
 

 

  

 

Profesinis tobulėjimas, įgyvendinant Kultūrinio raštingumo ugdymo/si 

programą (CLLP)  

2. DIALOGO KŪRIMAS IR SKATINIMAS PAMOKOJE  
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1 pav. Paskaita antrojo susitikimo metu. 

 

Mokytoja/as, skatindamas mokinius mąstyti, nepraranda savo autoriteto. 

 

2 pav. Mokytojo autoriteto tipai. 

 

Trigubas mokytojo vaidmuo: a) tyrėjas (angl. scientist); b) fasilitatorius; c) kritiškas mąstytojas 

(angl. critical thinker). 

Antrojo susitikimo metu aptariami diskusijos organizavimo, 

dialogo kūrimo, tinkamo argumentavimo principai, pateikiama 

keletas dialogo konstravimo pavyzdžių.  
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Mokiniai galvodami ir teikdami savo idėjas patys, sugeba geriau konstruoti savo 

žinojimą.  

 

3 pav. Žinių supratimas. 

 

Kaip mokytojas turėtų sukurti/parengti (angl. frame) diskusijas/veiklas, vykstančias 

klasėse: 

• Kurti yra atsakyti į klausimą „Kokia veikla/užsiėmimas bus?“ 

• Turėti aiškius būdus (angl. clues). 

• Prašyti mokinių paaiškinti jų atsakymus. Tai mokytojui padeda padeda identifikuoti neatitikimus 

su pasirengimu.  

Diskusijos skatinimo pavyzdžiai: 

• Reflektyvaus diskurso kūrimas/ Tiriamasis pokalbis (angl. exploratory talk) 

• Tikslieji mokslai (science): „Kartu pagalvokime, kaip reiškiasi fenomenas X. Ar turite kokių 

idėjų?“ 

• Istorija: „Pažiūrėkime į šiuos duomenis/vaizdus ir bandykime suprasti, ką jie mums sako?“ 

• Kalba/Literatūra: „Perskaitykime X paragrafą ir galvokime, ką autorius norėjo pasakyti“ 

• Ar galite pateikti kitų pavyzdžių, kurie iliustruotų diskusijos skatinimą?  

Argumentacija 

1 lentelė. Tinkamas argumentavimas. 

Duodamos priežastys (angl. 

reasons). 

Vis dėlto priežastys skiriasi nuo 

paaiškinimų. 

Argumentas yra tvirtinimų rinkinys, kuriame vienas ar keli iš jų – 

prielaidos – yra pateikiamos taip, kad pasiūlytų priežastis kitam 

tvirtinimui ar išvadoms (Govier, 2010, p. 1).  

„Aš dalyvauju šiame kurse, kadangi...“ 

„Aš vakar mačiau šį filmą, nes...“ 
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„Aš esu graikas, o ne portugalas, nes...“ 

Logiškumas. 

Remiantis kuo? 

Aiškinimas 

Nereikia išankstinių žinių 

(pvz. kartais pakanka 

paliudijimo); 

Tikslas yra ne įrodyti, bet 

išsiaiškinti; 

Duodamos priežastys nėra 

pakankamos tam, kad būtų 

sprendžiama, ar pateiktas 

tvirtinimas yra teisingas, ar ne. 

Argumentavimas  

Išankstinės žinios yra būtinos; 

Tikslas – įrodyti vieną aspektą kito 

atžvilgiu;  

Duodamos priežastys yra atviros ir 

gali būti tikrinamos. 

 

Tinkamas kalbos vartojimas. 

Argumentuota ir mokslinė 

kalba. 

S: Aš neišlaikiau galutinio egzamino. 

F: Kodėl? Juk nebuvo taip sunku. 

S: Aš šiąnakt miegojau tik tris valandas. 

F: Kaip tu žinai, kad tai būtent dėl to? Galbūt tu tiesiog nepakankamai 

mokeisi. 

S: Ne, aš mokiausi. Tiesiog mano smegenys prasčiau veikia, jei aš 

nepakankamai išsimiegu. 

Įrodymų naudojimas. 

 

Reikalavimui įrodinėjimui: 

• Ginčo objektas (pavyzdžiai: 

kodėl „a“ yra pagrindinė 

problema/priežastis, 

geresnis 

sprendimas/apibrėžimas, 

labiau tinkamas/mokslinis 

paaiškinimas ir kt.) 

