
Mokslinis tyrimas finansuotas/finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal
priemonės Nr. 01.2.2- LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

3.1.3 RODIKLIS KITAS VARTOTOJAMS PRIEINAMAS REZULTATAS

TYRIMO ATASKAITA

ĮVADAS

Edukacinis atominis turizmas kaip energetinio raštingumo ugdymo, atominio paveldo kritinio

permąstymo  ir vietos bendruomenės identiteto re(konstravimo) galimybė

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) yra viena iš svarbiausių Lietuvos energetikos įmonių, kuri šiuo metu

vykdo nacionalinės ir tarptautinės svarbos projektą - demontavimas ir saugaus atliekų saugojimo

užtikrinimas. Ši atominė elektrinė su RMBK tipo reaktoriumi pradėjo veikti 1983 metais. Šis miestas

pasižymi daugiatautiškumu – aštuntajame dešimtmetyje į Lietuvą statyti ir kurti atominę pramonę buvo

atsiųsti branduolinės pramonės ekspertai, inžinieriai, statybininkai iš kitų Sovietų Sąjungos respublikų.

Branduoliniai objektai su RBMK-1500 reaktoriais po Černobylio avarijos tarptautinių ekspertų laikomi

nesaugiais. Lietuvai stojant į Europos Sąjungą IAE uždarymas tapo svarbia stojimo sąlyga. IAE blokai

buvo sustabdyti 2004 ir 2009 m., o išmontavimo procesą planuojama užbaigti iki 2038 m. 2012 metais

įvykęs patariamasis referendumas nulėmė Lietuvos atsisakymą statyti naują AE (iki referendumo buvo

parafuota sutartis su strateginiu investuotoju - japonų kompanija “Hitachi” statyti naują Visagino AE su

pažangesne energijos gamybos technologija). Ignalinos AE uždarymas paveikė ir iš esmės pakeitė

„atominio“ miesto Visagino, kuris buvo įkurtas atominės pramonės specialistams ir jų šeimoms, situaciją.

Uždarius IAE ir prasidėjus išmontavimo procesui, Visaginas ir jo gyventojai patiria skausmingą vietos

tapatumo kaitą, išgyvena dramatišką ir sudėtingą naujo tapatumo apibrėžimo procesą. Vykstanti

deindustrializacija reiškia perėjimą nuo mono-industrinio atominio miesto funkcionalumo ir tapatumo iki

postindustrinio ir (post)atominio etapo su neaiškia ateitimi. Projekto EDUATOM turistinis maršrutas yra

bandymas padėti bendruomenei suvokti savo istoriją ir identitetą, surengti savotiškas “derybas” dėl

praeities, dabarties ir ateities aiškinimo.

EDUATOM projekto tyrėjos kurdami edukacinį atominio turizmo maršrutą Atominis Visaginas

https://atominisvisaginas.lt/lt/ (žr. pav. 1) siekė įtraukti į maršruto kūrimo ir tyrimą socialinius

https://atominisvisaginas.lt/lt/


dalininkus, kurie yra susiję su edukacinio turizmo plėtra IAE regione - organizacijos, grupės ir atskiri

asmenys.

Pav. 1. Virtualus atominio turizmo maršrutas “Atominis Visaginas”

https://www.atominisvisaginas.lt/lt/duk

Tyrėjai organizavo fokus grupes, individualius ir grupinius interviu su IAE vadovybe, Komunikacijos

skyriaus darbuotojomis, inžinieriais, Visagino miesto administracijos atstovais (buvusi merė, dabartinis

meras, vicemerai, administracijos direktoriai, skyrių direktoriai, savivaldybei pavaldžių kultūros ir

švietimo įstaigų vadovais ir darbuotojais), Visagino gyventojais, turizmo agentūrų ir kompanijų atstovais

(Visagino Turizmo informacijos centras, privačių turizmo kompanijų įkūrėjai ir darbuotojai), menininkais

(fotomenininkai, teatro režisieriai, prodiuseriai ir aktoriai) iš Visagino, Lietuvos ir kitų šalių (Jungtinės

Karalystės). Atskira edukacinio maršruto kūrimo socialinių dalininkų grupė - tai švietimo ir ugdymo

ekspertai (geografijos, fizikos mokytojai), mokytojai, mokiniai, švietimo ir ugdymą formuojančios ir

įgyvendinančios institucijos (viena svarbiausių - ŠMMS) (žr. 2 pav.). Tarp šių grupių tyrėjai matė ir save

kaip atskiros socialinių dalininkų atstovus, kurie įneša savitą perspektyvą.

Manoma, kad vietos bendruomenių įgalinimas paskatina jas dalyvauti planuojant ir plėtojant turizmą. Kai

kurie autoriai (Nyaupane et. all, 2006) siūlo vietos bendruomenės narius įtraukti į turizmo planavimą, nes

jos: (a) turi istorinį supratimą, kaip regionas vystėsi ir šiuo metu prisitaiko prie pokyčių; b) turizmas jas

paveiks labiausiai; ir c) jos turėtų tapti neatsiejama turizmo produkto dalimi. Tokia nuostata skatina

bendradarbiavimą, skaidrumą ir visų suinteresuotųjų šalių atskaitomybę.

Vietos bendruomenės įsitraukimas sukuria ryšį, tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą. Tai padeda

sumažinti galimus konfliktus ir galimas išlaidas, susijusias su jų sprendimu (Bramwell & Sharman, 1999).

Bendruomenės dalyvavimas paveldo projektuose gali sustiprinti vietos tapatumą, padėti vystyti

socialinius tinklus ir pagerinti gyventojų pasididžiavimą bei supratimą apie vietovės vertę (Nicholas et al.,

https://www.atominisvisaginas.lt/lt/
https://www.atominisvisaginas.lt/lt/


2009). Jacksonas (2006) sukūrė sistemą, skatinančią bendruomenės dalyvavimą ir įsitraukimą į turizmo

plėtrą. Jis parodė, kad procesas prasideda nuo pagrindinių suinteresuotųjų šalių ir interesų grupių

identifikavimo, komunikacijos mechanizmų ir informacijos srauto kanalų tarp suinteresuotųjų šalių

sukūrimo (Tukamushaba & Okech, 2011). Nemažai literatūros šaltinių patvirtina bendradarbiavimo tarp

įvairių suinteresuotųjų pusių svarbą plėtojant turizmą, kas sukuria tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominių,

aplinkos ir socio-kultūrinių aspektų, siekiant užtikrinti  ilgalaikį tvarumą (Yodsuwan & Butcher, 2012).

Atsižvelgiant į specifinę Visagino ir IAE regiono atominio paveldo situaciją, kai atmintis ir praeities

interpretacijos priskiriamos disonuojančiam paveldui, skirtingų suinteresuotų grupių įtraukimas į

turistinio produkto kūrimą turi savitą reikšmę. Siekiant didesnio socialinio sutarimo ir remiant vietos

tapatumą bei socialinę, etninę ir kultūrinę įvairovę, įvertinant regioninius ir vietinius skirtumus, taikomas

dalyvaujantysis požiūris į bendruomenę. Įvairių socialinių grupių įtraukimas leidžia pateikti skirtingus

ir netgi kontrastingus požiūrius į praeitį. Kaip teigia Tunbridge ir Ashworth (1996), tokia strategija

leidžia kurti nevienalyčius paveldo turizmo produktus ir pristatyti skirtingus požiūrius į praeitį, tuo

pačiu leidžia išvengti arba bent sumažinti neigiamą paveldėjimo teisės ir palikimo atėmimo (angl.

disinheritance) poveikį vietos bendruomenės tapatybės formavimuisi. Taigi, įtraukiant skirtingus

socialinius dalininkus ir kviečiant pateikti skirtingas praeities ir paveldo interpretacijas, pavyktų

disonuojančio paveldo situacijai būdingo vienalyčio paveldo turizmo produkto kūrimo, kai iš mažumų

atimamos teisės į paveldėjimą ir marginalizuojamos socialines, etnines ir regioninės grupės, kūrimo

procesą (Tunbridge ir Ashworth, 1996).

Jacksonas (2006) sukūrė modelį kaip skatinti bendruomenės dalyvavimo procesą ir įtraukti jas į turizmo

plėtrą. Jis parodė, kad procesas prasideda nuo pagrindinių suinteresuotųjų šalių ir interesų grupių

nustatymo ir jų komunikacijos mechanizmų ir informacijos kanalų sukūrimo. Svarbūs elementai taip pat

yra tinkamas laikas, atstovavimas, išteklių prieinamumas, nepriklausomumas, įtaka ir galia, skaidrumas ir

sprendimų priėmimo struktūra (Tosun 2006).



Paveikslas 2. Socialiniai edukacinio atominio turistinio maršruto dalininkai ir partneriai

Tuo pačiu skiringų socialinių grupių, bendruomenių, profesionalų bendradarbiavimas atliekant tyrimą ir

kuriant maršrutą leido suartinti turizmo pasiūlą (kuriamas maršrutas kaip turistinis produktas) su

potencialia paklausa, kurią apibūdintų įvairių turistų grupių skirtingi interesai ir poreikiai. Mokiniai ir

mokytojai yra atskira grupė, potencialiai turinti paklausą, kuriai maršrutas būtų svarbus dėl mokinių

ugdymo poreikių. Šiame tyrimo etape buvo vadovautasi edukacinio turizmo plėtojimo nuostata, kuria

pabrėžia turizmo praktikai ir tyrėjai (Ritchie et al., 2003), kad kuriant turistinį produktą reikia suprasti

mokinių poreikius  ir ugdymo turinio specifiką.

Mokiniams ir mokytojams edukacinė veikla yra pirminis turizmo tikslas (angl. education first approach).

