ugdytojas turėtų 
stengtis visiškai ją įgyvendinti. Nevalia manyti, kad ją galima 
formaliai „įsprausti“ į mokymo programą.

Kitas praktinis mokymo metodas, skirtas įgyvendinti OVUP, yra 
projektinis mokymasis (PM). Mokiniai pasirenka atvirą klausimą, 
kuris yra sudėtingas ir reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. 
Išnagrinėjęs „pagrindinį klausimą“, kiekvienas mokinys toliau gali 
pasirinkti ypač jį dominantį. Tokiu būdu mokiniai skatinami tyrinėti 
šią sritį ir stengtis kuo daugiau sužinoti apie konkrečią temą. Tai 
suteikia galimybę parengti itin individualią ir patrauklią metodiką 
įvairių gebėjimų ir interesų mokiniams, atsižvelgiant į jų mokymosi 
būdus.

PM pavyzdys vyresniajam mokykliniam amžiui (9-12 klasei): „Kokią 
įtaką olimpinėms žaidynėms daro politika?“ Naudodamasis 
domėjimosi metodu, pedagogas paprašo mokinių parengti 
atsakymus, o paskui pateikia jiems papildomų klausimų, kurie 
skatina tolesnį domėjimąsi: „Ar šalys vis dar turėtų naudoti 
olimpinių žaidynių boikotą kaip politinio pareiškimo priemonę? 
Kaip olimpinis judėjimas reaguoja į ideologinius nesutarimus? 
Kokią įtaką politiniai sprendimai turėjo olimpinių žaidynių 
vietos parinkimui? Koks politinių lūkesčių poveikis sportininkų 
pasirodymui olimpinėse žaidynėse?“ Remdamas šiais klausimais 
ir kreipdamas mokinių mintis, pedagogas ir mokinys gali pasirinkti 
OVUP veiklą, kuri padėtų jiems toliau nagrinėti juos dominančią 
medžiagą ir nuspręsti, koks darbo rezultatų pristatymo būdas 
būtų tinkamiausias.

   Nuorodos į  
Išteklių biblioteką

• „Teaching Values in Movement Activities: Inherent and 
Added Values“ Martínková, I., 2012. 01/Background.
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7 skyrius 
OVUP fizinio aktyvumo 
veiklų įgyvendinimas

Ugdymas ir fizinis aktyvumas – veiksmingas būdas įtraukti vaikus 
ir jaunuolius, atskleisti jų galimybes. Fizinio aktyvumo programos, 
kuriomis pristatomos gerosios praktikos mokymo strategijos, 
padeda užtikrinti vaikų ir jaunuolių socialinę, emocinę ir pažintinę 
raidą, skatinti akademinius pasiekimus, stiprinti savigarbą ir sudaryti 
sąlygas proto ir kūno vystymuisi.1,2,3

Kviečiame leistis su mumis į šią mokymosi kelionę ir kartu įžiebti visą pasaulį 
nušviečiantį olimpinių vertybių ugdymo deglą!
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Saugumas
Kad žmonės gerai ir patogiai jaustųsi, svarbu, kad jie būtų saugūs – ir fiziškai, ir emociškai.

Toliau pateikiami patarimai, kaip užtikrinti fiziškai ir emociškai saugią aplinką OVUP fizinio aktyvumo veiklų dalyviams.

Patarimai saugumui užtikrinti Kaip įgyvendinti patarimus saugumui užtikrinti

Planuokite, kad užtikrintumėte 
dalyvių patogumą

• Nurodykite dalyviams, kur yra tualetai.

• Pateikite dalyviams informaciją apie pertraukas, skirtas valgymui.

• Paprašykite dalyvių aktyvaus fizinio krūvio metu įsiklausyti į savo kūną;  
neverskite jų sportuoti, jei jie patyrė traumą, apie kurią jūs nežinojote.

• Vartokite frazę: „Norėčiau jus pakviesti…“, kad mokiniai jaustųsi laukiami,  
nepatirtų streso, nesibaimintų.

• Pasiūlykite jiems atsistoti, atlikti fizinius pratimus arba prireikus paskelbkite pertrauką.

Planuokite, kad užtikrintumėte 
fizinį dalyvių saugumą

• Aiškinkite užduotis arba pateikite nurodymus nugara atsirėmę į sieną.

• Aiškinkite užduotis arba pateikite nurodymus, žiūrėdami į visus dalyvius.

• Nurodykite natūralias arba kitas kliūtis mokymosi aplinkoje, kad dalyviai galėtų jas aplenkti.

• Vadovaukitės vietos tvarkos, susijusios su patalpų ir įrangos priežiūra, nuostatomis  
ir standartais.

• Skatinkite dalyvius tinkamai ir logiškai įvertinti galimą riziką, kad sprendimai būtų  
grindžiami minimalia rizika.

• Nurodykite ribas, pasitelkę jas apibūdinančius terminus, arba fiziškai pažymėkite teritoriją, 
pavyzdžiui: nubrėžkite linijas ant žemės arba pastatykite kūgius ir kt.

• Pristatydami didesnės rizikos fizinę veiklą, pavyzdžiui, šaudymą iš lanko ar gimnastiką, 
naudokite tiesioginio arba komandinio mokymo stilių (instruktorius kalba, dalyviai klauso), 
tokiu būdu užtikrindami saugumą. 

• Pasistenkite kuo labiau sumažinti aplinkos rizikos veiksnius ir pavojus rengdami rizikos 
valdymo planus (pavyzdžiui, numatykite apsaugą nuo saulės, dehidratacijos, hipotermijos, 
vabzdžių sukeltos alergijos).

Planuokite, kad užtikrintumėte 
emocinį dalyvių saugumą

• Kreipdamiesi į mokinius rinkitės abiem lytims tinkančius kreipinius, pavyzdžiui:  
„Sveiki, visi“, „bičiuliai“ ar pan.

• Užtikrinkite Olimpinės chartijos nustatytų teisių ir laisvių laikymąsi (pavyzdžiui,  
užkirskite kelią diskriminacijai dėl rasės, religijos, seksualinės orientacijos).

• Skatinkite dalyvius prireikus prašyti paaiškinimų.

• Sudarykite tinkamas sąlygas neįgaliesiems dalyvauti programoje, susisiekite  
su bendruomenės nariais ir teikite visokeriopą paramą, tenkindami jų poreikius.

• Paraginkite dalyvius aiškintis visas problemas, kurių gali kilti aktyvios fizinės  
veiklos metu, ir padėkite jiems rasti sprendimą.
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Fiziškai aktyvus mokymasis
Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo programos turi 
didelę įtaką ne tik judėjimo įgūdžių ir fizinių gebėjimų 
ugdymui, bet ir socialinių įgūdžių bei elgesio, savigarbos, 
akademinei ir kognityvinei raidai.4

Tyrimais įrodytas glaudus ryšys tarp jaunimo dalyvavimo fizinėje 
veikloje ir teigiamo elgesio bei psichosocialinių kompetencijų.5

Fizinis aktyvumas vaikams ir jaunuoliams suteikia:

• pagarbą savam ir kitų kūnui;

• proto ir kūno raidą;

• pasitikėjimą ir savivertę;

• socialinę ir kognityvinę raidą, taip pat akademinius 
pasiekimus.

Pripažįstant reikšmingą fizinio lavinimo indėlį į vaikų ir jaunuolių 
mokymąsi, vis dažniau remiami mokymosi metodai, orientuoti 
į „ugdymą per fizinę dimensiją“, o ne tik „fizinės dimensijos 
ugdymą“.6 Fizinio aktyvumo vaidmens pripažinimas siekiant 
užtikrinti visapusišką vaiko mokymąsi atitinka olimpizmo 
propaguojamą harmoniją,  kūno, valios ir proto darną. 

Pozityvi jaunimo raida (PJR) ir fizinio 
aktyvumo programavimas
Procesas, padedantis įgyti kompetencijų sveikai gyventi 
paauglystės laikotarpiu, vadinamas pozityvia jaunimo 
raida (PJR).7

PJR metodo tikslas – skatinti jaunimo fizinę ir psichinę sveikatą, 
užtikrinti pažintinę, psichologinę, emocinę ir socialinę raidą. Į 
dalyvį orientuoti metodai, aktyviai įtraukiantys besimokantįjį į visą 
mokymosi procesą, tinkamiausi puoselėjant PJR. Programos, 
skirtos užtikrinti pozityvią jaunimo raidą, akcentuoja 5 aspektus, 
tokius kaip kompetentingumas, pasitikėjimas, ryšys su 
aplinkiniais, charakterio ugdymas ir rūpestingumas arba atjauta.8

PJR aplinką, kurioje kiekvienam dalyviui suteikiama galimybė 
siekti sėkmės, kuriama per įtraukiąją fizinio aktyvumo patirtį, 
tinkamą pritaikymą konkrečiam raidos etapui, pagarbos visiems 
asmenims ir jų gebėjimams užtikrinimą.
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Į pozityvią jaunimo raidą orientuotų fizinio aktyvumo programų pristatymas
Sportas negali stebuklingai suteikti mums gyvenimo pamokų.9 Bet, tiesą sakant, sportas ir kitos fizinės veiklos formos 
gali mažinti dalyvių, turinčių per daug neigiamos patirties, agresyvų elgesį.

Vaikai ir jaunuoliai pasižymi fiziniais ir kognityviniais skirtumais, todėl svarbu sukurti įtraukiąją programą, užtikrinančią prasmingą visų 
jaunuolių dalyvavimą. Toliau pateiktoje lentelėje rasite patarimus „Ką daryti“ ir „Ko nedaryti“ instruktoriams, dirbantiems OVUP. Šių 
patarimų tikslas – užtikrinti jaunimui geriausią fizinio aktyvumo patirtį. 

„Ką daryti“ „Ko nedaryti“

Kryptingai planuokite ir įgyvendinkite Pozityvios jaunimo raidos turinį 
kiekvienai fizinei veiklai.

Nemanykite, kad fizinio aktyvumo veikla savaime užtikrins pozityvią 
jaunimo raidą. 

Ugdykite darbo komandoje ir priklausymo bendruomenei jausmą. Nepriešinkite dalyvių ir nereikalaukite iš pralaimėjusiųjų tvarkyti 
įrangą arba atlikti papildomas fizines užduotis kaip bausmę už 
pralaimėjimą.