• Abejojimas ar nesutarimas 

tam tikru klausimu; 

• Poreikis apginti svartomą 

problemą „prieš“ auditoriją: 

• Auditorija gali būti reali 

arba įsivaizduojama (t.y. 

tuo atveju, jei yra rašytinis 

argumentavimas). 

Reikalavimai įrodinėjimui 

pamokoje:  

• Svarstoma problema (angl. issue), 

apie kurią visi (mokytojas ir 

mokiniai) domisi ir nori sužinoti 

daugiau tam, kad išspręstų 

abejones ir/arba nesutarimus; 

• Sprendimo poreikis yra pagrįstas 

bendradarbiavimu tuo aspektu, kad 

yra bendra intencija ir ko-

konstravimui; 

• Dėmesys į svarstomą problemą, o 

ne į asmenį: kiekvienas turi 

lygiavertę teisę dalyvauti 

diskusijoje. 
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Kas yra svarstoma problema (angl. issue)? 

• Svarstoma problema gali būti suprantama kaip pagrindinė „kibirkštis“ (angl. triggering), skatinanti 

argumentavimą: 

Galima: 

- Priimti sprendimą: a arba b. 

- Išspręsti problemą. 

- Nuspręsti, kuris problemos aiškinimas/sprendimas yra geriausias. 

- Suprasti daugiau apie problemą arba sprendimą. 

Realios problemos (angl. real issues) 

• Realios problemos kreipia dėmesį į neišspręstas, bet egzistuojančias ir reikalaujančias sprendimo.  

• Dauguma jų yra bendro pobūdžio, t. y. keliančios gyvenimiškus socialinius arba mokslinius 

klausimus, kurių sprendimui reikia tam tikrų mokslinių žinių. 

• Realios problemos, neįeinanančios į formaliojo ugdymo turinį, turėtų būti įvedamos, atsižvelgus į 

mokinių amžių ir patyrimą. Tokiu būdu jos tampa ugdymo turinį papildančiomis 

temomis/veiklomis.   

„Sukurtos“ problemos 

• Transformuojančios duotą turinį į svarstomą problemą; 

• Fokusuojančios į mokslinį procesą kaip besitęsiančią diskusiją tarp skirtingų teorijų, kurios aiškina 

tam tikrus faktus; 

• Mokytojai turi rekonstruoti ar „užmaskuoti“ duotas žinias, kad suteikti gyvenimišką patirtį šioms 

svarstomoms problemoms. 

2 lentelė. „Sukurtų“ problemų pavyzdžiai. 

SRITIS PAVYZDŽIAI 

TIKSLIEJI MOKSLAI 

• Kodėl objektai krenta? 

   -   (mes apsimetame), kad nežinome gravitacijos 

dėsnio. 

• Kodėl objektai krenta ant Žemės ir taip pat skrenda į 

kitas planetas? 



 

6 
 

  -  (mes apsimetame), kad nežinome, kaip veikia 

gravitacijos dėsnis. 

• Kaip tai gali būti, kad magnetas yra stipresnis už 

Žemę? 

 -  (mes apsimetame), kad nežinome magnetizmo ir 

gravitacijos santykio. 

SOCIO-MOKSLINĖ SRITIS 

• Ką mes galime daryti, kad sumažintume užterštumą? 

• Ar daugkartinis daikto naudojimas yra geriau nei 

rūšiavimas? 

• Ar turi egzistuoti zoologijos sodai? 

ISTORIJA 

 

• Kodėl Lietuva prarado nepriklausomybę po 

antrojo pasaulio karo? 

•  Jei nacizmas turėjo tokių negatyvių padarinių, kodėl 

vis dėlto egzistuoja neonacių grupės? 

• Ar Turkija galėtų tapti ES nare? 

LITERATŪRA 

• Kaip galime žinoti, kad šie tekstai yra parašyti Jono 

Avyžiaus?  

• Kaip manote, ką istorijos herojai turėtų daryti/padarė 

ryšium su „x“? 

• Ar Jūs sutinkate su autoriaus teigimu, kad „x“? 