Kiti turistai, atvykstantys čia pramogauti, smagiai ir įdomiai praleisti laiką vadovaujasi nuostata

„svarbiausias tikslas - turizmas“ (angl. tourism first approach), kai prioretizuojama turizmo (ne ugdymo)

veikla. Svarbu pabrėžti, kad turizmas, turistinių maršrutų ir, plačiau kalbant, turistinių produktų kūrimas,

viena vertus, yra svarbi ir prasminga veikla vietos gyventojams, bendruomenei, miesto valdžios

atstovams, švietimo ir kultūros darbuotojams, verslininkams kaip galimybė pristatyti savo miestą išorei

(turistams iš Lietuvos ir užsienio šalių), galimybė plėtoti turizmą kaip miesto ekonomikos dalį, kas yra

itin svarbu postindustriniu periodu. Kita vertus, turistinio maršruto konstruojamas miesto įvaizdis yra

svarbus veiksnys kuriant naują miesto gyventojų vietos identitetą (angl. place identity). EDUATOM

tyrėjai į turizmo plėtrą mieste žiūri kaip į atominės praeities, dabarties interpretavimo ir post-atominės

vizijos, skirtingų pasakojimų kūrimo procesą, kai vyksta derybos dėl miesto identiteto ir vietos tapatybės.

Tyrimo metu, išanalizavus pasaulyje plėtojamas atominio ir branduolinio turizmo kryptis, bei ištyrinėjus

vietos socialinių dalininkų potencialą, interesus ir lūkesčius, tyrėjai kartu su pagalbininkais, pagrindinių

socialinių dalininkų atstovais sukūrė produktą, kuris siekia aprėpti skirtingas turizmo kryptis ir įtraukti

veikiančius socialinius dalininkus (žr. pav. 3).



Paveikslas 3. Potencialios turizmo kryptys Visagine ir IAE regione

Maršrutas sudarytas iš 3 dalių - pirma dalis “(Post)atominis miestas” pristato pasakojimą apie Visaginą

(interaktyvus Visagino žemėlapis) (žr. pav. 4), antra dalis “Atominė energetika” pateikia atominės

energetikos laiko juostą ir šios pramonės istorinės plėtros žemėlapį (žr. pav. 5).

Paveiklas. 4. Interaktyvus Visagino miesto žemėlapis. Virtualus atominio turizmo marštutas

“Atominis Visaginas” https://www.atominisvisaginas.lt/lt/dukacinis

Paveiklas. 5. Interaktyvus atominės pramonės istorinės plėtros žemėlapis

Trečia dalis “Ignalinos atominė elektrinė” pristato pasakojimą apie IAE istoriją, atominę darbo kultūrą.

Šioje skiltyje patalpintas Branduolinio reaktoriaus veikimo 3D simuliatorius (žr. pav. 6). Šis skyrius

parengtas konsultuojantis su fizikos mokytoja-eksperte Rigonda Skorulskiene ir su IAE inžinieriais.

https://www.atominisvisaginas.lt/lt/


Paveikslas 4. Branduolinio reaktoriaus veikimo 3D simuliatoriusturizmas

Ketvirta dalis “Edukacija” - tai inovatyvių ugdymo strategijų pristatymas, siekiant padėti mokytojams

įveiklinti pirmų dvi maršruto dalis ir pritaikyti mokymui(si) už klasės ribų organizuoti. Tuo pačiu čia

pateikiami žaidimai vaikams, jaunimui ir suaugusiems - 2D žaidimas apie radiaciją, žaidimas apie

tvarius namus. Konstruojant “Atominio Visagino” maršruto pasakojimą, viena vertus, buvo siekiama

įtraukti turinį, kuris būtų susijęs su svarbiausiais socialiniais dalininkais ir jų teikiamas turizmo paslaugas.

Interaktyvus Visagino miesto žemėlapis pristato miesto žemėlapį naudojant Google Maps integraciją.

Tyrėjai sukūrė 40 miesto objektų ir erdvių aprašymą. Objektai yra suskirstyti į 4 kategorijas, kurios

pažymėtos skirtingomis spalvomis - Architektūra (tamsiai mėlyna), Atominiai objektai (žydra),

Kultūra (šviesiai oranžinė), Rekreacija (tamsiai oranžinė). Žemėlapyje visi objektai, priklausantys

skirtingoms kategorijoms, žemėlapyje pažymėti skirtingais žymėjimo ženklais, kuriuos vartotojai gali

paspausti ir perskaityti turinį. Kiekvienas objektas aprašytas pateikiant trumpą tekstą, nuotraukas,

atskirais atvejais - video filmukus. Tarp vaizdų yra nemažai senų ir praeities įvykius atspindinčios

nuotraukų (žr. pav. 6). 15 objektų turi išplėstinius tekstus (rašytinis tekstas, nuotraukos, video).

Naudodamiesi google maps įrankiu šios vietos „lankytojai“ gali sudaryti kelionės maršrutą pasirinkdami

objektus. Taigi interaktyvus žemėlapis su maršruto sudarymo galimybę leidžia vartotojams derinti fizinę

kelionę mieste su virtualiu žemėlapiu.



Paveikslas 7.  Maršruto objektai interaktyviame Visagino žemėlapyje

Kita vertus, buvo siekiama maksimaliai įtraukti ugdymo turiniui svarbias temas - industrializacija,

Sovietinio laikotarpio istorija. Pristatant maršruto skiltį “(Post)atominis miestas” reikšminga pasakojimo

dalis yra skirta industrinio ir atominio paveldo temai. Miesto istorija pristatoma aprašant atominės

energetikos Lietuvoje ir Sovietų sąjungoje kūrimą, atskleidžiant specifinį atominio miesto (“atomgrad’)

statusą (tai gyvenvietė atominės elektrinės specialistams ir jų šeimoms). Miestas susiejamas su kitais

panašiais XX a. šeštajame-aštuntajame dešimtmetyje pastatytais atominiais miestais Sovietų Sąjungoje.

Daugumai “atomgradų” būdingas įkūrimas nutolusioje ir menkai apgyvendintoje teritorijoje,

monoindustrinė prigimtis (orientacija į vieną pramonę ir funkciją - aptarnauti atominę įmonę), greta

didelių vandens telkinių (reaktoriui vėsinti). Daugiatautis Visagino gyventojų demografinis profilis taip

pat susijęs su atominės pramonės veikimo ypatumais - šiuo metu mieste gyvenantys 40 etninių grupių

atstovai (atominės pramonės ir energetikos specialistai, statybininkai ir jų šeimos) atvyko aštuntame

praeito amžiaus dešimtmetyje statyti ir aptarnauti atominį objektą iš įvairių Sovietų Sąjungos respublikų

ir miestų.

Tyrėjai bandė pateikti net tik pasakojimą apie atominės pramonės ir Visagino istoriją, bet plačiau aprašyti

politinį ideologinį kontekstą, kuriame sovietinė atominė pramonė ir parodyti sovietinį atomiškumą kaip

specifinį technopolitinį režimą. Pristatant IAE ir Visagino istoriją minima, jog sovietmečiu atominė

energetika buvo tampriai susijusi su branduolinių ginklų programa ir Šaltojo karo įtampa tarp JAV ir

Sovietų Sąjungos. Dėl šios priežasties ir civilinė, ir karinė branduolinė pramonė buvo įslaptinta. Tokiu

būdu šis objektas tampa artimas kitiems atominio paveldo objektams Lietuvoje - Atominis bunkeris

Kaune, buvusi Sovietų karinis branduolinis objektas  - Plokštinės raketų bazė (Šaltojo karo muziejus).

Plėtojant maršruto pasakojimą apie atominės pramonės ir monoindustrinio atominio miesto įkūrimą

sovietiniu laikotarpiu pabrėžiamas urbanistinis architektūrinis išskirtinumas: Visaginas - tai planinis

miškuose pastatytas miestas, skirtas aptarnauti ypatingos paskirties atominį objektą ir tuo pačiu

reprezentavęs sovietmečio socialinės gerovės modelį. Maršrute pristatoma sovietinio laikotarpio



industrializacija ir tam tikri bendri politiniai, ekonominiai, socialiniai bruožai. Aiškinama, kaip Visaginas

savo istorijos pradžioje gavo Sniečkaus pavadinimą ir kad tai atitiko sovietinę tradiciją suteikti komunistų

partijos vadovų vardus miestams (žr. pav. 7). Taip pat aiškinama kokia buvo gatvių ir miestų vardų

suteikimo politika.

Paveikslas 7. Sovietinio laikotarpio pristatymas maršrute “Atominis Visaginas”

STEM ir integruoto ugdymo temos bei užduotys aprėpia tokias temas (radiacinis fonas,

radioaktyviosios atliekos, atominio reaktoriaus veikimas, atominių elektrinių veikimo principus).

Atominių elektrinių veikimo užduotis skirta padėti mokytojams surengti pedagoginę tyrinėjimais grįstą

mokinių veiklą apie atomines elektrines (elektrinių sandara ir veikimo principai, branduolinio kuro ciklas,

urano prisodrinimas, reaktorių tipai, duomenys apie atominės energetikos pramonę pasaulyje, buvusių

incidentų atominėse elektrinėse priežastys). Užduotis apie radioaktyviąsias atliekas kviečia mokiniu

tyrinėti  radioaktyvumo reiškinį, spinduliuotę, pusėjimą, atliekų saugojimą (saugyklos ir atliekynai).

Kaip buvo pažymėta aukščiau, turistų vizitai į atomines elektrines, priskiriamas energetiniam turizmui.

Viena iš svarbių teminių maršruto sričių - tai energetikos geografija ir ugdomos kompetencijos - tai

energetinis raštingumas.

Energetikos geografija nagrinėja besikeičiančius energetinius kraštovaizdžius pasaulyje ir

socialinius-techninius (energetikos) perėjimus ir transformacijas, su erdve susijusius skirtumus ir

teritorinių tinklų galios santykius (Bouzarovski, 2009). Toks apibrėžimas leistų šią geografiją susieti su

kritine ekonomine geografija, kuri analizuoja kaip veikia politinė ir ekonominė galia ir kaip valdžia

paskirstoma tarp galios centrų.