Raginkite jaunus žmones dalytis patirtimi, ką jie mėgsta ir ko 
nemėgsta, kad jų atsiliepimus būtų galima panaudoti planuojant 
užsiėmimus ir veiklą.

Neverskite dalyvių užsiimti tokia fizine veikla, kuri, jų teigimu, neteikia 
jiems džiaugsmo.

Pateikite užduotis taip, kad jaunimas stengtųsi siekti kuo geresnių 
rezultatų, tobulėtų ir įtvirtintų įgūdžius.

Nesiūlykite užduočių, kuriose tik keli dalyviai galėtų varžytis, kuris iš 
jų greičiausias, nes tai dažnai stabdo procesą arba kenkia judėjimo 
kokybei.

Pateikite užduotis taip, kad suteiktumėte dalyviams galimybę 
praktikuotis. 

Nesiūlykite užduočių, kurias vienu metu gali atlikti tik keli dalyviai,  
o didžiumą likusį laiką tik stebi.
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Geroji pedagoginė mokymosi per fizinį aktyvumą praktika
Mokymasis per fizinį aktyvumą – metodas, kai veikla tampa 
priemone dėstyti turinį. Taigi OVUP fizinio aktyvumo veikla yra 
priemonė, suteikianti galimybę dėstyti mokomąją medžiagą 
pagal penkias olimpizmo ugdymo temas. Jeigu OVUP fiziniam 
aktyvumui bus pasitelktos tinkamos pedagoginės strategijos, 
jauni žmonės labiau įvertins šiltą, įtraukią ir malonią aplinką, o tuo 
pačiu įgis žinių apie penkias olimpizmo ugdymo temas ir apie tai, 
kaip vadovautis olimpinėmis vertybėmis visą gyvenimą.

Fizinis aktyvumas ne tik suteikia jauniems žmonėms galimybę 
įgyti žinių apie penkias olimpizmo ugdymo temas įtraukioje ir 
linksmoje aplinkoje, bet taip pat daro didelį teigiamą poveikį 
vaikams ir jaunimui, įskaitant:

• sveiką fizinę raidą, kai remiama aktyvi fizinė veikla ir  
ugdomi įgūdžiai ilgalaikiam įsitraukimui į šią veiklą;

• socialinę raidą, kai jauniems žmonėms suteikiama galimybė 
leisti laiką su bendraamžiais ir priklausyti grupei;

• emocinę gerovę, kai mažinamas stresas, nerimas ir 
depresija, galintys atsirasti dėl agresyvaus elgesio.

Taigi OVUP pristatymas fiziškai aktyvioje aplinkoje, pasitelkus 
gerąją pedagoginę praktiką, yra strateginė priemonė, palaikanti 
sveiką jaunimo raidą, kurios pagrindą sudaro vertybėmis grįstos 
švietimo iniciatyvos.

Kaip fizinio aktyvumo ugdytojai, jūs turite remti socialinę, fizinę 
ir emocinę vaikų ir jaunuolių raidą, siūlydami savo programas 
ir veiklas, palaikančias teigiamą sporto ir fizinio aktyvumo 
programų patirtį. Todėl labai svarbu, kad fizinė veikla, naudojama 
kaip priemonė vertybiniais principais pagrįsto ugdymo diegimui, 
būtų įgyvendinama vadovaujantis gerąja praktika. Kai žmonės 
patiria socialinę atskirtį ir nesąžiningumą sporte ar kitose fizinio 
aktyvumo veiklose, jie neigiamai reaguoja į fizinio aktyvumo 
programas. Panaši neigiama patirtis mažina tikimybę, kad vaikai 
ir jaunuoliai įsitrauks į šias programas ir visą gyvenimą liks fiziškai 
aktyvūs.

Jei norite sėkmingai taikyti gerąsias pedagogines strategijas 
OVUP užsiėmimuose, turite jas suprasti ir gebėti jomis 
pasinaudoti teigiamam ir įtraukiamam ilgalaikiam fizinio aktyvumo 
veiklos planavimui. Perskaitykite šį skyrių iki pabaigos ir būsite 
pasiruošę tai padaryti!

Geroji fizinio  
aktyvumo veiklos 

pedagoginė  
praktika

OVUP  
mokymasis per 
fizinio aktyvumo 

programas

OVUP  
temos  
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Bendroji informacija apie mokymąsi 

Muskos Mosstono mokymo metodai ir fiziškai aktyvus mokymasis
Visi mes mokomės skirtingais būdais. Tinkamai dirbantis fizinio 
aktyvumo instruktorius turi suprasti ir taikyti įvairius mokymo 
metodus. 1960 metais kūno kultūros mokytojas M. Mosstonas 
sukūrė keletą mokymo metodų, atskleidžiančių, kaip įvairūs 
mokymo metodai, mokymosi būdai ir veikla suteikia skirtingas 
patirtis besimokančiajam. Šie metodai gali būti orientuoti ir į 
mokytoją, ir į besimokantįjį. 

Šiame spektre atsispindi mokymo metodų skirtumai, 
priklausantys nuo to, kas priima sprendimus veiklos metu.  
Jei tai daro mokytojas, mokymo metodas atsiduria į mokytoją 
orientuotame spektro gale, o jei besimokantysis – į mokinį 
orientuotame spektro gale.

Fizinio aktyvumo programų instruktoriai gali naudotis šiuo 
metodų spektru, kad suprastų, kuris jų geriausiai pasiteisintų 
žvelgiant iš besimokančiųjų ir veiklos, kurią jie planuoja 
įgyvendinti, perspektyvos. M. Mosstono mokymo metodus 
galima naudoti ir klasėje, ir fiziškai aktyvioje aplinkoje.

Įgyvendinat šią programą reikėtų pasitelkti įvairius mokymo 
būdus, nes taip pavyks veiksmingiausiai įtraukti visus 
besimokančiuosius.

Komandinis arba tiesioginio mokymo metodas retai pasiteisina, 
nes jis per daug orientuotas į mokytojus; bet vis dėlto šis 
metodas tinka fiziškai saugios aplinkos kūrimui. Pavyzdžiui, jei 
dalyviams OVUP temos pristatomos per šaudymo iš lanko veiklą, 
patartina juos supažindinti su saugumo reikalavimais pasitelkus 
būtent komandinį arba tiesioginį metodą. Kai bus pasiekti 
svarbūs saugos tikslai, instruktorius gali pasiūlyti dalyviams kurį 
nors savarankiško mokymosi metodą, pavyzdžiui: tarpusavio 
bendravimo arba pasitikrinimo, kad jie galėtų patys modeliuoti  
ir išbandyti šaudymo iš lanko veiklą, kuri apima saugumą, 
įgūdžius ir taktiką. 

Svarbu pažymėti, kad į besimokančiuosius orientuoti 
mokymo metodai labiau skatina juos įsitraukti į veiklą, 
nei kitame M. Mosstono spektro gale esantis komandinis 
arba tiesioginis metodas.

Mosstono spektro apibendrinimas10

A  Komandinis arba 
tiesioginis metodas

B Praktika

C  Tarpusavio 
bendradarbiavimas

D Pasitikrinimas

E Įtrauktis

F Pagrįstas atradimas

G  Divergentinis 
mąstymas

H  Individualus 
mąstymas

I  Inicijuotas 
mąstymas

J  Savarankiškas 
mokymasis

Mokytojas, treneris ar fasilitatorius priima visus sprendimus,  
o dalyviai turi vadovautis jo nurodymais.

Dalyviai atlieka visas nurodytas užduotis.

Dalyviai dirba poromis ar grupėmis po tris ir vienas iš jų pateikia 
grįžtamąją informaciją.

Dalyviai įsivertina savo veiklos rezultatus pagal nustatytus kriterijus.

Dalyviai tikrina savo darbo, kurį nurodė suaugęs lyderis  
(pvz.: mokytojas, treneris ir kt.), rezultatus. 

Remdamiesi konkrečiais faktais, patirtimi ir (arba) refleksija, 
dalyviai padaro bendras išvadas. 

Suaugęs lyderis nustato turinį, o dalyviai sudaro programos planą. 

Dalyviai sprendžia problemas be suaugusiojo lyderio paramos.

Suaugęs lyderis atlieka patarėjo vaidmenį, o dalyviai patys 
parengia programos planą.

Dalyviai prisiima visą atsakomybę už mokymosi procesą.
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Fizinio aktyvumo pedagogika Gerosios praktikos metodai

Seminaro užrašai

Strategijos, kurias pasitelkus galima padidinti jaunimo galimybes:

Grupės dydis

Mažos grupelės suteikia jaunimui daugiau galimybių įgyti įgūdžių, spręsti problemas ir 
atskleisti savo gebėjimus. Ši praktika suteikia jaunimui daugiau galimybių lavinti ir įtvirtinti 
įgūdžius, uždavinėti klausimus, dalytis mintimis ir idėjomis. O jei grupės yra per didelės, 
dalyviai gali pasislėpti už kitų nugarų ir išvengti aktyvaus dalyvavimo. 

Darbas pakaitomis

Reikalaujama, kad visiems dalyviams būtų suteikta galimybė dalyvauti veikloje po vieną kartą 
(pavyzdžiui, atlikti metimą), prieš leidžiant kam nors pabandyti antrą kartą.

Dalijimasis mintimis iš eilės

Kiekvienas dalyvis turi žodžiu pasidalyti su kitais mintimis po vieną kartą, prieš leidžiant kam 
nors kalbėti pakartotinai.

Sudarykite visiems dalyviams kuo didesnes galimybes ugdyti 
įgūdžius11,12
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Seminaro užrašai

Žmonės yra nevienodo ūgio ir svorio, turi skirtingą patirtį ir mokosi jiems būdingu tempu. 
Svarbu planuojant veiklą atsižvelgti į visus šiuos skirtumus. Tai padės padaryti:

• Įgūdžių perkėlimas į fizinę veiklą. Supaprastinant arba pasunkinant fizinę užduotį.

• Dalyvių palaikymas, stengiantis skirti daugiau dėmesio ne įgūdžių kiekybei, bet 
kokybei. Pavyzdžiui, panaikinkite laiko apribojimus, kad dalyviai nesijaustų nepagrįstai 
spaudžiami.