 

Mąstymo užduotis kitam užsiėmimui (pasirenkama) 

• Identifikuokite ar sugalvokite svarstomą problemą iš ugdymo turinio, kuri būtų susijusi su Jūsų 

mokomuoju dalyku; 

• Identifikuokite idėjas, kurios, Jūsų manymu, yra „esminės“ siekiant išspręsti svarstomą problemą; 

• Suskirstykite šias idėjas kaip aktualias: a) paaiškinant svarstomą problemą; b) pagrindžiant 

nuomonę/teoriją/paaiškinimą apie svarstomą problemą. 
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Kultūrinis raštingumas: dialogo kūrimas ir argumentavimas 

• Sokratiškasis dialogas (racionalus, argumentuotas,  siekiant pažinti tiesą) Platonas, 

Aristotelis ir vėlesni racionalistai. 

• Fenomenologinis dialogas (steigiantis santykį, atsigręžiant į kitą). Buberis, Levinas, Merleau 

– Ponty. 

• Dialogas kaip santykis su teksto autoriumi. Gadameris. 

• Rytietiškas (mondo) dialogas. 

• Kritinė pedagogika ir dialogas: Freire’as. 

5 pav. Dialogo metodo sampratos 

 

Dialogų tipai 

• Sokratiškieji, taikantys elenktinį – aporijinį metodą 

• Sofistiniai, paklaidinantys pašnekovą žodžių žaisme ir įrodantys, kad pašnekovas pats sau 

prieštarauja 

• Epigramatiniai, vykdomi meditacijų būdu bei radikaliu nustebinimu 

• Proto atakos dialogai, kuriuose išsakoma kuo daugiau asociatyvių pozicijų 

• Dialogai, ieškantys analogijų ir metaforų sprendimui. 

 

 

Tipiškiausios dialogo kompozicijos 

• Lygiaverčių partnerių laisvas dialogas, kuriame vyrauja principas: klausimas –atsakymas. 

Dalyvauti gali daug asmenų. 

• Girliandinė, kai išsakoma daug nuomonių arba pranešimų, ir tik po to daromi apibendrinimai. 

• Svogūninė, kai į dialogą įjungiami kiti mažesni subdialogai iš folkloro ir literatūros, įvairios 

reminiscencijos. 

• Architektoninė, vykdoma pagal išankstinį scenarijų, siekiant autoriaus tikslo. 

• Dramatiška, kurioje atsiskleidžia emocijos, tarpasmeniniai santykiai, vyksta konflikto 

sprendimas, atsitraukiant bet kokių idėjų. 

 

 

  

6 pav. Pagrindiniai dialogų tipai.  

7 pav. Dialogo kompozicijos ir jų paaiškinimai. 
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Dialogo formos 

Ginčas 

• Antagonistinis principas, bet pagal tam tikras taisykles.  

• Ginčas dažnai paremtas principu “taip  –  ne”.  

• Tikslas  –  gauti aiškų rezultatą persveriant vienai nuomonei 

Kontroversai 

Dialogų pratybos, siekiant rasti optimaliausią sprendimą kebliose, netipinėse 

situacijose. Kontroversais buvo ruošiami teisėjai ir advokatai 

   Pvz. Senekos kontroversas:  

Įstatymas suviliotai merginai duoda teisę viliotoją nužudyti arba reikalauti, kad 

jis ją vestų be kraičio. Jaunuolis vieną naktį suviliojo dvi merginas. Viena 

reikalauja jo mirties, kita  –  vedybų.  

   Koks turėtų būti sprendimas? 

Diskusija 

Interpersonalus dialogas, kuriame partneriai pateikia panašias ar alternatyvias 

nuomones, siekdami sutarimo. Tai pagrindinis mokslinės – kūrybinės veiklos 

metodas. 

Diskusijai būdinga: 

• Būtinas aiškus diskusijos objektas.  

• Būtinas vadovas. 

• Nuomonės gali būti antagonistinės ir draugiškos.  

• Eiliškumo, išsakant nuomones, yra nepaisoma. 

Disputas 

• Tarpasmeninis dialogas, vykstantis tarp daugelio asmenų, kai dalyvauja 

didelė auditorija, ekspertai, teisėjai.   