Šiuolaikinėje bendrojo ugdymo ir aukštosios mokyklos geografijos programoje energetikos klausimai

aptariami atsižvelgiant į pasaulinę klimato kaitos problemą, siekiant atliepti būtinybę visuomenei pereiti

nuo iškastinio kuro prie naujųjų - alternatyvių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos technologijų

(Thoyre & Harrison, 2016). Išreiškiamas susirūpinimas dėl iškastinio kuro ir branduolinės energijos



naudojimo ekonominio ir aplinkosauginio netvarumo, neigiamo poveikio aplinkai. Todėl siekiama šviesti

piliečius, vartotojus ir politikos formuotojus, kurie galėtų ir turėtų tapti alternatyvių energijos išteklių

šalininkais. „Energijos tema yra puiki priemonė mąstyti apie tvarumo klausimus, nes ji yra susijusi su

daugybe dabartinių įvairaus masto aplinkos problemų: klimato kaita, oro ir vandens tarša, per didelis

vartojimas, geopolitika ir kita“ (Ten pat, p. 33). Geografijos sritis, „energetikos geografija“ analizuoja

„energijos plėtrą, transportą, rinkas arba jų naudojimo modelius bei juos lemiančius veiksnius erdviniu,

regioniniu ar išteklių valdymo požiūriu“ (Calvert, 2016, p. 104). Energetikos geografija energiją suvokia

kaip socialinį santykį ir tarpininkaujantį elementą tarp žmogaus ir aplinkos. Energetikos geografijos

tyrimai apima šias užduotis: energijos tiekimo grandinės raidos stebėjimas; vietinių veiksnių,

paaiškinančių pastebėtus erdvinius energetikos sektoriaus investicijų modelius, nustatymas; aplinkos ir

ekonominės rizikos vertinimas, kas ypač svarbu ten, kur vyksta didelio masto atominės energetikos

plėtra; supratimas, kaip energetikos technologijos pasiskirsto atskirose šalyse; regioninių energijos

gamybos, paskirstymo ir naudojimo skirtumų ir savitumų nustatymas (Solomon et al., 2004, Calvert,

2016). Dahlmann ir kiti (2017) išskiria tokius procesus ES-24 šalyse 1996–2013 metais: gamybos

pajėgumų didėjimas (išskyrus Baltijos regioną, kur stebimas pajėgumų mažėjimas). Kiti svarbūs

energetikos kraštovaizdžio pokyčiai ES-24 šalyse 1996–2013 m.: pasikeitė kuro rūšių derinimo būdai ir

vyksta energijos gamybos objektų ir infrastruktūros nuosavybės pokyčiai (mažėja nuosavybės

koncentracija ir didėja naujų savininkų–operatorių skaičius). Tuo pat metu Baltijos regionas pripažįstamas

kaip „energetikos sala“ Europoje, turinti didelę nuosavybės koncentraciją ir aiškią priklausomybę nuo

sovietinio palikimo (tai buvusi Sovietų Sąjungos energetikos sistemos dalis), bei yra geografiškai

periferinė teritorija (Dahlmann ir kt., 2017). 2017 metais atsinaujinančios energijos dalis Lietuvoje buvo

25,83 proc. Ši atsinaujinančių išteklių plėtros pažanga iš dalies paaiškinama siekiu kompensuoti bendrą

gamybos pajėgumų sumažėjimą, susijusį su branduolinės energetikos uždarymu. Lietuvoje energetikos

kraštovaizdis pasikeitė uždarius atominę energetiką kaip ūkio šaką.

Panašiai ir Bouzarovski (2009), kalbėdamas apie pokomunistinės Vidurio ir Rytų Europos valstybės

specifinį energetinį kraštovaizdį mini vykstančias energetikos reformas. Lietuvoje ir Baltijos šalių regione

vykdomas atsijungimas nuo Sovietų Sąjungos laikais sukurtos infrastruktūros, vyksta energijos gamybos

ir paskirstymo demonopolizacja, pasirodo nauji tiekėjai.

Lietuvoje sėkmingai vykdoma energetinės nepriklausomybės strategija, mažinant priklausomybę nuo

Rusijoje gaminamų dujų ir naftos, auga atsinaujinančių energijos šaltinių sektorius. Atominės energetikos

uždarymas Lietuvoje ir stipri orientacija į žaliąjį kursą sustiprino poreikį ir toliau intensyviai plėtoti

saulės, vandens, biokuro, geoterminę energetiką. Atsižvelgiant į besikeičiantį energetikos žemėlapį,

Lietuvoje atominės energetikos klausimas nagrinėtinas atsižvelgiant į Nacionalinės energetinės

nepriklausomybės strategijos priėmimo 2018 metais kontekste, kai iškelti tikslai plėtoti

atsinaujinančius energijos šaltinius (vėjo, saulės, geoterminę energiją, biokurą, kt.). Šių energijos rūšių

plėtojimas numato naujas gyventojų energetinį raštingumą ir su energija susijusias kompetencijas.



Svarbu pažymėti iškilusi poreikį padėti gyventojams priimti svarbius sprendimus dėl energijos naudojimo

jų namų ūkiuose (pvz. apsispręsti dėl nepriklausomo energijos tiekėjo, investavimo į atsinaujinančią

energetiką – pvz., geoterminis šildymas, saulės elektrinės namuose ir nutolusios elektrinės, kt.)

Energetinis raštingumas suteikia galimybę piliečiams padaryti svarbius atsakingus sprendimus,

susijusius su energija ir energetika (Van der Horst et al., 2016; DeWaters et al., 2013). Šie pasirinkimai ir

sprendimai aprėpia atsinaujinančios energijos technologijų diegimą, klimato kaitos mažinimo priemones,

energetinis raštingumas tampa ugdymo pagrindu, galinčiu sukurti socialinę paramą. Piliečiams, priimant

su energija susijusius sprendimus asmeniniu ir visuomenės lygmenimis, reikia mokslinio raštingumo

(įskaitant technologinį ir aplinkosaugos raštingumą), problemų sprendimo gebėjimų ir socialinių

kompetencijų, tokių kaip etikos principų taikymas ir pilietinis supratimas. Žinios apie energiją apima

daugybę temų, įskaitant energijos gavimą, gamybą, saugojimą ir transportavimą, taip pat energijos

vartojimą ir taupymą (Bodzin, 2012). Piliečiai turėtų žinoti kaip erdvėje pasiskirto energijos tinklai, kaip

energija tiekiama, paskirstoma, naudojama ir vartojama jų šalyje ir skirtinguose pasaulio regionuose.

Gyventojams svarbu suprasti skirtumus tarp atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių,

suprasti, kad energija gaminama iš įvairių šaltinių (anglies, branduolinės/ atominės energijos, gamtinių

dujų, hidroenergijos (vandens), naftos (žalios naftos) ir koks yra energijos gamybos poveikis aplinkai.

Energetinis raštingumui dėmesį skiria keli mokyklos dalykai – geografija, ekonomika, istorija, žmogaus

sauga, STEM dalykai.

Energetikos geografijos mokymas literatūroje minimas kaip tema, kelianti nemažai pedagoginių iššūkių ir

sunkumų (Huber, 2016). Viena vertus, pats dalykas yra sudėtingas dėl energetinių sistemų sudėtingumo.

Mokiniai patiria daugybę neigiamų jausmų: emocinį stresą, nusivylimą, apatiją, sumišimą, priešišką

gynybą. Todėl mokant energetikos geografijos reikia veiksmingų pedagoginių metodų. Naujų

pedagoginių požiūrių paieška energetikos geografijoje yra aktuali visam geografijos dalykui.

Energetinio raštingumo ugdymas mokykloje.

Energetikos geografijos mokymas literatūroje minimas kaip tema, kelianti nemažai pedagoginių iššūkių ir

sunkumų (Huber, 2016). Viena vertus, pats dalykas yra sudėtingas dėl energetinių sistemų sudėtingumo.

Mokiniai patiria daugybę neigiamų jausmų: emocinį stresą, nusivylimą, apatiją, sumišimą, priešišką

gynybą. Todėl mokant energetikos geografijos reikia veiksmingų pedagoginių metodų. Naujų

pedagoginių požiūrių paieška energetikos geografijoje yra aktuali visam geografijos dalykui.

Siekiant įvekti minėtus iššūkius siūloma pasitelkti naująją pedagogiką ir remtis konstruktyvistiniu

požiūriu, kai studentai konstruoja žinias jiems reikšminguose kontekstuose. Siūloma integruoti aktyvaus

mokymosi strategijas, taikyti probleminį ir tyrinėjimais grįstą mokymąsi, vykdyti lauko tyrimus (angl.

field work) ir naudoti geografijoje naujas technologijas: skaitmeninius duomenis ir vaizdinę medžiagą,

  naujas medijas (Day, 2012). Viena vertus, pritaikant kognityvinio konstruktyvizmo požiūrį, svarbu



matyti žinių konstravimo procesus kaip naujų žinių priėmimą ir įsisavinimą. Kitos konstruktyvizmo

formos - socialinis ir pragmatinis konstruktyvizmas – pabrėžia, jog žinios konstruojamos sąveikaujant

su kitais socialiniais veikėjais (mokytojais, kitais studentais, bendruomenės nariais) ir sprendžiant

praktines, besimokančiajam, bendruomenei ir visuomenei aktualias problemas (pragmatizmo požiūris).

Konstruktyvistinis požiūris pabrėžia besimokančiųjų atsakomybę už savo mokymąsi, bendradarbiavimą

tarp besimokančiųjų, mokymosi proceso pritaikymą prie besimokančiųjų kilmės, įgūdžių, lūkesčių ir

siekių. Skirtingai nuo pasyvaus mokymosi, kai studentai mokosi teorijos iš vadovėlių ir pavyzdžių,

aktyvus mokymasis yra „mokymasis veikiant“ (angl. learning by doing), tai indukcijos principu

besiremiantis metodas, suteikiantis studentams pavyzdžių iš „lauko“, analizuojamų atvejų ar problemų,

apimančias užduotis klasėje, lauko darbus ir laboratorinius matavimus, darbą grupėse, mokinių savęs

įvertinimą ir mokymąsi iš draugų (angl. peer learning). Nors tradiciniai mokymosi metodai (mokymasis

klasėje, iš vadovėlių) yra vis dar svarbūs, labai naudingos aktyvųjį mokymąsi geografijoje skatinančios

strategijos: probleminis (PBL), tyrinėjimais grįstas mokymasis (angl. inquiry-based learning), IBL),

patirtinis ir mokymosi tarnaujant bendruomenėms (angl. service learning, SL), lauko darbai ir tyrimai, kai

„realaus pasaulio“ aplinka už klasės ribų tampa mokymosi šaltiniu (Day, 2012). Anot minėto autoriaus,

visos šios aktyvaus mokymosi strategijos leidžia ugdyti įvairias kompetencijas: bendruosius gebėjimus,

kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus, ir dalykinius gebėjimus, tokius kaip erdvinis mąstymas,

gebėjimai naudoti GIS, žemėlapius ir taikyti lauko metodus. Nauji geografijos mokymo būdai yra susiję

su informacinių kompiuterinių technnologijų integracija: be vadovėlių, elektroninės žiniasklaidos ir

interneto medžiagos, vis dažniau naudojami skaitmeniniai duomenys, programinė įranga GIS ir nuotolinio

stebėjimo duomenys. Tuo pačiu metu auga virtualių mokymosi aplinkų (angl. virtual learning

environment- VLE) vaidmuo. Siekdami įveikti šio dalyko mokymosi sunkumus, mokytojai siekia susieti

energijos kasdienybę tiek su pagrindinėmis geografijos sąvokomis, tiek su politiniais klausimais už klasės

ribų (Huber, 2016). Be to, energetikos geografijos temų mokymas apima aktyvių metodų ir naujų

pedagogikos metodų, taikomų geografijos didaktikoje, naudojimą.