• Žaidimo ploto padidinimas arba sumažinimas, kai atitinkamai reikia parodyti greitesnę ar 
lėtesnę reakciją. Pavyzdžiui, kai žaidimų erdvė didesnė, dalyviai turės daugiau laiko gauti 
objektą ir nuspręsti, ką su juo daryti.

• Veiklos struktūrizavimas tokiu būdu, kad turintieji pradinius įgūdžius galėtų naudotis 
dominuojančia ranka arba koja, o turintieji aukštesnius įgūdžius – tik nedominuojančia 
ranka arba koja. 

• Įrangos keitimas, pereinant nuo lengvesnių, didesnių objektų (pradiniam įgūdžių lygiui)  
iki sunkesnių, mažesnių objektų (aukštesniems įgūdžių lygiams). 

• Klausimų pateikimas, pavyzdžiui: „Gal kas nors nesupranta?“ Tokiu būdu raginant 
pasisakyti nurodymų ar medžiagos nesupratusius dalyvius ir duodant suprasti,  
kad kai kuriems dalyviams gali būti neaišku.

• Išankstinis žodinis arba vizualinis nurodymų pateikimas mokiniams, kurie, kaip manoma, 
lėčiau apdoroja informaciją nei kiti bendraamžiai.

• Paaiškinimas, kaip tam tikras įgūdis naudojamas konkrečioje veikloje.

• Galimybės individualiai lavinti įgūdžius suteikimas. 

Individualizuotas mokymas pagal skirtingą įgūdžių lygį ir patirtį13
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Seminaro užrašai

Štai keli būdai suteikti jauniems žmonėms grįžtamąjį ryšį įgyvendinant fizinio aktyvumo 
programas:

• Į įgūdžius sutelkta grįžtamoji informacija apima terminus, susijusius su konkrečiais 
uždaviniais arba tikslais. Pavyzdžiui, mesdami ar spirdami kamuolį palydėkite jį 
akcentuotu rankos ar kojos mostu; palinkite virš kamuolio, jei norite, kad jis liktų 
ant žemės, kai smūgiuosite; pasikartokite pagal muziką atliekamus žingsnius, kad 
pasirodymo metu nesuklystumėte.

• Bendrojo pobūdžio grįžtamasis ryšys (atsiliepimai) gali būti ir teigiamas, ir 
negiamas. Teigiamų bendrojo pobūdžio atsiliepimų pavyzdžiai: „gerai padirbėta“, 
„šauniai pasistengei“. Neigiamų bendrojo pobūdžio atsiliepimų pavyzdžiai: „ne taip“, 
„neteisingai“. 

• Veiksmingas konkretaus ir bendrojo pobūdžio grįžtamojo ryšio derinimo 
pavyzdys: „Puikus bandymas! Kitą kartą pasistenk galingiau užbaigti metimą.“

Į įgūdžius orientuotas grįžtamasis ryšys14
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Seminaro užrašai

Tarpusavio parama, dar vadinama tarpusavio mokymu arba bendraamžių mokymu,  
yra mokymo metodika, kai panašią patirtį turintys žmonės dalijasi vieni su kitais žiniomis, 
įgūdžiais ir teikia emocinę, socialinę ar praktinę pagalbą. Tarpusavio parama reikalauja, kad 
vienas tos pačios amžiaus grupės ar socialinės padėties žmogus būtų mokytojas, o kitas (-i) – 
mokinys (-iai).

Tarpusavio paramos teikiama nauda:

• Geresnis programos dalyvių socialinis bendravimas, savo ruožtu stiprinantis  
socialinę plėtrą.

• Galimybė gauti konkretesnių atsiliepimų iš bendraamžio (-ių), nei gaunama iš lyderio, 
teikiančio atsiliepimus didesnėje grupėje dalyvaujantiems asmenims.

• Galimybė pagerinti mokymąsi ir įgūdžių įsisavinimą.

Tarpusavio parama15,16
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Fizinio aktyvumo programos vadovai gali kurti dalyvius palaikančią aplinką, kad jie įgytų 
motyvaciją siekti sėkmės.

Į sėkmę orientuotą motyvacinį klimatą galima kurti dviem būdais:

• apibrėžiant sėkmę kaip laimėjimą ir siekį būti geriausiu;

• apibrėžiant sėkmę kaip užduoties įsisavinimą, pastangas kuo geriau atlikti užduotį arba 
pagerinti rezultatus.

Daugelis fizinio aktyvumo programų kūrėjų linkę derinti minėtus būdus.

Kad būtų įtvirtintas užduoties pagrindu kuriamas motyvacinis klimatas, reikėtų tradicinę 
praktiką keisti teigiama. 

Tradicinė praktika Teigiama praktika

Pralaimėjusiesiems 
pavedama sutvarkyti 
įrangą 

Visi dalyviai sutvarko įrangą. Svarbu pažymėti, kad tai 
atitinka vieną iš OVUP temų – pagarbą kitiems.

Žiūrima, kas gali 
atlikti daugiausia 
pratimų per užduočiai 
skirtą laiką

Didžiausias dėmesys skiriamas ne laikui, o patarimams kaip 
lavinti įgūdžius; skatinama lavinti įgūdžius siekiant tobulumo, 
darant viską, ką gali. Atkreipkite dėmesį, kad tai atspindi 
vieną iš OVUP temų – tobulumo siekimą.

Baudžiama skiriant 
fizines užduotis

Fizinės užduotys linksmoje ir malonioje aplinkoje dalyviams 
skiriamos kaip atlygis. Atkreipkite dėmesį, kad tai atspindi 
vieną iš OVUP temų – pastangų teikiamą džiaugsmą.

Sprendžiama, kuris 
dalyvis geriausiai 
įsisavino įgūdį

Dalyviams siūloma išbandyti naujus įgūdžius arba įtvirtinti 
esamus; aiškinama, kad nuoširdžios pastangos svarbesnės 
už tobulumą. Atkreipkite dėmesį, kad tai atspindi vieną iš 
OVUP temų – pastangų teikiamą džiaugsmą.

 

Motyvacinis klimatas mokymuisi gerinti ir džiaugsmui didinti17,18
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Seminaro užrašai

Kultūros požiūriu tinkama ir lanksti pedagogika yra tokia, kai ugdytojai, dirbantys su 
jaunimu tarpkultūrinėje ar daugiakultūrėje aplinkoje, turi pakankamai įgūdžių ir kultūrinių 
kompetencijų, kad padėtų kiekvienam jaunam asmeniui susieti tai, ko mokoma, su 
jo asmenine kultūra. Kultūriniu požiūriu tinkamas mokymas ir mokymasis gali ateityje 
pareikalauti iš OVUP aktyvia fizine veikla pagrįstos programos kūrėjų:

• Pritaikyti ar pakeisti seminare pristatytas veiklas, kad būtų sukurta kultūrinė žaidimų 
įvairovė, padedanti dėstyti OVUP temas.

• Įtraukti kalbą ar terminus, kurie yra susiję su besimokančiųjų kultūrine aplinka,  
siekiant sudominti juos programos turiniu.

• Turėti galvoje tą aplinkybę, kad jei lyderis nepažįsta dalyvio ar daugumos dalyvių 
kultūrinės aplinkos, jis turėtų ieškoti būdų tai padaryti ir (arba) užmegzti ryšius su 
religiniais lyderiais įvairialypėse bendruomenėse, kad geriau suprastų visų dalyvių 
kultūrinį kontekstą.

Kultūros požiūriu tinkama pedagogika19,20,21
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Seminaro užrašai

Žaidžiant komandinius žaidimus taikoma dvejopa taškų skaičiavimo sistema:

• Taškai skaičiuojami pagal nustatytą sėkmės matą. Pavyzdžiui, komandiniame žaidime, 
kuriame dalyvauja mažai žaidėjų, skaičiuojama, kas pelno daugiausia įvarčių į mažus vartus.

• Taškai skaičiuojami pagal mokymosi tikslus (pavyzdžiui, gebėjimą gaudyti ir perduoti 
kamuolį). Jei veiklos tikslas – įvaldyti kamuolio perdavimą komandos draugui kojomis,  
taškai skaičiuojami pagal sėkmingų kamuolio perdavimų komandos draugui skaičių.

Įgyvendinant OVUP aktyvia fizine veikla pagrįstą programą, taškus visada reikėtų skaičiuoti 
pagrindinį dėmesį skiriant įgūdžių lavinimui. Kitaip tariant, atsižvelgiant į užduotį ir pamokos 
metu lavinamus įgūdžius. Badmintono varžybos žaidžiant rato sistema, kai žaidėjų nedaug,  
taip pat gali būti gera mokymo priemonė modifikuotai sportinei veiklai. Šiuo atveju nesvarbu, 
koks rezultatas susiklosto tarp dviejų komandų viename sete, nes netrukus skelbiamas naujas 
setas. Tarp setų galima numatyti pertraukas, kad žaidusios komandos nariai apmąstytų savo 
žaidimą ir sutelktų dėmesį į tai, kaip pagerinti savo įgūdžius ir geriau sužaisti kitame sete.

Veiklos pavyzdys:

• Badmintono varžybos žaidžiant 2 prieš 2 rato sistema (pavyzdžiui, pamokos metu  
dvejeto pora žaidžia su daugeliu kitų dvejeto porų).

• Partijos po 4 minutes.

• Kiekvienas žaidėjas pelno taškus pagal pamokai iškeltą tikslą (pavyzdžiui, padavimo 
priėmimas ir atmušimas konkrečiu smūgiu).

• 2 taškai skiriami už pergalę 1 sete, 1 taškas – už lygų rezultatą 1 partijoje.

• Taigi, jei viena komanda pralaimi partiją santykiu 10:2, skaičiuojami tokie suvestinių  
sumų taškai: 2 ir 0. Kai laimėjusi komanda pradeda žaisti su kita komanda, ji turi ne 10,  
o 2 taškus. Komanda, pirmoje partijoje pelniusi 0 taškų, pradeda žaisti su kitu dvejetu 
turėdama 0 taškų. Dienos čempionas skelbiamas susumavus suvestines sumas,  
pelnytas per visą pamoką!