• Dispute gali būti ginamos tezės. Dar nuo antikos laikų buvo mokoma 

nepaversti disputo piktu ginču, nepertraukti kalbančiojo.  

• Apie disputo rezultatus sprendžia tik klausytojai. 

• Jeigu ginama tezė atmesta, tai laimi ne oponentas, o tiesa. 

Polemika 

Tai metodas, kai partneriai praktiškai iš anksto neigia galimybę susitarti. Tai 

labiau primena ginčą. Polemikoje dalyvaujantys asmenys turi gilius 

įsitikinimus, kurie prieštarauja kitų įsitikinimams, ir juos gina. 

 

 

Dialogo ir argumentacijos veiklos pavyzdžiai 

Nuomonių seka  
 

Šios veiklos  metu mokytojas arba mokiniai pateikia klausimą. Mokytojas arba mokinys „pradeda 

seką“, suteikdamas žodį pirmam mokiniui. Pasakęs savo nuomonę pirmasis mokinys perduoda eilę 

8 pav. Dialogo formos ir paaiškinimai. 
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antrajam, pastarasis-trečiajam. Veikla tęsiasi, kol nepasisako visi grupės mokiniai. Nešališko dialogo metu 

mokiniai pareiškia savo nuomonę tik kartą. Veiklos pradžioje mokytojas dar gali  padėti mokiniams, bet 

vėliau jo pagalba turi būti mažiau pastebima. Mokiniams turi būti sudarytos sąlygos ugdytis kritinius 

raštingumo ir dialogo bei argumentavimo įgūdžius. Ši veikla gali būti naudojama visos klasės diskusijoms. 

 

Argumentavimo ratas 

Šios veiklos metu mokiniai susėda ratu. Išreiškęs savo nuomonę, pirmasis mokinys perduoda 

kažkokį daiktą (pvz kamuolį) greta sėdinčiam, kuris, išdėstęs savo požiūrį, perduoda kamuolį trečiajam. 

Veikla vyksta tol, kol nepasisako visi mokiniai. Kiekvienas mokinys kalba tik vieną kartą, akcentuodamas 

anksčiau pasisakiusių mokinių nuomonę. Jei mokinys nenori kalbėti, jis perduoda kamuolį kaimynui. 

Šios veiklos metu mokiniai išdėsto savo argumentus viena ar kita tema vartodami atitinkamą 

žodyną ir argumentavimo išraiškos priemones.  Pagelbėdamas mokiniams, mokytojas gali pateikti 

pagalbines nebaigtas frazes (pvz., „Svarbiausia yra ...“, „Jums reikia žinoti, kad ...“) Šios frazės padės 

mokiniams nenukrypti nuo temos ir sutelkti dėmesį į svarbiausią informaciją. Ši veikla gali būti naudojama 

grupės ar visos klasės diskusijoms. 4 

Mąstymo kelias 

Mokiniai pasidalija į dvi grupes ir sustoja vieni prieš kitus, palikdami vietos praėjimui 

viduryje. Grupės turi skirtingą nuomonę diskutuojamu kultūriniu klausimu. Kai mokinys, kuriam reikia 

spręsti problemą ar dilemą, eina per vidurį, abiejų grupių atstovai pataria jam, stengiasi pateikti įtikinamus 

argumentus. Toks nuomonių pasikeitimas, kai mokiniai išreiškia savo požiūrį, skatina tęsti dialogą. Ši 

veikla gali būti susijusi su dilemomis (būtinybe pasirinkti) ir vaidmenų žaidimu. Tai vienas iš būdų skatinti 

mokinių mąstymą, dialogo ir argumentavimo įgūdžius. Dilemų aptarimui gali būti naudojamos ir 

papildomos strategijos, pvz.  kalbėjimo temos (anksčiau aprašyta veikla). Mąstymo kelias gali būti 

naudojamas klasės diskusijoms.  

Kaip palengvinti dialogą? 

 

 

Laikykitės 

temos 

Klausytis 

vienas kito 

Stengtis 

įsiklausyti į 

kito nuomonę 

Įtraukti kitus 

žmones 

Reaguoti į 

idėją, o ne į 

žmogų 

9 pav. Rekomendacijos dialogui. 
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Mokytojui, norinčiam konstruoti ir skatinti dialogą su mokiniais ir tarp mokinių pamokoje pagelbės 

DIALLS projekto metu sukurtas Dialogo skatinimo skatinimo Aprašas (t.y. sudėtinė „Kultūrinio ugdymosi 

pažangos Skalės“, dalis. Žemiau pateikiami esminiai minimo Aprašo komponenta 

Dialogo skatinimas Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programoje.   