Bodzinas ir kt. (Bodzin et al., 2013) aprašė geoerdvinio ugdymo turinio efektyvumą skatinant energetinį

raštingumą viduriniame gamtos mokslų ugdymo programos lygmenyje. Geoerdvinių technologijų (GT)

naudojimas kaip mokymosi technologija, pristatanti energijos išteklių erdvinį pobūdį, prisideda prie žinių

apie atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių, energijos gamybą, transportavimą, saugojimą ir

vartojimą plėtojimą. Energetinis, mokslinis ir aplinkosauginis raštingumas galėtų būti skatinami atliekant

geoerdvinę analizę ir pasitelkiant samprotavimo integruojant GT gebėjimus. Autoriai (Bodzin et al.,

2013) apibūdina kaip GT įrankiai (geografinės informacijos sistemos (GIS), virtualūs gaubliai, tokie kaip

Google Earth, Global Positioning System ir kitos susijusios technologijos) leidžia apdoroti geoerdvinius

duomenis ir paversti vizualizacijomis, kad būtų lengviau spręsti problemas mokymosi apie energiją

veikloje. GT galėtų būti efektyviai naudojamos analizuojant energetikos objektų vaizdavimo žemėlapyje

duomenis - gali būti analizuojamos tvarių ir neatsinaujinančių energijos išteklių vietos, energijos



gamybos kiekiai, siūlomos naujos jėgainių vietos, analizuojama esama susisiekimo infrastruktūrą ir

vietovės aplinkos ypatybės. Naudojant GT, studentai gali išmokti priimti pagrįstus sprendimus dėl

energijos išteklių pasirinkimo ir priimti sprendimus dėl elektros energijos tiekimo šaliai.

Energetinį raštingumą stiprina energetinis ugdymas, kuris įgyvendinamas keliose mokyklos disciplinose -

geografija, fizika, technologijos, chemija. Bartley ir kiti (Bartley et al., 2013) aprašo, kaip energijos tema

integruojama į daugiamačio gamtos mokslų raštingumo ugdymą fizikos dalyke. Šių mokslinių ir

socialinių kompetencijų ugdymas įgyvendinamas integruojant kelis mokyklos dalykus (įskaitant

geografiją). Autoriai pristato fizikos pamokų apie energetiką pedagoginį scenarijų ir aptaria, kaip

mokymasis apie energiją galėtų būti derinamas su samprata kaip mokslas ir technologijos veikia

visuomenę, taip pat yra susijęs su pilietiškumo ugdymu. Aprašomas daugiamačio gamtos mokslų

raštingumo ugdymo atvejis numato mokinių mokslinį tyrinėjimą bibliotekoje, straipsnių ir kitų šaltinių

skaitymą, apmąstymus, diskusijas ir debatus klasėje. Mokiniai buvo skatinami bendradarbiauti,

formuluoti, analizuoti ir interpretuoti idėjas bei duomenis, atlikti loginius samprotavimus, rinkti

įrodymus. Pamokos pradžioje mokytojas pristatė pagrindinį energijos sąvokų supratimą ir inicijavo

diskusiją su mokiniais apie įvairias energijos formas, atsinaujinančią ir neatsinaujinančią energiją,

energijos transformaciją ir pavertimą kita forma, bei saugojimo būdus. Minėti autoriai (Bartley et al.,

2013) detaliai aprašo atvejį kaip taikyti šį literatūros apie energetiką analizės ir diskusijų metodą klasėje.

Mokiniams pamokoje pateikiami skirti tekstai apie įvairias energijos rūšis; jie kviečiami aptarti su kitais

mokiniais energijos naudojimą savo šalyje, alternatyvas, naudą ir trūkumus. Tokiu būdu mokiniai mokosi

apie saulės, vėjo, hidroelektrinę ir branduolinę energiją. Taip pat studentai mokosi apie atominės energijos

generavimo pajėgumus, branduolinės energijos išlaisvinimo iš urano procesą, branduolio dalijimąsi ir

reaktorių bei atominių elektrinių darbą. Tuo pačiu, kaip teigia autoriai (Bartley et al., 2013), literatūros

bibliotekoje studijos atskleidžia mokiniams branduolinės energijos grėsmės žmonėms ir aplinkai.

Diskusijos klasėje leidžia mokiniams aptarti branduolinės energijos naudojimą, branduolinės energijos

sąnaudas, naudą, argumentus už ir prieš. Tuo pačiu besimokantiesiems siūloma grupėse diskutuoti apie

branduolinės energijos ateitį (dauguma mokytojo pasiūlytų išteklių skirta Fukušimos nelaimei), parengti

plakatus, vėliau pristatyti juos galerijoje (mokinių mini-konferencijoje), parašyti laišką JAV senatoriui,

kviečiant atsisakyti atominės energetikos plėtros. Pažymėtina, kad ugdydami mokslinį raštingumą

mokiniai tobulina savo pilietiškumo, raštingumo (rašymo) ir bendruosius analitinius gebėjimus.

Besimokantieji tobulina gebėjimus nagrinėti temą, perteikti idėjas, sąvokas ir informaciją atrenkant,

organizuojant ir analizuojant atitinkamą turinį.

Inovatyvių pedagoginių strategijų taikymas atominiame maršrute „Atominis Visaginas“.

EDUATOM projekto mokslininkai bendradarbiaudami su mokytojais-ekspertais geografijos ir fizikos,

informacinių technologijų srityje sukūrė sąsajas su ugdymo turinio ne tik teminiu požiūriu (integruodami

minėtas temines sritis), bet pasiūlant mokytojams taikyti inovatyvias strategijas ir prieigas, kurios ugdo

platų kompetencijų ir gebėjimų ratą, - tyrinėjimais grįstas ugdymas, integruotas ugdymas, kraštovaizdžio



tyrimas, debatai, GIS ir naratyvinė geografija; žaidimais grįstas mokymasis, skaitmeninis istorijų

pasakojimas (žr. pav. 8).

Paveikslas 8. Pedagoginės strategijos ir prieigos

Geoerdvinių technologijų naudojimas. Pastaruoju metu Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama

mokinių erdvinio mąstymo, gebėjimų skaityti žemėlapius ir orientuotis vietovėje lavinimui (pvz.,

Bevainis, 2013). Geoerdvinės technologijos (pvz., GPS, GIS, RS, ArcGIS, kt.) suteikia

besimokantiesiems galimybę rinkti, valdyti ir analizuoti autentiškus geoerdvinius duomenis naudojant

kelių sluoksnių žemėlapius, virtualią realybę ir 3D vizualizacijas (Baker ir kt., 2015; Schulze ir kt., 2015;

cit. Lee, 2020, p. 389). Šios technologijos puikiai derinamos su tyrinėjimo veiklomis ir probleminiu

mokymusi, kadangi leidžia ne tik rinkti duomenis, bet juos palyginti ir analizuoti, surasti geografinių

problemų sprendimus (Lee, 2020). Svarbu pabrėžti, jog geoerdvinių technologijų taikymas derinamas su

patirtiniu mokymusi aplinkinėse bendruomenėse. Studentai renka duomenis (pvz., GPS duomenys,

nuotraukos ir stebėjimo užrašai) atlikdami užduotis vietovėje (“lauke”) ir analizuodami antrinius

duomenis (pvz., vietinio žemės banko duomenys, apskrities GIS duomenų bazės, gyventojų surašymo

duomenys ir ArcGIS interneto žemėlapiai (Schlemper ir kt., 2018). Problemų sprendimas pasitelkiant GIS

žadina erdvinį vietos, regiono, pasaulio suvokimą, skatina kritinį mąstymą. Tai dera su probleminio,

patyriminio mokymo organizavimo principais, nes ši technologija padeda suprasti tarpdalykinius

reiškinius ir spręsti realias, gyvenimiškas problemas, situacijas, išeinančias už vieno dalyko ribų. GIS

atveria mokiniams galimybes spręsti uždavinius, su kuriais tvarkosi daugelio sričių specialistai kasdien.

GIS technologijos yra nemokamai ir laisvai prieinamos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

Tačiau technologijos ir ypač GIS vis per mažai naudojamos. Iš NMPT (2015) ataskaitos matyti, kad

koreliacinis ryšys tarp technologijų naudojimo ir standartizuoto socialinio ugdymo pasiekimų rodiklio

buvo statistiškai reikšmingas ir stipriai neigiamas. Dauguma mokinių į teiginius: atlieki užduotis



kompiuteriu; kuri skaitmeninius žemėlapius GIS programa, atsakė neigiamai. Todėl GIS technologijų

būtina kuo daugiau integruoti į ugdymo turinį.