Į įgūdžius ir užduotį orientuota taškų skaičiavimo sistema22
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Seminaro užrašai

Integruotas arba mišrusis mokymasis suteikia galimybę įsisavinti kelias dalykines sritis per 
vieną veiklą. Jeigu pasitelksite šį metodą OVUP aktyvia fizine veikla pagrįstos programos 
pristatymui, galite į jį įtraukti pirminį turinį (OVUP temas ir fizinį aktyvumą) ir antrinį turinį 
(pavyzdžiui, matematiką). Tyrimai rodo, kad integruotas ugdymo metodas labiau motyvuoja 
ir sudomina jaunimą mokymosi procesu nei tradiciniai, vieną dalyką pristatantys, metodai, 
o mokymasis tampa prasmingesniu, nes sudaro sąlygas tokiai mokymosi patirčiai, kurioje 
jie atranda daugiau sąsajų ir gilesnę prasmę. OVUP pripažįsta įvairią integruoto ugdymo 
naudą. Būtent todėl šioje programoje ir būsimose OVUP iniciatyvose pirmenybė teikiama 
mokymuisi per fizinę veiklą. OVUP instruktoriai taip pat skatinami įtraukti į savo programas  
papildomas sritis.

Fizinis aktyvumas gali tapti veiksminga integruoto ugdymo priemone. Moksliniai tyrimai 
rodo, kad taikant fizinio aktyvumo požiūrį į mokslą arba matematiką, mokiniai, kuriems 
geriau sekasi mokytis judant, vadinamieji kinestetikai, tokiu atveju lengviau suvokia turinį. 
Atsižvelgiant į įvairiapusišką naudą, kurią teikia fizinė veikla, logiška sudaryti jauniems 
žmonėms galimybes šiai veiklai. Taip pat svarbu remti jų mokymąsi visose akademinėse 
(t. y. mokslo, kalbos, matematikos, meno) srityse, sudarant ir įgyvendinant tinkamas fizinio 
aktyvumo programas.

Integruotas mokymasis fiziškai aktyvioje aplinkoje23,24
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Seminaro užrašai

Šis metodas naudojamas rinkti ir analizuoti informaciją apie besimokančiojo supratimą, 
įgūdžių lygį ir (arba) konkrečias žinias. Vertinimas naudojamas mokymo proceso metu 
klasėje, taip pat sporto ir fizinio aktyvumo aplinkoje (pavyzdžiui: kūno kultūros pamokose, 
jaunimo sporto programoje). Skiriami šie vertinimo būdai:

• Apibendrinamasis, atliekamas išnagrinėjus mokomosios medžiagos dalį arba 
įvykdžius programos etapą, kad būtų galima įverinti programą, mokytoją ir pan.

• Autentiškas, atliekamas realioje gyvenimiškoje aplinkoje (pavyzdžiui, ne vertinant 
atskirus įgūdžius, bet stebint kintantį žaidimą, šokio treniruotę ar pasirodymą).

• Formuojamasis, atliekamas nuolat, nuo pat mokymo pradžios, ir skirtas koreguoti 
mokymosi pasiekimus. Šio vertinimo tikslas – tobulinti arba skatinti mokymąsi užtikrinant 
tinkamą programos dalyvio patirtį ir raidą. 

Įgyvendinant OVUP fizinio aktyvumo programas rekomenduojama pradėti nuo 
formuojamojo vertinimo. Mat šis vertinimo būdas nuolat teikia instruktoriui informaciją apie 
tai, kokią medžiagą galima pateikti kitaip, pasikartoti arba išplėsti. Jis atitinka tokį OVUP 
tikslą ar vertybę kaip tobulumo siekimas, nes geriausiai padeda ir mokytojui, ir mokiniams 
siekti laimėjimų.

Mokymosi vertinimas
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Greta anksčiau aprašytų puikių pedagoginių fizinio aktyvumo mokymo strategijų, 
yra ir kitų panašaus pobūdžio mokymo strategijų, kurios gali padėti dalyviams 
įgyti žinių apie OVUP ir geriausiai pristatyti OVUP programas. Šios strategijos 
rekomenduojamos ne tik todėl, kad orientuotos į besimokantįjį, bet ir todėl, kad 
skatina kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir problemų sprendimą – visus XXI amžiui 
reikalingus įgūdžius.  

Mokymo strategija Apibrėžimas

Minčių lietus Tai – mokymo metodas, suteikiantis grupei galimybę išsakyti savo mintis. 
Instruktoriaus vaidmuo šioje strategijoje – palengvinti diskusiją ir įtraukti 
asmenis, kurie nelinkę to daryti. Minėtomis mintimis galima pasinaudoti 
pateikiant sprendimus tam tikriems atvejų scenarijams, susijusiems su OVUP 
temomis, arba pristatant sritis, kuriose pamokas, gautas įgyvendinant OVUP 
aktyvia fizine veikla pagrįstas programas, galima pritaikyti ir kitoms gyvenimo 
sritims.

Atvejo analizės 
metodas

Atvejo analizė arba scenarijaus strategija supažindina jaunimą su realia 
gyvenimiška situacija. Atvejų analizę galima naudoti dirbant individualiai arba 
grupelėmis. Tai veiksminga mokymo strategija, nes skatina kritinį mąstymą, 
problemų sprendimą ir įvairių pasekmių svarstymą. Nors atvejų analizė iš 
pradžių buvo sukurta darbui klasėje, šį metodą galima veiksmingai taikyti 
įgyvendinant fizinio aktyvumo programą.

Mokymas dėlionės 
principu

Bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis reiškia, kad dalyviai dirba 
grupelėmis, kai kiekvienam jos nariui pateikiama vis kita informacija. Dalyviai, 
gavę tą pačią informaciją, turi susirasti vienas kitą, o tada aptarti, išnagrinėti ir 
stengtis suprasti turimą informaciją. Paskui jie grįžta į savo pradines grupeles 
ir dalijasi išvadomis, o likusieji nariai, remdamiesi atskiromis mintimis, stengiasi 
„sudėlioti“ pagrindinę mintį, koncepciją ar temą. Šios mokymo strategijos  
tikslas – skatinti kritinį mąstymą ir bendradarbiavimą grupėje.

Dirbant pagal dėlionės mokymo strategiją pripažįstamas svarbus visų dalyvių 
vaidmuo, parengiant ir visapusiškai suvokiant galutinį produktą.

Į besimokantįjį orientuotos pedagoginės strategijos
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Mokymo strategija Apibrėžimas

Modifikuotas 
projektais grįstas 
mokymasis 

Projektinis mokymasis (PM) – į besimokančiuosius orientuota mokymosi 
strategija, naudojama tam tikrą laiką, kad jie galėtų išspręsti realią problemą 
arba užpildyti žinių spragas. Šis metodas dažniausiai taikomas klasės aplinkoje, 
bet tinka ir poilsio ar užklasinės veiklos programų įgyvendinimui. Jis suteikia 
dalyviams galimybę kaupti ir analizuoti informaciją, taip pat priimti sprendimus 
bendradarbiaujant tarpusavyje. Dalyviai kartu ieško sprendimo ar rengia 
projektą, apmąsto, kritikuoja ir tobulina savo darbą. Pavyzdžiui, nusprendžia 
surengti sveikatingumo mugę, pateikti peticiją dėl naujos dviračių juostos 
vietiniame kelyje įrengimo arba apsilankyti gyvūnų prieglaudoje. PM naudingas ir 
vykdant OVUP, nes suteikia dalyviams galimybę nustatyti svarbias problemines 
sritis jų bendruomenėse ir rasti tinkamus būdus sunkumams įveikti.

Jei dirbate su jaunimu, nepamirškite, kad mokinių pasirinkimas ir jų balsas 
įgyvendinant paslaugų projektus turi atitikti OVUP temas ir būti susijęs su 
dalyviams aktualiais klausimais arba nustatytomis tobulėjimo sritimis.

Neįpareigojanti 
tarpusavio 
vertinimo 
strategija

Taikant draugiško tarpusavio vertinimo strategiją bendraamžiai išklauso  
vienas kito sprendimus ar idėjas ir teikia pasiūlymus tolesniam darbui,  
kritiškai jų nevertindami. Šia mokymosi strategija visų pirma siekiama 
mokymosi pažangos. Jos tikslas – plėtoti ar keisti anksčiau išsakytas  
mintis ir pasiūlytus sprendimus.

Draugiško tarpusavio vertinimo strategijos yra naudingos, nes suteikia 
dalyviams galimybę lavinti klausymosi įgūdžius, kai kiti aptarinėja jų veiklos 
rezultatus. Tada dalyviai apsvarsto išsakytas pastabas ir nutaria, ar pasinaudos 
jomis savo veiklos rezultatams peržiūrėti, ir nurodo, kuriuos rezultatus peržiūrės 
ir kodėl. Betarpiška aplinka, kurioje vyksta draugiškas tarpusavio vertinimas, 
panaikina bendraamžių spaudimą ir skatina besimokančiuosius pagrindinį 
dėmesį skirti mokymosi procesui ir įgyvendinamos veiklos sričių tobulinimui, 
užuot nerimavus dėl to, kas gerai, o kas blogai. 

„Pasaulio kavinė“ „Pasaulio kavinės“ metodas praverčia norint, kad didelė dalyvių grupė  
aptartų klausimus skirtingoje mažų grupelių aplinkoje. Paprastai didelės  
grupės suskirstomos į mažesnes: po keturis ar penkis dalyvius. Šiose grupelėse 
dalyviai susėda ratu tarsi kavinės aplinkoje. O po kurio laiko pereina į kitas 
grupes, susipažindami su naujais dalyviais, ir šiose grupėse vėl aptaria tuos 
pačius arba papildomus klausimus. „Pasaulio kavinės“ metodas naudojamas 
siekiant, kad dalyviai išgirstų kitų nuomonę, kritiką savo mintims ir įgytų 
pasitikėjimo dalytis apmąstymais su skirtingais žmonėmis. Koordinatoriai  
dalija klausimus ir nurodo, kada reikia pereiti į kitą grupę ir pradėti nagrinėti 
naujus klausimus.
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Toliau pateiktoje lentelėje išdėstyti patarimai, kaip planuoti, įgyvendinti ir įvertinti 
OVUP aktyvią fizinę veiklą.

Etapas Tikslai

Jūsų programos 
planavimas

• Numatyti galimus programos dalyvius, nustatyti jų poreikius ir interesus.