Literatūroje ir gyvenime galime rasti daug įvairių pavyzdžių, parodančių kaip žmonės tarpusavyje 

bendrauja, kaip pradeda ir toliau tęsia dialogą. Todėl norint apibrėžti reiškiamų argumentų sudėtingumą ir 

siekiant projektuoti dialogo skatinimo Aprašą, DIALLS projekto metu buvo sukurtos kelios kodavimo 

schemos, pagal kurias ne tik buvo analizuojama mokinių bendravimo kalba, bet ir pats dialogo vyksmas 

klasėje. Įgyvendinant jau minėtą Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programą (CLLP) apibrėžtos ir tam 

tikros mokinių dialogo ir argumentavimo skatinimo gairės ugdymosi procese. Šis Aprašas remiasi anksčiau 

atliktų mokslinių tyrimų analize ir įvairiomis teorijomis, nagrinėjančiomis dialogo reikšmę ugdymosi 

procese, mokymosi kalbą, argumentavimo ir iškalbos gebėjimus.  

Dialogo skatinimo Apraše nagrinėjama ir aiškiai parodoma kaip diskusijų metu mokiniams susidaro 

galimybės elgtis tolerantiškai, empatiškai, aktyviai įsitraukti į pokalbius ir/ar diskusijas. Kalbantis 

svarbu galvoti ne tik apie savo idėjas, bet  ir apie tai, kaip jos susijusios su kitų mintimis, kaip mes 

galime dirbti ir gyventi kartu dialogą puoselėjančioje bendruomenėje.  

 

Visuomenė 

Bendruomenė 

Asmeninės idėjos 

 

 

 

 

 

 

10 pav.  Skirtingos dialogo dimensijos   
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Dialogui skatinti išskirtos 4 dimensijos: Bendruomeniškumas; Savųjų argumentų stiprinimas; 

Saistymąsis su kitais; Sprendimas ir veikimas, vadovaujantis įvairiomis nuomonėmis.    

Bendruomeniškumas: bendros idėjos ir veiksmai, dirbant grupėje, klasėje kartu kaip 

bendruomenėje. 

Savųjų argumentų stiprinimas: teikiant prioritetą kuriai nors savo idėjai, 

pateikiant argumentą jai apginti, samprotaujant ir tęsiant kito mintį.  

Saistymąsis su kitais: jaučiant ir priimant kitokį tos pačios idėjos supratimą, 

suprantant kaip kito idėja gali praturtinti tavąją, teikiant pirmenybę dialogui, 

prisijungiant prie kito minčių ir jas pratęsiant. 

 Sprendimas ir veikimas, vadovaujantis įvairiais požiūriais: siekiant susitarimo,  

priimant įvairovę išreiškiančius požiūrius.   

 

11 pav. Dialogą skatinančios dimensijos 

 

Ugdymo procese siekiama, kad mokiniai tobulintų savo dialogo kūrimo ir jo palaikymo 

gebėjimus. Todėl Apraše išskiriami trys lygmenys:  pradedantysis, pagrindinis ir aukštesnysis. 

Šie lygmenys nėra grindžiami amžiaus tarpsniais, nes jie atskleidžia mokinio dialogo ir 

argumentavimo gebėjimų rodiklius, nepriklausomai nuo mokinių amžiaus.   

 

Kaip galėtų būti panaudotos dialogo skatinimo Aprašas ugdymo procese?  

Svarbiausia ir pagrindinė sąlyga, kad Aprašas negali būti naudojamos mokinio 

individualiems gebėjimams ir elgesiui formaliai vertinti. Mokytojas, norėdamas geriau ir 

prasmingiau organizuoti dialogus įvairių dalykų pamokose, užklasinėje veikloje,  paskatinti vaikų 

dialogą klasėje įvairiomis temomis, pasiremdamas pateiktais pavyzdžiais skatinti mokinių 

aukštesniųjų dialogo ir argumentavimo gebėjimų ugdymąsi gali naudoti šį Aprašą ugdomajame 

procese.    