Žemėlapio pasakojimas - naratyvinė kartografija - taikant specialiąsias pasakojimais grįstas

geoerdvines technologijas (pvz., ArcGIS Story Maps) leidžia vizualizuoti, pristatyti ir papasakoti istorijas

apie keliones ir išvykas už klasės ribų ir veikiant “lauke”. Tai skatina mokinius pristatyti idėjas erdviniu

būdu ir analizuoti jų kasdienio gyvenimo, išvykų į kitas aplinkas ir istorinių įvykių pasakojimo linijas,

siužetus ar sekas taikant internetą, kompiuterį ir mobilųjį telefoną (Lee, 2020). ArcGIS Story Maps

įrankis - tai edukacine priemone, skatinanti mokinius atlikti geografinį tyrinėjimą ir įtraukti geoerdvines

įžvalgas į   geografinius, istorinius ir sociokultūrinius reiškinius bei įvykius (Mukherjee, 2019).

Todėl išbandant maršruto užduotis mokytojams buvo pristatyta GIS panaudojimo metodikos ir galimybės

ArcGIS Online (www.arcgis.com), kuri veikia debesyje, ši technologija yra nemokamai ir laisvai

prieinamos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms. Naudotojai (mokytojai, mokiniai,

administracija) naudoja asmeninius prisijungimus. Mokiniai ir mokytojai pasitelkę GIS technologiją kūrė

žemėlapio pasakojimą (storymaps: https://storymaps.arcgis.com/stories).

GIS technologija leidžia bet kokį tiriamąjį (ištirtą) reiškinį ar objektą perkelti į erdvinį vaizdą, kiekvienam

mokiniui susidaryti norimą sluoksnių žemėlapį jį papildyti ir tokiu būdu turtinti savo patirtį, ugdytis

informacinį raštingumą. Žemėlapio pasakojimo kūrimas organizuojamas pasitelkus šiuolaikines dizaino

bei turinio pildymo vedlio priemones. Maršrutas “Atominis Visaginas” (skiltyje, skirtoje edukacijoje)

mokytojams siūloma organizuoti šios metodikos taikymą siejant temas su branduoline energetika.

Žemėlapio istorijos pasakojimui keliami probleminiai klausimai: Branduolinis turizmas Lietuvoje? (Ar

Lietuvą galima laikyti branduolinio turizmo šalimi? Kaip mes suprantame branduolinį turizmą?). Juodasis

balandis (Kas sieja tris miestus Černobylis (Ukraina), Ignalina (Lietuva) ir Astravas (Baltarusija)?).

Mokytojams pateiktame užduoties aprašyme mokiniams siūloma sukurti žemėlapio pasakojimą: parinkti

žemėlapio pagrindą; sukurti redaguojamą sluoksnį; įvesti keletą objektų, parinkti simbolius ir juos

aprašyti; įkelti duomenis; parinkti ir įkelti nuotraukas, vaizdo siužetus; išsaugoti žemėlapį; priskirti

žemėlapį grupei, publikuoti.

Šie žemėlapio pasakojimai yra funkcionalumo ir žemėlapio pasakojimo konstravimo demonstracijos

pavyzdžiai: Branduolinis turizmas Lietuvoje? (arcgis.com); Juodasis balandis (arcgis.com). Galutinė

mokinių užduotis žemėlapio pasakojimo pristatymas ir aptarimas.

Vieno iš žemėlapio pasakojimo išvadų, atsakant į probleminį klausimą - ar Lietuvą galime laikyti

branduolinio turizmo šalimi? “Branduolinis turizmas gali būti kuriamas ir skatinamas Lietuvoje. Prie to

tiesiogiai prisideda ir EDUATOM projektas, kurį vykdant sukurta virtualus edukacinis maršrutas, kuris

http://www.arcgis.com
https://storymaps.arcgis.com/stories
https://storymaps.arcgis.com/stories/fab80d5452ee48c7a32c57e370f57389
https://storymaps.arcgis.com/stories/f59a9f72f66b4ea98d0f59cad1536824


atitinka branduolinio/ atominio turizmo, atominių muziejų, informacinių centrų ir edukacinių mokslo

centrų plėtros tendencijas”.

Tyrinėjimais grįstas ugdymas (angl. inquiry-based learning) yra bendras terminas, naudojamas

nusakant skirtingus mokymo(si) būdus ieškant priežastinių ryšių tarp objektų ir reiškinių, renkant

informaciją, formuluojant ir tikrinant hipotezes, kuriant sampratas. Tai ugdymo metodas, kai daugiausia

dėmesio skiriama tyrinėjimui ir problemų sprendimui. Besimokantieji tampa savo pačių įvardytos srities

ekspertais, todėl temos turi būti susijusios su realiu pasauliu, aktualios ir sudėtingos, tai turi būti iššūkis.

Projekte išbandyta kelios tyrinėjimu grįstos veiklos:

● Radiacinio fono tyrimas (fizika). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti radiacinio fono šaltinius. Tyrimo

klausimai: Kaip vykdoma radiacinio fono stebėsena Europoje? Kokia yra žmogaus per metus

gaunama apšvitos dozė Lietuvoje? Nuo ko ji priklauso? Kokia yra radono įtaka foninei radiacijai

namuose? Nuo ko priklauso radono kiekis? Koks jo poveikis žmogaus sveikatai? Kokią

papildomą apšvitos dozę gauna žmonės, skrisdami lėktuvu ir medicininių diagnostinių procedūrų

metu?

● Ignalinos AE tyrimas (integracija geografija ir fizika) Tyrimo tikslas – atlikti tyrimą ir surinkti

duomenis apie Ignalinos AE praeitį, dabartį ir ateitį bei pateikti išvadas. Tyrimo klausimas. Kuo

unikali Ignalinos AE buvo, yra ir bus ateityje?

● Visagino miesto kraštovaizdžio tyrimas (geografija). Tyrimo tikslas – stebėti, apibūdinti ir

įvertinti Visagino miesto (centrinės dalies) kraštovaizdį ir atlikti vietos gyventojų apklausą.

Tyrimo užduotis patikrinti iškeltą hipotezę. Įvertinti kraštovaizdį, pažymint, kokie elementai

vyrauja – natūralūs, ar pakeisti žmogaus, ar dirbtiniai. Koks emocinis įspūdis? Koks stebimos

teritorijos funkcionalumas? Apklausiant gyventojus, pasiteirauti ar jie vietiniai, kilmės šaknys.

Kaip gyventojai vertina Visagino kraštovaizdį, kuo jie labiausiai didžiuojasi, ką norėtų keisti.

Remiantis stebėjimo ir gyventojų apklausos duomenimis, apibendrino Visagino miesto gamtinius

ir socialinius bruožus, pateikė išvadas.

Debatų metodas skirtas mokytis analizuoti problemas ir dalyvaujant debatuose ieškoti galimų

sprendimų, ugdyti kritinį mąstymą, empatišką klausymąsi ir pagarbą turintiems kitą nuomonę. Taikant šį

metodą išbandytos veiklos su skirtingų klasių gimnazistais: “Branduolinė energetika tvaru ir ekonomiška”

(IV klasė) ir “Ar Lietuvai reikia atominės energetikos?” (II klasė). Debatų teiginys ar klausimas turi būti

aktualus visuomenės interesui, šiuo atveju ekonominis ir ekologinis, trumpas konkretus ir suteikiantis

vienodas galimybes abiem debatuojančioms pusėms.

Skaitmeninis istorijų pasakojimas. Skaitmeninė istorija pagal EDUATOM projektą “Visaginas kaip

„atominis“ miestas/ monoinstrinis miestas/ daugiakultūrinis miestas”, “Pasaulinės atominės energetikos



raida”, “Atominė energetika ir klimato”, “Anti-atominiai judėjimai”, “Kodėl Černobylio serialas buvo

filmuojamas Lietuvoje?”

Dabar, kai susiduriame su pasauline klimato kaita ir sparčiai senkančiais energijos ištekliais, labai svarbu

ugdyti mokinių energetinį raštingumą. Mokslininkai ir inžinieriai sukaupė žinių ir technologijų, reikalingų

atsinaujinantiems energijos ištekliams naudoti. Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių yra

naudinga visuomenei, ekonomikai ir aplinkai. Energetinio raštingumo integravimas į mokomųjų dalykų -

geografijos, fizikos, biologijos, istorijos, ekonomikos, programas yra labai svarbios, kad mokiniai turėtų

žinių ir įgūdžių, reikalingų priimti labiau informuotus ir tvaresnius sprendimus dėl energijos vartojimo.

Kuo mokiniai anksčiau pradės mokytis energetinio raštingumo, tuo jie bus labiau pasirengę priimti

svarbius sprendimus, reikalingus visuomenei ateityje.

METODOLOGIJA

Siekiant realizuoti tyrimo tikslą ir įgyvendinti uždavinius buvo taikytas veiklos tyrimas klasėje (angl.

classroom action research). Šis metodas leidžia suprasti mokytojams ir tyrėjams kaip patobulinti praktinį

mokymo lauką. Tyrimas aprėpia šiuos žingsnius - planavimas, įgyvendinimas, stebėjimas, refleksija,

planavimas iš naujo. Pradžioje tyrėjos kartu su įvairiais praktinio lauko atstovais parengė edukacinio

atominio turizmo maršrutą atsižvelgdami į ugdymo turinio poreikius, šio maršruto turinio pagrindu

parengė mokymus ir Moodle kursą mokytojams. Pirmasis maršruto išbandymas vyko 2021 metų

pavasarį organizuojant mokymus 136 mokytojams pristatant edukacinį maršrutą, inovatyvias ugdymo

strategijas (tyrinėjimais grįstas mokymasis, kraštovaizdžio tyrimas, GIS ir naratyvinė geografija,

skaitmeninis pasakojimas). Tyrėjos pasidalino su mokymų dalyviais pedagoginių strategijų savitumais ir

pedagoginės veiklos klasėje organizavimo principais ir tyrimo metodika. Mokytojai organizavo

pedagoginę veikla su savo mokyklos mokiniais (veiklos planavimas, atlikimas, vertinimas). Mokiniai

atliko kūrybinius darbus. Vėliau mokytojai pateikė tyrėjoms ir vieni kitiems grįžtamąjį ryšį fokus grupės

metu (šis etapas aprėpė ir refleksyviają veiklą įtraukiant diskusijas apie tai, kas pavyko, kas sukėlė

iššūkius, ką būtų galima tobulinti). Tyrėjos atliko 61 mokytojų ataskaitų apie atliktą pedagoginę veiklą

su mokiniais kiekybinę ir kokybinę turinio analizę išskiriant veiklos temas, taikytas strategijas, veiklos

organizavimo principus, mokinių skaičių, amžiaus grupę/ klasę, mokinių darbų aprašymus ir pavyzdžius.