• Iš anksto sužinoti kuo daugiau informacijos apie dalyvius, kad būtų 
galima suplanuoti tikslines programas.

• Išsiaiškinti, kokie klausimai svarbūs bendruomenei ir jose gyvenantiems 
žmonėms. Nedaryti nepagrįstų prielaidų.

• Nustatyti vietos išteklius, kurie padėtų užtikrinti tvarumą.

• Išsiugdyti gerosios pedagoginės praktikos kompetenciją fizinio 
aktyvumo programų pristatymui.

• Numatyti sistemą, instruktorių (-us) ir programos aplinką.

• Nustatyti biudžeto poreikius ir būdus, kaip sustiprinti finansavimą 
(pavyzdžiui: verslo partneriai, finansavimas per dotacijas).

• Nustatyti būtinus partnerius (pavyzdžiui: patikimus asmenis didelėse 
imigrantų populiacijose, tokiu būdu skatinant dalyvavimą arba 
atsižvelgiant į potencialų poreikį vertimo paslaugoms), įtraukiant 
jaunimą į programą.

• Parengti leidimų formas, kurias turi užpildyti dalyvių tėvai ar globėjai, 
atsižvelgiant į visas vietos politikos normas.

• Planuoti su OVUP temomis suderintas aktyviai fizinei veiklai  
skirtas pamokas.

• Numatyti, kokios įrangos prireiks.

• Nustatyti kiekvienos pamokos trukmę ir suplanuoti programos 
pristatymo dieną (-as). 

• Surengti mokymus instruktorius, kurie įgyvendins OVUP aktyvią  
fizinę veiklą. 

OVUP aktyvios fizinės veiklos planavimas
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Etapas Tikslai

Jūsų programos 
įgyvendinimas

• Pristatykite programą.

• Vykdykite ir nagrinėkite vertinimus, kad galėtumėte vadovauti 
programai.

• Sukurkite stebėsenos sistemą ir nagrinėkite vertinimus,  
kad galėtumėte koreguoti programą.

• Įgyvendinkite, skatinkite ir stebėkite gerąją pedagoginę praktiką.

Galutinis jūsų 
programos įvertinimas

• Nustatykite trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius programos 
tikslus ir rezultatus.

• Pasirinkite vertinimo ir galutinio įvertinimo priemones, kad galėtumėte 
stebėti savo tikslus ir rezultatus.

• Administruokite ir analizuokite dalyvių pateiktus vertinimus.

• Administruokite ir analizuokite instruktorių pateiktus vertinimus.

• Administruokite ir analizuokite tėvų ar globėjų pateiktus vertinimus.

• Atlikite reikiamus ir įmanomus programos pakeitimus.
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OVUP veiklos 
susiejimas su ugdymo 
turiniu (mokomaisiais 
dalykais)

Veikla Olimpizmo ugdymo tema Mokykloje dėstomi 
dalykai

Mokymo metodai

01  Baronas Pjeras de Kubertenas 
ir olimpinis judėjimas

Pagarba kitiems, darna, kilnus elgesys Menas, drama, socialiniai 
mokslai

Vaidmenų žaidimas, 
domėjimasis, teatras, 
diskusija 

02  Olimpinis simbolis Pagarba, tobulėjimas Menas, istorija, socialiniai 
mokslai

Diskusija, domėjimasis

03 Vėliavos iškėlimas Pagarba Menas, istorija, geografija, 
socialiniai mokslai

Diskusija, domėjimasis

04  Olimpinis devizas –  
Citius, Altius, Fortius

Tobulėjimas, darna, pastangų teikiamas 
džiaugsmas 

Kūno kultūra, rašymas, 
raštingumas, geografija, 
socialiniai mokslai

Diskusija, domėjimasis

05  Pajuskime olimpinę dvasią – 
olimpinės ugnis

Pagarba Kūno kultūra, rašymas, 
raštingumas, geografija, 
matematika

Kryptingas domėjimasis, 
dalijimasis nuomonėmis 
ratu

06  Olimpinių žaidynių atidarymo 
ceremonija

Tobulumo siekimas, darna, pagarba 
kitiems, kilnus elgesys

Drama, menas, muzika Kryptingas domėjimasis, 
vaidmenų žaidimas

07  Olimpinių žaidynių uždarymo 
ceremonija 

Tobulumo siekimas, darna, pagarba 
kitiems, kilnus elgesys

Rašymas, raštingumas, 
drama, menas

Domėjimasis

08  Olimpinių žaidynių priesaikos Kilnus elgesys, pagarba kitiems, 
pastangų teikiamas džiaugsmas

Rašymas, raštingumas, 
drama, menas

Konstruktyvistinis 
mokymas, Sokrato 
metodas

09 Olimpinės paliaubos Pagarba kitiems, darna Rašymas, raštingumas, 
drama, menas

Dalijimasis nuomonėmis 
ratu, apvalusis stalas

10 Taika ir olimpinės žaidynės Pagarba kitiems, kilnus elgesys Rašymas, raštingumas, 
drama, menas

Dalijimasis nuomonėmis 
ratu, apvalusis stalas

11 „Taikos paveldo“ žaidimas Pagarba kitiems, kilnus elgesys, 
draugystė, pastangų teikiamas 
džiaugsmas

Rašymas, raštingumas, 
drama, menas

Dalijimasis nuomonėmis 
ratu, apvalusis stalas

12  Sportas ir menas senovės 
Graikijoje

Pagarba, darna, tobulėjimas Menas, geografija, 
socialiniai mokslai 

Kryptingas domėjimasis, 
konstruktyvistinis 
mokymas

13  Sportas ir menas 
šiuolaikinėse olimpinėse 
žaidynėse

Pagarba, darna, tobulėjimas Menas, geografija, 
socialiniai mokslai

Kryptingas domėjimasis, 
konstruktyvistinis 
mokymas

14 Logotipai ir talismanai Darna, pagarba, pastangų teikiamas 
džiaugsmas

Menas, rašymas, 
raštingumas

Skaitymo klubai
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Veikla Olimpizmo ugdymo tema Mokykloje dėstomi 
dalykai

Mokymo metodai

15  Olimpinis muziejus Pastangų teikiamas džiaugsmas, 
darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems

Menas, socialiniai mokslai, 
drama, muzika

Kūrybingumas, 
bendradarbiavimas, 
problemų sprendimas

16  Olimpinių sporto šakų 
programa

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Menas, verslo studijos, 
drama, muzika

Domėjimasis, 
bendradarbiavimas

17  Jaunimo olimpinės žaidynės 
(JOŽ)

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Socialiniai mokslai, drama, 
muzika

Kūrybingumas, 
bendradarbiavimas

18  Kliūčių įveikimas – moterys 
sporte

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Menas, drama Vaidmenų žaidimas, 
teatras, kūrybingumas

19   Paralimpinės žaidynės – 
„Judėjimo dvasia“

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Kūno kultūra Vaidmenų žaidimas, 
domėjimasis, 
konstruktyvistinis 
mokymas

20  Olimpinių žaidynių 
organizavimas

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Rašymas, raštingumas, 
verslo studijos, menas, 
muzika, drama

Domėjimasis, 
konstruktyvistinis 
mokymas, vaidmenų 
žaidimas

21 Olimpinis kaimelis Pagarba, tobulėjimas, kilnus elgesys Socialiniai mokslai, gamtos 
mokslai, biologija, menas

Kūrybingumas, problemų 
sprendimas

22  Olimpinių žaidynių indėlis į 
tvarų vystymąsi

Darna, pagarba kitiems Socialiniai mokslai, gamtos 
mokslai, biologija, menas

Kūrybingumas, problemų 
sprendimas

23  Olimpinių žaidynių iššūkių 
įveikimas

Darna, tobulumo siekimas, kilnus 
elgesys, pagarba kitiems, pastangų 
teikiamas džiaugsmas

Menas, drama, gyvenimo 
įgūdžiai, socialiniai mokslai 

Vaidmenų žaidimas, 
kūrybingumas, 
bendradarbiavimas

24  Sporto ir fizinės veiklos 
pastangomis pelnytas 
džiaugsmas

Pastangų teikiamas džiaugsmas, 
tobulumo siekimas, kilnus elgesys, 
darna, pagarba kitiems

Kūno kultūra Problemų sprendimas, 
kūrybingumas, 
bendradarbiavimas

25  Humanizmo pergalė – 
olimpinių žaidynių istorijos

Pagarba kitiems, darna, kilnus elgesys, 
tobulumo siekimas, pastangų teikiamas 
džiaugsmas

Socialiniai mokslai Diskusija, vaidmenų 
žaidimas, dalijimasis 
nuomonėmis ratu

26  Gyvenimas pagal kilnaus 
elgesio taisykles

Kilnus elgesys, pagarba, darna Menas, drama, gyvenimo 
įgūdžiai, socialiniai mokslai

Vaidmenų žaidimas, 
diskusija

27  Pagarba sau ir kitiems Pagarba Menas, rašymas, 
raštingumas

Skaitymo klubai, diskusija

28  Mano teisės = mano pareigos Pagarba, darna, kilnus elgesys Gyvenimo įgūdžiai, 
socialiniai mokslai

Domėjimasis, mąstymo 
įgūdžiai 

29  Sudėtingų sprendimų 
priėmimas

Pagarba, darna, kilnus elgesys Gyvenimo įgūdžiai, drama Vaidmenų žaidimas, 
diskusija, problemų 
sprendimas

30  Daryti viską, ką gali,  
siekiant tobulumo 

Tobulumo siekimas, darna Rašymas, raštingumas Dienoraščiai, atsiliepimų 
žurnalai, dalijimasis 
nuomonėmis ratu

31  Atkaklumas ir olimpinės 
žaidynės

Tobulumo siekimas, pastangų 
teikiamas džiaugsmas, pagarba

Kūno kultūra Diskusija, kūrybingumas, 
vaidmenų modeliavimas, 
problemų sprendimas

32  Atsparumas ir olimpinės 
žaidynės

Pagarba, pastangų teikiamas 
džiaugsmas, kilnus elgesys

Socialiniai mokslai Domėjimasis, 
kūrybingumas

33  Drąsa olimpinėse žaidynėse Pagarba, pastangų teikiamas 
džiaugsmas, tobulumo siekimas

Socialiniai mokslai Diskusija, domėjimasis, 
dalijimasis nuomonėmis 
ratu

34  Gyventi aktyvų, harmoningą ir 
sveiką gyvenimą

Pastangų teikiamas džiaugsmas, 
tobulumo siekimas, kilnus elgesys, 
darna, pagarba kitiems 