 

 

 

 Šio aprašo pagrindinis tikslas yra padėti mokytojui lengviau atpažinti kaip atrodo  stiprus dialogas, 

suprasti kaip padėti mokiniams plėtoti savas mintis ir jas argumentuoti, kaip pasinaudoti kito 

išsakytomis idėjomis, kaip kurtis ir plėsti savąjį žinojimą, kaip palaikyti dialogą su skirtingą nuomonę 

turinčiais ir pan.  
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Dialogo skatinimo Apraše suformuluoti rodikliai, parodantys mokinių pasiekimų lygmenis 

(pradedančiojo, pagrindinio ir aukštesniojo), kurie siejami su  aukščiau įvardintomis dimensijomis 

(Bendruomeniškumas;  Savųjų argumentų stiprinimas; Saistymąsis su kitais; Sprendimas ir 

veikiamas, vadovaujantis įvairiais požiūriais). 

 

DIALOGO PAŽANGOS RODIKLIAI 

 Pradedantysis                  Pagrindinis                         Aukštesnysis        

Žemiau pateikti rodikliai padės įvertinti vaikų dialogą pagal kiekvieną raiškos 

dimensiją. Kuriant mokymosi bendruomenę, kurioje dalijamasi idėjomis, 

diskutuojama empatiškoje, tolerantiškoje ir įtraukioje aplinkoje, stebėkime 

mokinių dialogo raišką skirtingose keturiose dimensijose. Spustelkite kiekvieną 

rodiklį, kad pamatytume pavyzdį. Kiekvieno puslapio dešinėje, viršuje 

spustelkite DIALLS logotipą, kad sugrįžtumėte čia.  

 

 

Bendruomeniš

kumas 

*Klausomąsi vienas 

kito (aktyviai ir 

kantriai). 

*Prisijungiama prie 

siūlomų idėjų. 

*Skatinama 

prisijungti, prisidėti. 

 *Veikiama įtraukiai, 

skatinant kitus 

prisijungti. 

*Bendradarbiaujama, 

susitariant dėl idėjos. 

* Nagrinėjamos skirtingos 

idėjos, siekiant rasti 

bendrą sutarimą. 

 *Deramasi dėl skirtingų 

idėjų, siekiant bendro 

sutarimo.   

*Vertinamos idėjos ir 

pasirenkami veiksmai. 

 

 

Savųjų 

argumentų 

stiprinimas 

*Nurodomos 

priežastys, 

paaiškinama, kodėl 

 *Pateikiamos priežastys, 

naudojant konkretų 

kontekstą.  

 *Pagrindžiamos idėjos, 

siejant jas su 

platesnėmis/bendromis 

žiniomis.  

 

Saistymasis 

su kitais  

*Permąstomos kitų 

idėjos.  

*Gerbiamos ir 

priimamos kitų 

idėjos. 

* Įtraukiamos kitų idėjos, 

kviečiama jas išplėtoti. 

* Įsijaučiama į kitų idėjas, 

mintis (nepaisant to, kad 

jos skiriasi).  

*Remiamasi kitų idėjomis, 

jos įtraukiamos.  

*Tyrinėjama, norint 

atskleisti daugiau 

alternatyvių požiūriu.   

*Remiantis kitų mintimis, 

kuriama nauja idėja. 

  

 

Sprendimas 

ir veikimas, 

vadovaujanti

s įvairiais 

požiūriais 

*Priimama nuostata,  

kad kiti gali 

nesutikti su 

siūlomomis 

idėjomis, mintimis.  

 *Mandagiai 

kontraargumentuojama. 

*Persigalvojama. 

 *Priimami ir paaiškinami 

pozicijos pasikeitimai.  

*Aptariamos 

alternatyvos pateiktoms. 

*Sintezuojama, siejant 

įvairias idėjas. 
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Pavyzdys 

Klausomasi vienas kito (aktyviai ir kantriai)  

Neverbalinis, laukiama savo eilės, nepakeliama ranka galvojant apie tai, ką norima pasakyti.  