Anot mokytojų ataskaitų, 2239 mokinių buvo įtraukta į veiklą. Atlikta kiekybinė mokytojų apklausa

2021 metų pavasarį (N-49) klausiant kaip jie vertina sukurto maršruto kokybę, jo tinkamumą naudoti savo

profesinėje veikloje, savo pasirengimą taikyti įvairias strategijas ir pareigas - tyrinėjimais grįstą ugdymą,

GIS ir žemėlapio pasakojimą, kraštovaizdžio tyrimą, skaitmeninį pasakojimą. Antrasis maršruto

išbandymas vyko 2021 m. lapkričio mėn. - 2022 metų sausio mėn. vyko mokymai mokytojams (N-164),

mokytojai pateikė grįžtamąjį ryšį seminaro metu, atlikta kiekybinė mokytojų apklausa 2022 metų sausio

mėn.

Edukacinių strategijų išbandymas klasėje:



mokytojų pedagoginės veiklos ataskaitų turinio ir refleksijų  analizė

Edukacinių strategijų taikymo ataskaitų kokybinis tyrimas atliktas 2021 m. balandžio – gegužės
mėnesiais.

Tyrėjos taikė kokybinę ir kiekybinę turinio analizę (1 lentelė).

1 lentelė. Pedagoginių sprendimų tyrimo etapai

Tyrimo etapas Tyrimo etapo paskirtis Tikėtinas rezultatas

Pirmas.

2021 vasario mėn.

Tyrimo dalyvių surinkimas (tyrimas vykdytas mokymų
mokytojams metu).

Informacijos apie mokymus mokytojams ir tyrimą
paskelbimas viešai.

Buvo kviečiami dalyvauti socialinių mokslų (geografijos,
istorijos, ekonomikos) mokytojai.

Surinkti tyrime
pageidaujantys dalyvauti
dalyviai.

Antras.

2021 m. kovo
mėn.

Mokymų ir tyrimo dalyvių supažindinimas su būsimu
tyrimu ir užduotimis, kurias turės atlikti. Visiems mokymų
ir tyrimo dalyviams buvo pristatyta, kaip vyks tyrimas ir
pateikta užduotis, kurią prašoma atlikti bei pateikti
medžiagą. Dalyvavimas tyrime buvo laisvanoriškas.

Tyrimo dalyvių
apsisprendimas
dalyvauti tyrime ir atlikti
užduotis.

Trečias etapas

2021 m. kovo –
balandžio mėn.

Informacijos ir medžiagos pateikimas užduočių atlikimui.

Užduočių atlikimas.

Atliktos ir pateiktos
užduotys. 61 dalyvis
pateikė 108 darbus

Ketvirtas etapas.

2021 m. gegužės
– gruodžio mėn.

Darbų turinio analizė (angl. content analysis): kriterijų
analizei formulavimas, duomenų klasifikavimas,
kategorizavimas ir analizavimas pagal kriterijus.

Duomenys mokytojų
pateiktuose darbuose
suklasifikuoti pagal
suformuluotas
kategorijas ir atlikta
analizė.

Penktas etapas

2022 m. sausio –
balandžio mėn.

Tyrimo duomenų apibendrinimas ir interpretavimas Pateikta tyrimo
duomenų interpretacija
ir apibendrinimai.

Pirmas etapas. Dalyvių surinkimas. Buvo paskelbta registracija į mokymus apie numatomas pristatyti

inovatyvias edukacines strategijas. Į seminarus užsiregistravo 136 dalyviai.

Antras etapas. 2021 m. kovo mėn. tyrimo dalyvių supažindinimas su būsimu tyrimu ir užduotimis, kurias

turės atlikti. Visiems dalyviams buvo pristatyta, kaip vyks tyrimas ir pateikta užduotis, kurią prašoma



atlikti bei pateikti medžiagą. Dalyvavimas tyrime buvo laisvanoriškas. Dalyviai galėjo tik išklausyti

informaciją, bet nepateikti atliktų užduočių.

Trečias etapas. Informacijos pateikimas užduočių atlikimui. 2021 m. kovo – balandžio mėn. įvyko 4

nuotoliniai seminarai, kurių metu tyrimo dalyviams buvo pateikta detali informacija apie kiekvienos

mokymo strategijos taikymą mokykloje, diskutuojama, atsakoma į dalyvių klausimus. Visa medžiaga

dalyviams buvo pateikiama nuotolinėje aplinkoje Moodle. Pasibaigus seminarams, dalyviams buvo

suteikta laiko – apie 4 savaites, per kurias jie turėjo pasirinkti vieną strategiją ir ją įgyvendinti su mokinių

grupėmis ir šios strategijos įgyvendinimo eigos aprašymą dalyviai turėjo pateikti sistemoje.

Tyrimo dalyviams buvo pateiktas temų sąrašas, siejamas su EDUATOM atominio turizmo maršruto

tematika, tačiau buvo sudaryta galimybė pasirinkti kitą dominančią ar aktualią temą, įvertinant tuo metu

pamokose analizuojamą turinį:

1. Visaginas – urbanistinio paveldo vertybė
(sovietinis planinis miestas, „atomgrad“ - atominis
miestas, gyvenvietė, suplanuota įmonės
darbuotojams ir jų šeimoms apgyvendinti).

2. Visagino miesto istorija ir paveldas.

3. Funkcinės miesto zonos (remiantis Visagino
pavyzdžiu)

4. Visagino miesto raidos perspektyvos ir projektai.

5. Visagino miesto gyventojai (daugiatautinė sudėtis,
monoindustrinio miesto gyventojai, trys gyventojų
kartos – nuo atominės energetikos iki kūrybinių
industrijų darbuotojų; virsmas nuo pramonės iki
post-industrinio/ post-atominio etapo).

6. Monopramoniai/ monoindustriniai miestai
Lietuvoje (įtraukiant Visaginą).

7. Kultūra ir tradicijos Visagino mieste.

8. Turistiniai maršrutai Visagine ir jo apylinkėse (gali
būti aprašyti esami, gali būti sukurtas naujas).

9. Visagino gamta ir jos turtai

10. Visagino apylinkių kraštovaizdžio ypatumai

11. Atominė energetika Lietuvoje (gali būti istorija,
perspektyvos planai).

12. Atominė energetika pasaulyje, kaimyninėse
valstybėse (Astravo AE)

14. Atominės energetikos privalumai ir trūkumai
(atominės energetikos istorija ir raidos tendencijos,
ekonominis aspektas, CO2 emisija, atominės
energetikos saugumo ir poveikis aplinkai bei
žmonėms problemos, radioaktyvių atliekų tvarkymo
ir saugojimo problemos, nesaugumas ir avarijos)

15. Lietuvos energetikos istorija.

16. Atsinaujinančios energetikos geografija ir istorija
Lietuvoje.

17. Lietuvos atsinaujinanti energetika: dabarties
situacija ir plėtra.

18. Energetika Lietuvoje.

19. Energetikos raida tam tikrame Lietuvos regione.

20. Energijos šaltiniai ir tinklai tam tikrame krašte.

21. Lietuva Europos energetinėje sistemoje.

22. Žymiausi Lietuvos energetikos specialistai ir
mokslininkai.

23. Energetiko profesija: specializacijų įvairovė,
darbas.

24. Energetinės įmonės (pasirinktinai) istorija.

25. Energetiko darbo rutina: iššūkiai, problemos,
sprendimai.

26. Energetikos sektoriaus atgarsiai mene (filmuose,
literatūroje, dailėje).



13. Ignalinos AE ir Černobylio AE palyginimas

61 tyrimo dalyvis pateikė iš viso 108 mokinių atliktų darbų pavyzdžius.

Ketvirtasis etapas. Darbų turinio analizė (Content analysis). Šiame tyrimo etape buvo suformuluoti

kriterijai analizei, pagal kuriuos bus atliekama darbų analizė, darbai klasifikuojami pagal pasirinktas

pritaikyti mokymo strategijas: kraštovaizdžio tyrimą, geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymą ir

skaitmeninės istorijos kūrimą ir išanalizuoti pagal suformuluotus kriterijus:

1) Pasirinkta taikyti edukacinė strategija: tyrinėjimu grįstas ugdymas, kraštovaizdžio tyrimas, GIS,

skaitmeninė istorija.

2) Mokymo Edukacinės strategijos taikymui pasirinkta tema

3) Kaip išpildytos suformuluotos užduoties sąlygos (mokinių amžius/ klasė; mokinių skaičius;

pasirinkti ugdyti mokinių gebėjimai; temos; individualaus/ grupinio darbas, pasirinkti pedagoginiai

sprendimai, kt.)

Pagal šias nuostatas parengti duomenų rinkimo instrumentai, kuriuose fiksuoti darbų turinio požymiai ir

šių požymių pavyzdžiai.

Pirmasis tyrimo duomenų fiksavimo instrumentas – pusiau kiekybinis, kuriame buvo užfiksuoti

apibendrinti duomenys, leidžiantys nustatyti, kurios pateiktos mokymo strategijos buvo aktualiausios,

kurios temos buvo patraukliausios, ar buvo temos pasirinktos iš pasiūlytų. Taip pat buvo svarbu nustatyti

– kuriame koncentre dažniausiai buvo taikomos strategijos ir kiek mokinių dalyvavo.

Penktasis etapas. Gautų duomenų interpretacija ir apibendrinimas.

Tyrimo dalyvių darbai, siekiant konfidencialumo užtikrinimo, koduojami raidėmis ir skaitmenimis M1,

M2 ir t.t.

Tyrimo duomenų analizė

61 tyrimo dalyvis pateikė su mokiniais atliktų darbų, kurių metu išbandė edukacines strategijas,

pavyzdžius. Apžvelgus atsiųstus darbus (ataskaitas) paaiškėjo, kad dalis tyrimo dalyvių išbandė ne po

vieną, o po kelias strategijas, todėl iš viso gauta 108 edukacinių strategijų išbandymo aprašymai,

kuriuose, kaip nurodė dalyviai, dalyvavo 1898 5 - 12 klasių mokiniai (N lentelė). Žiūrint į klases, kuriose

buvo išbandytos edukacinės strategijos, daugiausiai buvo išbandyta 9 klasėse (17,7 proc.), 6 ir 11 klasėse

- po daugiau kaip 16 proc., 8 ir 10 klasėse - po 15,2  proc., 7 klasėse - 10,1 proc., 12 klasėse - 8,9 proc. ir

5 klasėje - 1,3 proc.