Kūno kultūra Problemų sprendimas, 
kūrybiškumas, 
bendradarbiavimas

1539_OVEP_PLAYbook_LTU_4a_AW.indd   65 23/08/2018   15:41



66

Kaip įgyvendinti OVUP? Praktinis olimpinių vertybių ugdymo vadovas

P
ap

ild
o
m

o
s p

e
d
ag

o
g
in

ė
s lite

ratū
ro

s sąrašas

Papildomos 
pedagoginės 
literatūros sąrašas

Mokymo metodai 
https://www.teachervision.com/teaching-methods/
resource/5810.html 
http://teaching.uncc.edu/learning-resources/articles-
books/best-practice/instructional-methods/150-
teaching-methods

Diferencijavimas klasėje 
http://www.ascd.org/research-a-topic/differentiated-
instruction-resources.aspx

Skirtingų gebėjimų besimokančiųjų  
palaikymo strategijos 
https://www.understood.org/en/learning-attention-
issues/treatments-approaches/educational-strategies/
accommodations-and-modifications-how-theyre-
different

Strategijų derinimas ir mokymasis klasėje 
http://www.edutopia.org/blog/instructional-pacing-tips-
rebecca-alber

Kaip naudotis pasirinkimo lentomis 
http://www.alexiscullerton.com/
uploads/2/4/7/2/24729748/choice_boards_packet.pdf

Teminis ugdymas 
http://www.funderstanding.com/educators/thematic-
instruction/

Konstruktyvistinis mokymas klasėje 
http://www.education.com/reference/article/
constructivism/

Pamokų planavimas ir organizavimas 
http://www.crlt.umich.edu/gsis/p2_5

Strategijos veiksmingam pamokų planavimui 
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/lesson-design-
and-planning-6074051

Specialieji mokymo metodai 
http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/course-
planning/specific-approaches/

Ugdomasis vadovavimas 
https://www.sportscoachuk.org/coaches/resource-
bank/inclusion-and-diversity-coaching

Šaltiniai apie įtrauktį 
http://www.swimming.org.au/article.php?group_id=6699

  Nuorodos į Išteklių biblioteką
• Sport for Development: What role can sport play in 

sustained social change? video, Magic Bus, 2013. 
01/Advocacy.

• Play Academy: Resources for Teachers webpage, 
Right To Play International. 02/Good Practices & 
03/Manuals.

• International Inspiration webpage, International 
Inspiration. 02/Good Practices.

• „Kolb’s Learning Styles“ diagram,  
www.businessballs.com. 03/Links.

• Olympic Ambassador Programme webpage,  
The New Zealand Olympic Committee, 2016.  
00/Activity Sheets.

Visa toliau pateikta informacija yra teisinga spausdinimo metu ir gali būti keičiama be įspėjimo.
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Terminų žodynas

Analizė pasibaigus žaidimui Ši analizė atliekama pasitelkus „Užduočių knygą“ ir samprotauti skatinančius 
klausimus, siūlant seminaro dalyviui kritiškai apmąstyti programos turinį. 

Apibendrinantis vertinimas Šis vertinimas atliekamas pasiekus aukščiausią veiklos arba įgūdžio tašką, 
siekiant nustatyti, ar besimokantieji įvaldė konkretų įgūdį arba ar jiems pavyko 
pasiekti mokymosi tikslus. O gal jiems reikia papildomo mokymo šiems  
tikslams pasiekti?

Aplankai (Portfolio) Aplankas – besimokančiojo mokomosios medžiagos saugykla. Tai gali būti 
segtuvas, byla arba USB atmintukas. Mokinys surenka savo mokymosi 
rezultatus, rodančius visą darbo eigą, įskaitant privalumus ir trūkumus. 

Apskritasis stalas Vadovaudamasis šia strategija, ugdytojas ant popieriaus lapo užrašo klausimą 
(arba keletą klausimų). Vienas grupės narys surašo savo atsakymus arba siūlo 
idėjas, tada perduoda popieriaus lapą kitam grupės nariui. Tai ne tik naudingas 
būdas dalytis mintimis, bet ir priemonė grupės supratimo lygiui įvertinti.

„Apverstos klasės“ 
metodas

Besimokantieji pagal šį metodą iš anksto supažindinami su pamokos turiniu. 
Kai mokiniai atvyksta į klasę ar mokymosi aplinką, su jais aptariamas pamokos 
turinys, užduotys, kurios gilina supratimą, atliekami testai arba paaiškinamos 
sudėtingos sąvokos.

Atbulinė eiga Tai mokymo strategija, kai mokiniai skatinami pradėti dirbti nuo pabaigos. Paskui 
jie turi nustatyti ankstesnius žingsnius, kurie padėjo pasiekti baigiamąjį etapą. 

Atsiliepimų žurnalai Šiuose žurnaluose mokiniai rašo savo mintis apie jiems pateiktą klausimą tam 
tikrą laiką. Pavyzdžiui, ugdytojas užduoda klausimą: „Ar gali OVUP pakeisti 
mokinio charakterį?“ Toliau mokinys dalyvaudamas OVUP rašo į žurnalą savo 
samprotavimus apie šį klausimą.

Atvejo analizė Mokiniai gali nuspręsti imtis detalesnio tam tikros  OVUP srities tyrimo. 
Sprendimą dėl tokio mokymosi metodo, laikantis individualaus požiūrio,  
priima pats mokinys. 

Autentiškas vertinimas Vertinimas vyksta realioje aplinkoje, tokioje kaip komandiniai žaidimai mažose 
grupelėse, šokio atlikimas, gimnastikos treniruotė ir kt. Autentiško įvertinimo  
metu nevertinami atskiri įgūdžiai. 

Toliau pateiktų terminų tikslas – papildyti jūsų pagrindines žinias, nors ne visi jie minimi šioje mokomojoje 
medžiagoje. Žodynėlis skirtas bendram naudojimui. 
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Bendraamžių mokymas Tyrimai pakartotinai parodė, kad sudarius mokiniams sąlygas mokyti vienam kitą, 
daromas didelis poveikis ir besimokančiojo, ir mokančiojo mokymosi sėkmei. 
Šis metodas ypač veiksmingas mokiniams, kuriems sunku įsisavinti mokomąją 
medžiagą. Mokomi bendraamžių jie ne tik geriau įsisavina medžiagą, bet ir 
užmezga ryšį su jais. 

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas – viena iš XXI amžiaus mokymosi kompetencijų, naudojama 
vykdant daugelį OVUP veiklų. Dirbdami kartu, įgyvendindami projektus ir 
užduotis, mokiniai skatinami ne tik mokytis ir tobulėti, bet ir įsiklausyti į kitų  
mintis ir jas vertinti.  

Bendravimo įgūdžiai Daugelis OVUP veiklų lavina mokinių bendravimo įgūdžius. Jiems suteikiama 
galimybė kūrybingai reikšti savo nuomonę rašant pasakojimus, straipsnius, 
interviu. Be to, mokiniai gali pasitelkti ir kitus saviraiškos metodus: judesį,  
vaidybą, iškalbą (pavyzdžiui: monologus arba dialogus). OVUP veiklose 
vertinamos visų besimokančiųjų mintys, nepriklausomai nuo jų gebėjimų. 
Daugelio rekomenduojamų mokymo metodų tikslas – sudaryti visiems  
vienodas sąlygas išsakyti savo nuomonę debatų ar diskusijų metu.

Bendruomenės kūrimas Tai grupės narių būrimas, mokymasis pažinti vienas kitą ir suprasti, kad visi 
grupės nariai gali išsakyti savo nuomonę. Bendruomenę reikėtų pradėti kurti 
veiklos pradžioje ir daryti tai nuolat.

Dalijimasis nuomonėmis 
ratu

Naudojant šį mokymosi metodą mokinių paprašoma susėsti ratu ir išspręsti 
pateiktą problemą. Visi iš eilės pateikia savo mintis, kaip tai padaryti. Paprastai 
tai būna atviras mąstyti skatinantis klausimas. Visų mokinių pasisakymai įrašomi. 
Paskui vienas iš dalyvių apibendrina atsakymus, o tai savo ruožtu skatina tolesnę 
diskusiją.

Dienoraščiai Mokydamiesi pagal OVUP mokiniai skatinami vesti dienoraštį. Šiame dienoraštyje 
jie gali rašyti savo mintis ir nuomonę tomis temomis, kurių aptarimui reikia 
surengti diskusijas ir įsiklausyti į kitų nuomonę. Dienoraštis gali tapti veiksminga 
archyvine priemone, atspindinčia besiformuojančią mokinio asmenybę.

Diferencijavimas Tai procesas, kurio metu pedagogas suteikia mokiniui išskirtinę mokymosi patirtį. 
Kartais dirbant klasėje gali tekti pakoreguoti pagrindinius kintamuosius: turinį, 
mokymosi tempą, laukiamus rezultatus, mokinių darbo organizavimą (pavyzdžiui: 
dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais arba grupuojant juos pagal interesus).

Diskutavimo įgūdžiai Daugelis įgūdžių lavinami taikant pedagoginę debatų strategiją. Įgyvendinant 
tinkamą diskusijų praktiką lavinami tokie įgūdžiai kaip žodinis bendravimas, 
veiksmingas klausymasis, kritinis mąstymas ir pasitikėjimas.

Domėjimasis Tai gali būti individualus ar bendradarbiavimu pagrįstas procesas, skatinantis 
mokinius siekti žinių ir supratimo. Domėjimąsi galima atlikti keliais būdais:

Kryptingas domėjimasis – mokytojas pateikia klausimą, mokinys (-iai) 
pasirenka domėjimosi būdus ir paskui pateikia savo išvadas.

Struktūruotas domėjimasis – mokytojas pateikia klausimą ir tikisi konkrečių 
domėjimosi rezultatų. Pagrindinis šio metodo privalumas – analitinio ir 
reflektyvaus mąstymo įgūdžių ugdymas.

Atviras domėjimasis – mokiniai patys pasirenka klausimą, domėjimosi 
metodus ir savo darbo rezultatų bei atradimų pristatymo būdus.