 

KS1 pavyzdys (visa klasė) 

 

 

 

Komentaras 

Mokytojas duoda nurodymus klasei, vaikas baigia sakinį šiek tiek pertraukdamas, bet tuo pačiu 

parodant, kad įdėmiai klausosi, ką mokytojas aiškina. Pavyzdys taip pat parodo, kad mokytojas 

nustato aiškius vaikų klausymo lūkesčius.  

 

KS2 pavyzdys (maža grupė) 

 
 

 

Komentaras 

Mažoje grupėje mokiniai diskutuoja apie bendravimą su kitais žmonėmis. S3 išsako savo asmeninę 

patirtį, kaip jis elgiasi pamatęs kitą žmogų. S4 atreaguoja į išsakytą mintį pagirdama. 

 

 

 

Naudojantis pateiktu pavyzdžiu, galima planuoti tolimesnį dialogo skatinimą pagal pateiktus 

Dialogo kūrimo žingsnius. 

M 

 

 

 

 

 

S1 

Gerai. Noriu, kad labai įdėmiai manęs paklausytumėte ir noriu, kad atsakytumėte ar 

sutinkate ar ne. Kol kas nekalbėkite. „Jūs visada turite laikytis taisyklių.” Aš čia turiu 

liniją. Šioje pusėje reiškia, kad visiškai sutinkate su mintimi, kad visuomet reikia paklusti 

taisyklėms, o šioje pusėje manote, kad kartais taip, kartais ne. Petrai, ateik padėk 

kortelėje toje pusėje su kuria sutinki  

 

Ar nesutinki. 

S2 

 

 

S3 

 

 

S4 

Taip pat galėtume pavaizduoti savo bendravimą su kitais, savo santykį su kitais 

žmonėmis, su draugais, kaip mes su jais bendraujame. 

 

Aš turbūt jei pieščiau, tai pieščiau save su šypsena, nes aš visada kai einu pro 

nepažįstamą žmogų, aš jam nusišypsau. 

 

Hmm. Geras tu žmogus (S3). 

 

 



 

 

 Tolimesni DIALOGO KŪRIMO ŽINGSNIAI  

 Pradedantysis  Pagrindinis                             Aukštesnysis       

Pamatysite, kad diskutuojant vaikų mintyse galima atpažinti įvairius rodiklius. 

Šis Aprašas kaip jau anksčiau minėta, nėra skirtas mokinių gebėjimams įvertinti. 

Tačiau jis padės geriau suprasti ir atpažinti kaip vyksta vaikų dialogas. Toliau 

pateikiamos idėjos, padėsiančios skatinti ir plėtoti mokinių dialogą.  

 

 

 

Bendruomeniš

kumas 

Šiame etape 

mokytojų 

moderavimas yra 

labai svarbus, nes 

siekiama visus 

mokinius į 

diskusiją. Jūs 

vadovaujate klasės  

bendruomenės 

etosui, todėl 

pagirkite vaikus, 

kai jie įtraukia ir 

kitus, prašydami 

pasisakyti, 

klausdami 

nuomonės.  

 Grupinis darbas sudarys 

puikias galimybes 

mokiniams prisiimti 

atsakomybę už kito 

pakvietimą pasisakyti. 

Kiekvienoje grupėje 

siūloma paskirti tam 

tikrus vaidmenis ir 

užduotis. Vienas iš 

mokinių galėtų atlikti 

„padrąsintojo” vaidmenį. 

Jis rūpintųsi  

įtraukiančiuoju grupės 

narių elgesiu. 

 Šiame lygmenyje 

mokiniai, siekdami 

tikslo jau patys 

pasiskiria sau vaidmenis 

ir nusistato tikslus 

Grupinio darbo metu 

galima naudoti ir 

bendras klasės 

diskusijas. Jų metu 

mokiniai skatinami 

įvertinti savo darbo eigą. 

Dėmesys turėtų būti 

sutelktas į jų gebėjimą 

dirbti grupėje, o ne tik į 

pačią veiklą. Sukurkite 

situacijas, kuriose būtų 

galima įvertinti įvairais 

idėjas, paskatinkite jas  

apmąstyti. 

 

 

Savųjų 

argumentų 

stiprinimas 

Net jaunesni vaikai, 

norėdami paaiškinti 

savo 

samprotavimus, 

vartoja žodelius 

“todėl, kad“. Jūs 

galite švelniai 

paprieštarauti, tuo 

paskatindami 

pasisakiusįjį 

pastiprinti savo 

argumentus. 