Pagal dalykus, kuriuose buvo išbandytos edukacinės strategijos daugiausiai buvo nurodyta 93,3 proc., kad

tai vyko geografijos pamokose, kitų dalykų pamokose (istorijos, integruojant geografiją ir kitus dalykus,

pilietiškumo ugdymo, biologijos ir kt.) nurodė bendrai apie 7 proc. dalyvių.

Analizuojant tyrimo dalyvių darbus, buvo sisteminamos atliktų darbų tematikų sritys. Išryškėjo 5

pagrindinės sritys: energetika, artimos aplinkos tyrinėjimas, gamtos objektų ir reiškinių tyrinėjimas,

maršrutų ir žemėlapių sudarymas, istorinių įvykių apžvalga.

Taip pat dalis darbų pasižymėjo tematine įvairove ir buvo priskiriama prie kitokių sričių. Daugiausiai

darbų buvo siejama su artimos aplinkos tyrinėjimais (37,5 proc.). 37,1 proc. darbų siejosi su įvairiomis

energetikos temomis, čia buvo priskirta ir Visagino bei IAE tematikos. Dar nemaža dalis darbų (10,6

proc.) buvo siejama su gamtos objektų ir reiškinių stebėjimais, analize. Nedidelė dalis darbų (5,8 proc.)

buvo apie tai, kaip sudaromi žemėlapiai ir maršrutai bei buvo ir istorinių įvykių analizės (4,8 proc.).

Nemaža dalis darbų (9,6 proc.) priskirta prie kitokių sričių.

Atliekant energetikos temos išpildymo analizę, laikomasi tokios tyrimo logikos: išsiaiškintas bendras

energetikos tematiką analizuotų darbų skaičius, išskirtos darbus vienijančios teminės sritys ir šioms

sritims priskirtos konkrečios temos, tada analizuota, kokios edukacinės strategijos taikytos temų

išpildymui ir kaip pateikiami darbai.

Analizuojant darbus apie energetiką, pažymėtina, kad iš visų gautų 108 darbų energetikos sampratos

tematika atlikti 27 darbai, kas sudaro daugiau, nei trečdalį (31,1 proc.) visų darbų. Nors mokytojams buvo

pasiūlytos užduotys apie energiją, atominę energetiką, Visaginą, Ignalinos atominės elektrinę, tačiau

mokytojų, pasirinkusių energetikos tematiką, skaičius nebuvo didelis. Ieškant atsakymų, kodėl tyrimo

dalyviai nepasirinko siūlomų temų, darytinos prielaidos, kad toks rezultatas patvirtina ankstesniuose

tyrimuose gautus rezultatus apie energetikos, branduolinės energetikos turinio aktualijas geografijos

turinyje energetikos tematika yra gana sudėtinga, tam reikalingas ir specifinis mokytojo pasirengimas

dėstyti, šio dalyko turinyje dėmesys energetikos tematikai nėra ypatingas – mokytojai gali rinktis kitokią

tematiką, branduolinės energetikos tematika nėra aktuali šiuo metu, nes Lietuvoje nėra atominės

elektrinės, Visagino miesto ypatumai ne visuomet aktualūs. Tačiau bendrai gauti darbai ir jų išpildymas

demonstruoja, kad energetikos tematika mokiniams ir mokytojams gali būti patraukli, įdomi, suteikia

galimybę analizuoti reiškinių ir objektų įvairovę, taikyti įvairias metodines prieigas temų išpildymui.

Susisteminus informaciją apie energetikos tematiką pateiktuose darbuose, išsiskiria 5 teminės sritys (2

lentelė): Energetikos samprata, Branduolinė energetika, Atsinaujinanti energija, Visaginas ir IAE,

Branduolinės katastrofos.

Šios teminės sritys demonstruoja įvairovę, taip pat sąsajas su tyrėjų pasiūlytomis temomis edukacinių

strategijų išbandymui.



Kitas aspektas, į kurį derėtų atkreipti dėmesį, – aktualumas ir sąsajos su tuo metu vykusiu mokymosi

procesu, nes, kaip pažymėjo tyrimo dalyviai, ne visuomet sutapo su tuo, ką mokiniai mokėsi, todėl reikėjo

specialiai organizuoti veiklas arba tai daryti neformalaus mokymosi veiklų metu.

Išryškinus temines sritis, buvo įdomu pasižiūrėti, o kokios konkrečios temos buvo pasirinktos edukacinių

strategijų išbandymui apie energetiką ir kaip šios temos buvo pasirinktos. Temų pasirinkimas darbui vyko

įvairiai: kaip teigė tyrimo dalyviai, kai kurie suformulavo mokiniams patys temas, parengė jų išpildymo

gaires; kai kurie suformulavo užduotis, o mokiniai patys rinkosi kokia tema atlikti darbus.

Žiūrint į konkrečias pasirinktas temas, išryškėjo tam tikra tendencija, kurią galima taip pat sieti su

geografijos ugdymo turinio aspektais (2 lentelė). Daugiausiai darbų buvo srityje apie energetikos

sampratą, šių darbų temos buvo apie energetiką, kaip ūkio šaką: „Energetikos istorija“, „Lietuvos

energetikos istorija“, „Lietuvos energetika“, „Energetikos įmonės“, „Energija Tauragėje“. Yra viena tema,

kuri siejama su kraštovaizdžio sampratos aktualijomis „Kraštovaizdis ir energetika“. Prie energetikos,

kaip ūkio šakos sampratos priskyrėme ir temas apie hidroelektrines („Hidroelektrinės ant Verknės“,

„Hidroelektrinės“, „Kruonio HAE“), nes geografijos turinyje kol kas hidroenergetikos tematika

pateikiama, kaip energetikos šaka, nors pagal dabartines aktualijas tokios temos galėtų būti priskiriamos ir

prie atsinaujinančių šaltinių tematikos. Taip pat peržiūrėjus darbų turinį, hidroelektrinių tematikos

išpildymas daugiau siejamas su sampratos pristatymu, nei su atsinaujinančių energijos šaltinių aktualijų

plėtojimu.

2 lentelė. Darbų apie energetiką temos

Teminės sritys Atliktų darbų temos

Energetikos samprata Energetikos įmonė; Energetikos istorija; Energija Tauragėje; Lietuvos
energetika; Kraštovaizdis ir energetika; LT energetikos istorija;
Hidroelektrinės ant Verknės; Hidroelektrinės; Kruonio HAE

Branduolinė energetika Atominės energetikos privalumai ir trūkumai; Branduolinė energetika; Įdomūs
atominiai objektai

Atsinaujinanti energija Alternatyvioji energija Grigiškėse 1; Atsinaujinantys energijos šaltiniai; LT
energetika, ne/atsinaujinantys šaltiniai; Vėjo energetika; Žaliasis miestas

Visaginas ir IAE Apie Visaginą; IAE ir Černobylio palyginimas; Vilnius ir Visaginas; Visaginas
ir IAE nuotraukose; Visagino turistiniai objektai

Branduolinės katastrofos Atominių elektrinių katastrofos; Černobylio tragedija



Nustačius darbų apie energetiką temines sritis ir temas, buvo analizuojama, kaip tyrimo dalyviai pritaikė

pasiūlytas edukacines strategijas: mokslinį tyrimą, kraštovaizdžio tyrimą, GIS tyrimą ir skaitmeninės

istorijos kūrimą bei kaip šios strategijos dera su temomis. Gauti duomenys rodo, kad buvo pritaikytos

visos keturios strategijos. Dažniausiai tyrimo dalyviai taikė GIS tyrimo strategiją, iš visų išpildžiusių

energetikos temas, ją pritaikė 12 dalyvių. Temos, kuriomis buvo parengti darbai sietinos su keturiomis

sritimis; energetikos samprata, branduolinė energetika, atsinaujinanti energija ir Visaginas ir IAE (3

lentelė).

Analizuojant pasirinktų darbų temų ir edukacinių strategijų taikymą bei sąsajas su teminėmis sritimis,

atskleista, kad 12 tyrimo dalyvių taikė GIS tyrimo strategiją ir darbų atlikimui buvo pasirinktos temos

apie energetiką bendrai (Energetikos sampratos teminė sritis): „Energetikos istorija“, „Lietuvos

energetika“, temos apie hidroenergiją ir hidroelektrines, vienas darbas buvo apie tai, kas aktualu tam

regionui, kuriame mokiniai mokosi, todėl pasirinkta tema „Energija Tauragėje“ (3 lentelė). Du darbai

buvo siejami su branduoline energetika: „Apie branduolinę energetiką“ ir „Įdomūs atominiai objektai“.

Teminėje srityje apie atsinaujinančią energetiką buvo darbas apie vėjo energetiką ir vienas darbas apie

aplinką, kurioje gyvena – „Alternatyvioji energija Grigiškėse“. GIS tyrimo edukacinė strategija buvo

taikoma sukuriant Visagino miesto turistinį maršrutą (3 lentelė).

Kiek mažiau mokytojai pateikė skaitmeninės istorijos taikymo apie energetiką pavyzdžių, pateikti 6

darbai, kurie siejami su trimis teminėmis sritimis: branduolinė energetika, Visaginas ir IAE, atsinaujinanti

energija (3 lentelė). Mokytojams su mokiniais pasirodė įdomu sukurti istorijas apie katastrofas

(„Atominių elektrinių katastrofos“, „Černobylio tragedija“) ir apie atominės energetikos privalumus bei

trūkumus (3 lentelė). Aktuali buvo ir tematika apie atsinaujinančią energiją, nes buvo parengtos istorijos

apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir „žalią“ miestą. Įdomi istorija buvo apie Visaginą ir IAE, kuri

pristatoma nuotraukose (N lentelė).