Drama Drama – itin reikšminga senovės Graikijos paveldo dalis kaip ir olimpinės 
žaidynės. Drama buvo vertinama kaip veiksmingas būdas skatinti mąstymą, 
dalijimąsi idėjomis ir gebėjimą kitaip pažvelgti į problemas. Drama naudojama 
kai kuriose OVUP veiklose siekiant supažindinti mokinius su gyvenimiškomis 
problemomis, susijusiomis su olimpizmu, ir kūrybingai bei smagiai pristatyti 
mokiniams mokomąją medžiagą. 
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Formuojamasis vertinimas Tai nuolatinis vertinimas, vykdomas nuo pat mokymo pradžios, ir skirtas 
koreguoti mokymosi pasiekimus. Formuojamasis vertinimas gali būti neformalus 
(pavyzdžiui: supratus iškelti nykščius į viršų, o nesupratus – nuleisti žemyn) 
arba formalus (pavyzdžiui, parašant pastabą ant popieriaus lapelio, kuris vėliau 
įteikiamas). 

„Forumo teatro“ metodas Drama – labai reikšmingas senovės Graikijos palikimas kaip ir olimpinės žaidynės. 
Ji buvo vertinama kaip veiksmingas būdas skatinti mąstyti, dalytis mintimis ir 
naujai pažvelgti į problemas. Vaidyba įtrauka į kai kurias OVUP veiklas, siekiant 
supažindinti mokinius su olimpizmo idėjomis ir smagiai pristatyti mokomąją 
medžiagą.

Grupinė diskusija Pasirenkamas moderatorius (ugdytojas ar mokinys), turintis pateikti klausimus 
grupei žmonių (galbūt mokinių ar ekspertų). Grupės narių atsakymų formatas 
gali skirtis. Moderatorius gali pasiūlyti išspręsti problemą konkrečiam grupės 
nariui arba pateikti tuos pačius klausimus visiems nariams. Atsakymai išklausomi 
per nustatytą laiką (nepertraukinėjant kalbančiojo), paskui kiti grupės nariai gali 
komentuoti atsakymus.

Individualus pritaikymas Ši metodika remiasi XXI amžiaus mokymosi kompetencijomis (kūrybiškumu, 
bendradarbiavimu, bendravimo įgūdžiais, problemų sprendimu) ir sudaro 
mokiniui sąlygas taip organizuoti mokymąsi, kad jis atitiktų jo interesus ir 
mėgstamą mokymosi būdą. Paskui mokiniams suteikiama galimybė pasirinkti 
mokymosi rezultatų išraiškos būdą. Tai reiškia, kad mokymasis suasmeninamas. 

Interneto pokalbių 
kambariai

Daugelis OVUP veiklų skirtos paskatinti mokinius išsakyti savo mintis ir toliau jas 
plėtoti. Interneto pokalbių kambariai galėtų tapti puikiais forumais, skatinančiais 
bendradarbiavimą su kitose pasaulio dalyse gyvenančiais bendraamžiais. Šis 
mokymo metodas suteikia daug galimybių. Vis dėlto reikėtų juo naudotis apdairiai 
ir profesionaliai, nes kartais pokalbių kambarių turinys gali būti netinkamas. 
Ugdytojams patariama pasitarti su informacinių technologijų specialistais,  
kaip veiksmingiau panaudoti šį metodą.

Įtvirtinimas Kai kurie mokiniai greitai atlieka užduotį. Todėl ugdytojas gali pateikti jiems 
papildomos medžiagos, kuri remiasi sprendimu ar mokymusi, skirtu visai klasei.

Įvado kortelės Pamokos arba mokymo skyriaus pradžioje mokiniai raginami surašyti mažoje 
kortelėje savo klausimus apie pamoką ar temą. Tiksliau, ką žino ir ką dar norėtų 
sužinoti. Medžiagos pateikimo metu pedagogas ir mokinys vadovaujasi šiomis 
kortelėmis – jos primena, į ką atkreipti dėmesį ir į kokius klausimus atsakyti.

Karuselinis minčių lietus Tai minčių lietaus atmaina. Pedagogas iškelia klausimą, kuris gali būti sudarytas 
iš kelių dalių, ir užrašo jį ant kelių popieriaus lapų. Paskui šie lapai pritvirtinami 
ant sienos. Mokiniai eina nuo vieno lapo prie kito, perskaito klausimą, apmąsto 
ir užrašo savo atsakymus. Galiausiai popieriaus lapai nuimami nuo sienos ir 
stengiamasi išskirti informacijos modelius ir iškelti klausimus diskusijoms. Šis 
metodas skirtas ankstesnėms mokinio žinioms įtvirtinti ir naujoms idėjoms kelti. 
Be to, suteikia galimybę mažiau savimi pasitikintiems ir rečiau pasisakantiems 
klasės mokiniams išsakyti savo mintis.

Kausimai ir atsakymai Šis metodas grindžiamas ugdytojo įgūdžiais formuluoti klausimus, kurie jam 
padeda tirti mokinių supratimą, o paskui, remiantis atsakymais, mesti jiems 
iššūkį užduodant tolesnius klausimus. Šis metodas suteikia mokiniams galimybę 
prognozuoti ir pateikti argumentus, kuriems savo ruožtu ugdytojas mes iššūkį, 
tikrindamas jų stiprumą ar tikslumą.

Konstruktyvistinis 
mokymas

Tai ugdymo filosofija, kuri remiasi mintimi, kad mokiniai veiksmingiausiai mokosi 
ne pasyviai klausydamiesi dėstomos medžiagos, bet aktyviai dalyvaudami 
mokymosi procese. Daugelis OVUP veiklų skatina mokinį lavinti mąstymo 
įgūdžius ir suvokti vertybes, vadovaujantis šiuo principu, o ne pasyviai sėdėti 
klasėje ir klausytis mokytojo dėstomos medžiagos. 
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Kryptinga medžiagos 
analizė: skaitymas, 
diskusija, mąstymas  
ar rašymas

Pedagogas gali panaudoti OVUP ir papildomą medžiagą: straipsnius, knygas, 
tinklaraščius, tinklalapius, kad padėtų mokiniui suprasti keliamus klausimus. 
Kryptingo skaitymo metu pedagogas gali paprašyti mokinių numatyti ateitį  
(„Kaip manai, kas nutiktų, jeigu…?“), pateikti užuominų, skatinančių giliau mąstyti, 
padėti mokiniui atlikti lyginamąją analizę, rasti panašumų ir skirtumų. 

Kritinis mąstymas Kritinis mąstymas ne tiek konkretus įgūdis, kiek procesas, kurį sudaro 
informacijos analizė ir sintezė, kai informacijai suteikiama asmeninė prasmė ir 
šios naujos informacijos pagrindu priimamas sprendimas. Kritinis mąstymas – 
svarbus OVUP įgūdis, nes jis padeda mokiniui gilinti savo supratimą, nelaukiant, 
kol tai padarys ugdytojas.  

Kūrybiškumas Kūrybiškumas pripažįstamas viena iš pagrindinių XXI amžiaus kompetencijų. 
Mokiniai skatinami išsakyti savo mintis apie problemų sprendimą ir raiškos 
būdus. 

Mąstymo įgūdžiai Daug OVUP veiklų ragina mokinius išsakyti savo mintis apie pateiktą medžiagą. 
Tai reiškia, kad šios veiklos skatina tokius mąstymo įgūdžius kaip analizė, 
refleksija, sintezė ir teorizavimas.

Mąstymo proceso 
suvokimas

Taikant šį metodą mokiniai skatinami nagrinėti savo mąstymo procesą – ką jis 
jiems pasako? Ar jų mąstymas atskleidžia šališkumą arba gilumą? Ar jis skatina 
arba reikalauja kelti daugiau klausimų siekiant didesnio aiškumo? Šis metodas 
labiausiai tinka ne jaunesniems, bet vyresniems mokiniams, sugebantiems įžvelgti 
priežastingumą.

Mąstyti, sieti, priimti iššūkį 
ir išreikšti mintį

Ugdytojas prašo mokinio prieš priimant iššūkį įvertinti problemą ir ją susieti su 
turimomis žiniomis, o tada paaiškinti, ką naujo suvokė.

Minčių žemėlapiai Naudojant šį metodą, mokiniai turi nustatyti santykį tarp minčių ir temų, o paskui 
pavaizduoti šį santykį vizualiai. Pavyzdžiui, olimpizmas susijęs su olimpizmo 
ugdymo temomis, kurios savo ruožtu susijusios su įdėtų pastangų teikiamu 
džiaugsmu, o pastarasis su sportine veikla. Tokia mąstymo strategija padeda 
mokiniams suskirstyti didelius informacijos kiekius į kategorijas, kurias galima 
nagrinėti toliau (arba kuriomis galima naudotis priklausomai nuo konkretaus 
projekto arba užduoties keliamų reikalavimų).

Mokymasis dėlionės 
principu

Taikant šį metodą mokiniai suskirstomi į grupes ir nagrinėja skirtingą tos pačios 
problemos aspektą. Paskui jie visi drauge dalijasi savo idėjomis ir randa bendrą 
problemos sprendimą. Tai veiksmingas bendradarbiavimo skatinimo būdas.  
Jei vienas aspektas neatitinka kitų, lygiai kaip dėlionėje, jis bus nieko vertas.  
Visos dalys turi tikti viena prie kitos.

Mokymosi stotelės Ugdytojas sukuria stoteles, kuriose vykdoma su pamokos tema susijusi veikla. 
Jis gali leisti mokiniams savarankiškai judėti nuo vienos stotelės prie kitos arba 
nukreipti juos, kaip jam atrodo būtina.

Mokymosi įvertinimas Procesas, naudojamas rinkti informacijai užsiėmimo arba veiklos metu,  
siekiant panaudoti šią informaciją priimant mokymo sprendimus ateityje.

Neįpareigojanti aplinka Aplinka, kurioje atliekant tam tikrą veiklą arba dalijantis turiniu nereiškiama 
nuomonė ir nevyksta vertinimas.

Nuo paprasto prie 
sudėtingesnio

Šis metodas suteikia ugdytojui galimybę suskaidyti užduotį į smulkesnes ir 
lengviau įveikiamas dalis, tokiu būdu padedant besimokantiesiems pasirengti 
atlikti sudėtingesnes užduotis.