 Šiame etape svarbu, kad 

vaikai pradėtų mąstyti 

apie pasirinktus 

argumentus, jų pagrįstumą 

(remiantis ne tik savo 

nuomone), bet ir 

vadovaujantis įvairiais 

kontekstiniais įrodymais 

(galbūt tekstu, kuriuo jie 

dalijasi). Dialoginis 

mokymas (is) skatinantis 

plėtoti idėjas, padės 

mokiniams kritiškiau 

mąstyti.  

 Mokiniai turėtų gerai 

mokėti pagrįsti savo 

pasirinktus argumentus, 

remtis daugiau 

apibendrintomis žiniomis. 

Be asmeninės patirties 

turėtų remtis 

intertekstinėmis 

nuorodomis ir kitais 

šaltiniais. 
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Saistymąsis 

su kitais 

Dažnai mokiniai 

taip rūpinasi savo 

idėjomis, kuriomis 

jie dalijasi, kad ne 

visada išklauso kitų 

mintis. Parodykite, 

kaip įtraukti ir 

remtis kito 

žmogaus idėja. 

Atkreipkite 

mokinių dėmėsį 

parodydami, kaip 

galima vieną idėją 

sussieti su kita. 

Pagirkite vaikus, 

kai jie geba aiškiai 

įvardinti  

(kreipiantis vardu), 

savo nuomonę 

pareiškusį mokinį.  

Šiame etame mokiniai 

norėdami pateikti 

įrodymus savo 

argumentams, idėjoms, 

dažnai vartoja žodį 

„Remiantis...“. Siūloma 

atkreipti dėmesį į tai, kad 

mokiniai vartoja panašų 

išsireiškimą net ir tuomet, 

kai pilnai  nesuvokia apie 

ką kalbama. Pastebėjus 

paviršutiniškumo reiškinį, 

paprašykite pateikti 

daugiau ir stipresnių 

argumentų.  

Skiriant grupinius darbus 

tikimąsi, kad mokiniai 

gali daugiau sužinoti 

apie vienas kito idėjas. 

Aukštesnius dialogo 

gebėjimus turintys 

mokiniai juos gali 

pritaikyti ir bendroje 

klasės diskusijoje. 

Tuomet mokytojas 

nebebūna pagrindinis 

diskusijos moderuotojas, 

vaikai patys reaguoja 

vienas į kito 

pasisakymus. 

Svarbiausia nustatyti 

„naują“ pagrindinės 

idėjos dalį ir jos 

tarpusavio ryšį su 

kitomis jau išsakytomis 

idėjomis.  

 

Sprendimas 

ir veikimas, 

vadovaujanti

s įvairiais 

požiūriais 

Mokinius reikėtų 

skatinti suprasti, 

kad jų idėjos gali 

skirtis. Todėl 

siūlykite 

mokiniams dažniau 

sakyti: „Aš 

nesutinku su šia 

idėja, nes...“ 

Paskatinkite aiškiai 

įvardinti, kad 

nesutinkama tik su  

idėja, o ne su 

asmeniu. 

 Šiame dialogo kūrimo 

lygmenyje svarbu skatinti 

mokinius sutikti, kad į tą 

patį reiškinį gali būti 

įvairių požiūrių, kuriuos 

būtina apsvarstyti, 

įvardinti kurios idėjos 

juos paskatino 

persigalvoti. Pasakymas 

„Aš persigalvojau“, „Aš 

tikrai maniau, kad..., bet 

dabar manau...“, rodo 

vaikams, kad nuomonės 

keitimas gali būti 

vertingas žingsnis, kuriant 

dialogą. 

 Po visos klasės diskusijų 

mokiniai grįžta prie 

diskusijos savo mažoje 

grupelėje. Tada 

paprašykite jų 

apsvarstyti 

įvykusius/neįvykusius 

anksčiau išsakytų 

pozicijų pokyčius. Tai 

leis jiems sekti ir 

sintetinti visas išsakytas 

idėjas. Taip pat sudarys 

galimybę apsvarstyti 

savo mintis pasikeitus 

pozicijai. 

 