Olimpinės vertybės Pagrindinės olimpinės vertybės yra tobulėjimas, pagarba ir draugystė. 

Olimpinių vertybių ugdymo 
programos (OVUP) 
instruktorius

Asmuo, įgyvendinantis OVUP aktyvią fizinę veiklą su jaunimu.

1539_OVEP_PLAYbook_LTU_4a_AW.indd   70 23/08/2018   15:41



71

Kaip įgyvendinti OVUP? Praktinis olimpinių vertybių ugdymo vadovas
Te

rm
in

ų
 žo

d
yn

as

Olimpinių vertybių ugdymo 
programos (OVUP) temos 

OVUP sudaro penkios olimpizmo ugdymo temos: pastangų teikiamas 
džiaugsmas, kilnus elgesys, pagarba kitiems, tobulumo siekimas, kūno,  
valios ir proto darna. 

Olimpizmas Olimpizmas – gyvenimo filosofija, grindžiama su olimpiniu judėjimu susijusiomis 
olimpinėmis vertybėmis.

Pabaigos kortelės Pabaigos kortelė glaudžiai susijusi įvado kortele. Baigiant mokymo temą, mokinys 
surašo šioje kortelėje, ko išmoko, kartu nurodydamas tolesnes jį dominančias 
mokymosi sritis ir klausimus ar sunkumus, su kuriais susidūrė. 

Pakeitimai Ugdytojas taip pakeičia turinį, kad mokinys galėtų įsisavinti medžiagą pagal savo 
galimybes.

Pasakojimai Ši pedagoginė strategija – veiksminga priemonė supažindinti besimokančiuosius 
su tam tikra tema arba idėja.

Pasirinkimo lentos Pedagogas lentoje surašo mokymosi galimybes, susiedamas jas su pamokos 
tikslu. Mokiniai pasirenka veiklą, geriausiai atitinkančią jų mokymosi būdą ir 
interesus. Be to, jiems suteikiama ir laisvė pasirinkti, kaip jie norėtų pristatyti 
mokymosi rezultatus. 

Patirtinis mokymasis Taikant šį metodą mokiniams siūlomos užduotys, kurias atliekant ir pasiekiamas 
pamokos tikslas – padaryti poveikį. Pavyzdžiui, 19 veiklos aprašo (Paralimpinės 
žaidynės) užduotys geriausia įsisavinamos ne jas apmąstant, bet praktiškai 
atliekant.

Pilietinis raštingumas Tai – supratimas, kaip įsipareigoti bendruomenei (vietos ir pasaulio), siekiant 
stiprinti visuomenę. 

Pozityvi jaunimo raida (PJR) Procesas, suteikiantis jaunimui galimybę įgyti kompetencijų, padedančių sveikai 
įveikti paauglystės etapą.

„PowerPoint“ arba „Prezi“ 
priemonių naudojimas

Norint vaizdingai pristatyti mintis, susijusias su šiomis OVUP veiklomis, galima 
pasinaudoti daugeliu skaitmeninių įrankių. 

Pritaikymai Ugdytojas stengiasi pritaikyti tą patį mokymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams 
ir pasiekti tų pačių rezultatų, bet prireikus skiria kai kuriems mokiniams daugiau 
laiko ar pasiūlo kitas priemones, kad suteiktų jiems galimybę parodyti, ko išmoko.

Problemų sprendimas Tai gebėjimas rasti sprendimus įvairiose situacijose. Kai kurie problemų 
sprendimai yra geresni nei kiti. Ieškodami geriausių sprendimų jauni žmonės 
turėtų gebėti kritiškai mąstyti ir apsvarstyti bendradarbiavimo galimybę.

Programos įvertinimas Tai procesas, kurio metu renkama informacija apie pasibaigusią programą, 
siekiant nustatyti jos veiksmingumą, tai yra išsiaiškinti, ar buvo pasiekti 
programos tikslai.

Projektinis mokymasis (PM) Mokiniai raginami pasirinkti klausimą, kurį nagrinės mokymosi proceso metu, 
atlikdami tam tikros trukmės užduotį arba projektą. OVUP ir PM puikiai tinka 
tokiam mokymuisi, nes mokiniai gali pasirinkti vieną ar daugiau mokymosi temų 
ir nagrinėti jų interesus atitinkančius aspektus. PM metodas suteikia mokiniams 
galimybę pasirinkti, kaip jie pristatys savo mokymosi rezultatus. 

Refleksija Apmąstoma patirtis, siekiant pagerinti mokymąsi, arba konkrečios veiklos ar 
pamokos rezultatus.

Skaitymo klubai Tai puikus būdas rinkti mokinių mintis apie OVUP temas. Mokiniai suskirstomi 
(arba patys susiskirsto) į grupeles. Jiems pateikiamas tekstas, kurį reikia 
perskaityti ir aptarti jo turinį. Vėliau jie gali pristatyti didesnei grupei savo mintis  
ir diskusijas. Šiuos skaitymo klubus galima pasitelkti knygų nagrinėjimui,  
taip pat trumpų esė rašymui.
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Sokrato metodas Šiai Antikos laikais naudotai strategijai, kurią įkvėpė graikų filosofo Sokrato 
mokymas, vadovauja ugdytojas, skatindamas mokinius abejoti savo žiniomis  
ir apginti savo nuomonę.

Stebėsena ir galutinis 
vertinimas

Programos stebėsena – nuolatinis procesas, apimantis pokalbius su dalyviais, jų 
šeimomis ir instruktoriais, kad remiantis grįžtamąja informacija būtų galima nuolat 
tobulinti programą. Įvertinimas remiasi visapusišku (tai yra kiekybiniu ir kokybiniu) 
požiūriu į duomenis, padedančiu nustatyti, ar vykdant programą pavyko pasiekti 
užsibrėžtus uždavinius ir tikslus, taip pat pateikti grįžtamąjį informaciją dalyviams. 

Tinklaraštis Interneto prieigą turintys mokiniai gali aprašyti savo patirtį OVUP ir paskelbti 
internete. Tinklaraštis primena įprastą dienoraštį ar žurnalą. Jį galima rašyti 
bet kokiu stiliumi, kuris, jūsų manymu, geriausiai atitinka jūsų tikslą. Galbūt 
norėsite sukurti įtaigų tekstą, išreikšti nuomonę ar pasidžiaugti kitų laimėjimais. 
Tinklaraštį galite kurti savo nuožiūra. Kai kurie tinklaraščiai kuriami auditorijai arba 
pasekėjams, o kiti savo džiaugsmui. Internete esama daug tinklaraščių šaltinių, 
kuriuos galima lengvai rasti per paieškos sistemas.

Užduočių etapiškumas Pasitelkęs išankstinio vertinimo duomenis, pedagogas sprendžia, ar mokiniui 
būtina sutelkti dėmesį į tam tikrą užduoties aspektą. Jei jis jau įsisavino medžiagą, 
vadinasi, yra pasirengęs pereiti prie kitos, sudėtingesnės užduoties.

Užduočių kortelės Pedagogai kortelėse surašo užduotis, apibūdinančias arba įtvirtinančias OVUP 
veiklas. Šiomis kortelėmis galima naudotis grupėse užduodant klausimus arba 
aiškinantis, ką mokiniai suprato. 

Vaidmenų žaidimas Mokiniai surenka medžiagą apie olimpinės istorijos asmenybes ir jas suvaidina.  
O tada svarsto ir aptaria jiems pateiktus klausimus. 

Vaizdo dienoraščiai Technologinis raštingumas suteikia mokiniams galimybę pristatyti ugdytojams 
mokymosi rezultatus įvairiais pasirinktais būdais. Vaizdo dienoraščiai yra 
tinklaraščių vaizdinis atitikmuo. Mokiniai gali įrašyti dialogą arba monologą  
ir įkelti jį į tinklalapį arba prieglobos svetainę. Šis metodas suteikia mokiniams 
dideles galimybes. 

Vertybėmis pagrįstas 
ugdymas

Šis ugdymas siūlo metodus, kurie padeda parengti vaikus ir jaunuolius gyvenimui 
mokant juos vertybių. 

Virtualus mokymasis Mokiniai, turintys prieigą prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT), gali 
naudodamiesi šiais šaltiniais kūrybingai įgyvendinti daugelį OVUP siūlomų veiklų: 
dalytis mintimis vaizdo konferencijose, tinklalaidėse, interneto tiesioginių pokalbių 
kambariuose ir socialinėse medijose.

OVUP ištekliai 
• „The Fundamentals of Olympic Values Education: A Sports-Based Programme“. 00/Fundamentals Manual.

• „Delivering OVEP PLAYbook: A Practical Guide to Olympic Values Education“. 00/Delivering OVEP.

• „Activity Sheets: Exercises to Support Olympic Values Education“. 00/Activity Sheets.

• The Resource Library.

• Olympic Adventure platform, International Olympic Committee (IOC). 03/Links.
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„African Traditional And Oral Literature As Pedagogical 
Tools In Content Area Classrooms K-12“ by Asimeng-
Boahene, L. and Baffoe, M., Information Age  
Publishing, 2014.

„Creating and Sustaining the Constructivist Classroom“ 
by Marlowe, B. A. and Page, M. L., Corwin Press, 2005.

„Different Speeds & Different Needs: How to Teach 
Sports to Every Kid“ by Barber, G., Paul Brookes 
Publishing, 2010.

„Making Differentiation a Habit: How to Ensure Success 
in Academically Diverse Classrooms“ by Heacox, D., 
Free Spirit Publishing, 2009.

„Project Based Learning (PBL) Starter Kit“ by Larmer, J., 
Ross, D. and Mergendollar, J. R., Unicorn Printing, 2009.

„Physical Education Methods for Elementary Teachers“ 
by Thomas, K., Lee, A. M. and Thomas, J. R.,  
3rd Edition, Human Kinetics, 2008.

„Qualities of Effective Teachers“ 2nd Edition, by Stronge, 
J. H., ASCD, 2007.

„The Differentiated Classroom: Responding to the Needs 
of All Learners“ 2nd Edition, by Tomlinson, C. A., ASCD.

„Invitations to Learn“ by Tomlinson, C. A., Educational 
Leadership, September, 2002 60 (1) 6–10.
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