Kraštovaizdžio tyrimo strategijos išbandymas siejosi su trimis teminėmis sritimis: Visaginas ir IAE,

energetikos samprata, atsinaujinanti energija ir pateikti darbai apie energetikos įmones, hidroelektrines,

kaip kraštovaizdis siejasi su energetika. Taip pat buvo pristatyta tema apie Visagino kraštovaizdį ir tema

apie tai, kokią įtaką kraštovaizdžiui daro atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniai.

Mažiausiai tyrimo dalyvių pasirinko atlikti bendrai mokslinį tyrimą, tačiau pristatyti darbai parengti

aktualiomis temomis, lyginant Ignalinos ir Černobylio atomines elektrines, lyginant Vilnių ir Visaginą,

taip pat analizuojant Lietuvos energetikos istoriją ir aktualijas (3 lentelė).

3 lentelė. Edukacinių strategijų taikymas temų apie energetiką išpildymui



Taikyta
edukacinė
strategija

Tema Sritys

GIS tyrimas
1. Energetikos istorija
2. Energija Tauragėje
3. Hidroelektrinės ant Verknės
4. Hidroelektrinės
5. Lietuvos energetika

Energetikos samprata

6. Branduolinė energetika
7. Įdomūs atominiai objektai Branduolinė energetika

8. Vėjo energetika
9. Alternatyvioji energija Grigiškėse Atsinaujinanti energija

10.  Visagino turistiniai objektai
Visaginas ir IAE

Kraštovaizdžio
tyrimas

1.      Apie Visaginą
Visaginas ir IAE

2. Energetikos įmonė
3. Kraštovaizdis ir energetika
4. Kruonio HAE

Energetikos samprata

5.      Lietuvos energetika: atsinaujinantys ir
neatsinaujinantys šaltiniai Atsinaujinanti energija

Skaitmeninė
istorija

1. Atominės energetikos privalumai ir trūkumai
2. Atominių elektrinių katastrofos
3. Černobylio tragedija

Branduolinė energetika

4.      Visaginas ir IAE nuotraukose
Visaginas ir IAE

5. Atsinaujinantys energijos šaltiniai
6. Žaliasis miestas Atsinaujinanti energija

Tyrimas
1. IAE ir Černobylio palyginimas
2. Vilnius ir Visaginas Visaginas ir IAE

3. Lietuvos energetika
4. LT energetikos istorija Energetikos samprata

Darbų turinio analizės tyrimo eiga

Darbų turinio analizės (content analysis) paskirtis – nustatyti pateiktų mokymo strategijų taikymo

konkrečiose pedagoginėse situacijose situaciją: kokiu mastu mokytojai gali pritaikyti pateiktas mokymo

strategijas (tyrinėjimu grįstas ugdymas, kraštovaizdžio tyrimas, GIS, skaitmeninė istorija) ir įrankius,

kokias priemones, medžiagą taiko, kaip pasirenka tematiką, su kokiais sunkumais susiduriama taikant šias

strategijas.



Pažymėtina, jog tyrinėjimais grįstas ugdymas yra aktualizuojamas geografijos dalyko Bendrosios

programos (2008) struktūroje visuose koncentruose, kur yra dalis „aplinkos pažinimas ir tyrimai“.

Atliepiant programą turi būti mokoma tinkamai atlikti tyrimą, ugdomi mokinių gebėjimai atlikti

geografinius aplinkos stebėjimus ir tyrimus, formuluoti hipotezes, rinkti duomenis, atlikti įvairius

matavimus ir skaičiavimus, ieškoti sprendimo būdų, daryti išvadas ir vertinti gautus rezultatu.

Daugiausiai tyrimų atlikta 9-10 klasėje, todėl, kad šio koncentro ugdomosios veiklos sričių tematika

daugiausia siejama su regioniniu geografinės erdvės lygmeniu, kaip pavyzdį imant Lietuvos ar Europos

regioną, o vienas iš gebėjimų siejamas su technologijų naudojimu – 2.3. Naudojantis geografinės

informacijos sistemomis (GIS), gebėti sukurti žemėlapį (BP, 2008).

Mokytojų su mokiniais išbandytos edukacinės strategijos ir atlikti tyrimai atliepia Bendrųjų programų

(BP, 2008) numatytų gebėjimų ugdymą - 2.15. Analizuojant įvairius informacijos šaltinius, vertinti

gamtos išteklių (atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų) naudojimą, geografinį jų pasiskirstymą.

Veiklos rekomenduojamos integruoti su kitais mokomaisiais dalykais - istorija, pilietiškumu, ekonomika,

fizika, biologija, tai atsispindi ir tyrime, nes matome kelis integracijos pavyzdžius.

GIS tyrimo edukacinė strategija išbandyta trijose srityse: energetikos samprata, branduolinė energetika ir

atsinaujinanti energija. Iš viso pateikta 11 darbų. Daugiausiai darbų atlikta apie energetikos sampratą (6

darbai), kurių temos: apie Lietuvos energetiką, energetikos istoriją, hidroelektrines, energetiką

konkrečiame regione – „Energetika Tauragėje“ (4 lentelė). Keturi darbai siejosi su branduolinės

energetikos sritimi: apie branduolinę energetiką, atominius objektus, Ignalinos ir Černobylio AE

palyginimą. Viena tema siejosi su atsinaujinančių energijos šaltinių sritimi – „Vėjo energetika“ (4

lentelė).

4 lentelė. GIS tyrimo strategijos taikymo temos

Sritys Tema, tyrimo dalyvis

Energetikos samprata Lietuvos energetika M25, M33, M48

Energetikos istorija M48

Energija Tauragėje M29

Hidroelektrinės M3



Branduolinė energetika Branduolinė energetika M3

Atominė energetika M25

Įdomūs atominiai objektai M19

IAE ir Černobylio palyginimas M48

Atsinaujinanti energija Vėjo energetika M28

Remiantis GIS tyrimo atlikimo ir rezultato pateikimo rekomendacijomis, suformuluoti darbų
analizės kriterijai:

1) Rezultato pateikimas:

· Interaktyvaus žemėlapio apjungimas su aiškinamaisiais tekstais,

· Naudojamos nuotraukos,

· Naudojama vaizdo, garso medžiaga, kt.,

· Integruojama surinkta medžiaga / interaktyvūs žemėlapiai, anketų duomenys.

2) Žemėlapių naudojimas medžiagos vizualizavimui - Interaktyvumas, Žemėlapių pobūdis,
Žemėlapių skaičius

3) Objektai žemėlapyje:

· Kokie objektai pažymėti kiek objektų

· Kaip žymimi

· Koks aprašymas

4) Kokia papildoma informacija pateikiama:

· Diagramos

· Paveikslai

· Schemos

5) GIS duomenų surinkimo būdai

· Autentiškoje aplinkoje

· Savo artimoje aplinkoje

· Naudojant informacinius  šaltinius

· Atliekamas stebėjimas

· Renkami apklausos (ArcGIS anketos):



- Duomenų rinkimo priemonės sukūrimas

- Objekto padėties fiksavimas

- Geoduomenų pateikimas ir aprašomosios informacijos pateikimas

- Papildančių duomenų apie objektą rinkimas įvairiose aplinkose (muziejuje, namuose, internete ir
kt.)

- Duomenų sluoksnio sukūrimas

- Surinktų duomenų panaudojimas žemėlapyje

Analizuojant pateiktus tyrimo dalyvių darbus peržiūrėta forma, kuria pristatomi GIS tyrimų rezultatai:

kaip žemėlapis apjungiamas su tekstais, iliustracijomis, aiškinamaisiais tekstais, taip pat – ar naudojama

kitokia medžiaga, pvz., - vaizdo, garso įrašai. Kaip rodo duomenys, išanalizuotuose darbuose dominuoja

interaktyvių žemėlapių pateikimas su paaiškinamaisiais tekstais ir iliustruojančiomis fotonuotraukomis.

Tik viename darbe integruojama vaizdo medžiaga apie atsinaujinančią energetiką.

Išanalizavus atliktus darbus matyti, kad žemėlapių pasirinkimas siejamas su analizuojama tema bei kokią

aplinką analizuoja tyrėjas. Atliktuose darbuose matyti, kad tyrimo dalyviai rinkosi pradedant labai

artimos savo gyvenamajai vietai aplinkos, pvz., „Energetika Tauragės krašte“ (M48), kai buvo pasirinktas

Tauragės krašto žemėlapis, atliekant tyrimus Lietuvos kontekste („Lietuvos energetika“, „Energetika

Lietuvoje“ (M48)) pasirenkami Lietuvos žemėlapiai. Kai analizuojamos globalinės temos, pvz., „Atominė

energetika pasaulyje“ (M48) – naudojami pasaulio ar Europos žemėlapiai (11 pav.).

Kalbant apie žemėlapių tipus, naudojama įvairovė nėra didelė - dažniausiai naudojami interaktyvūs

ArcGis siūlomi žemėlapiai, tačiau yra ir topografinių („AE ir Černobylio palyginimas“ (M 48)).

Kaip parodė tyrimas, dažniausiai naudojamas vienas žemėlapis, labai retais atvejais daugiau. Tai sietina

su tuo, kad darbai nėra sudėtingi, jų atlikimui skiriama nedaug laiko (kartais tik viena – dvi pamokos).

Analizuojant, kaip žemėlapiuose fiksuojami pasirinkti objektai, dažniausias vaizdavimas – pasirinkti

objektai vaizduojami taškais, pasirinktais simboliais, užėjus ant pažymėto taško ar simbolio, pateikiamas

objekto pavadinimas, fotonuotrauka ir aprašymas (12 pav.).

Kai kuriuose darbuose konkrečių simbolių nėra, tačiau pasirenkamas žemėlapis, kuriame vaizduojama

visuma objektų, pvz., vėjo elektrinių parkai ir pavienės vėjo jėgainės („Vėjo energetika“ M28) arba

branduolinių elektrinių pasiskirstymas pasaulyje („Atominė energetika“ M29), demonstruojantys objektą,

kaip visumą.

Priklausomai nuo darbų apimties bei sudėtingumo žemėlapyje pažymima nuo 2 iki 10 objektų. Taip pat

objektų žymėjimas siejamas ir su tema bei kurioje klasėje darbas atliekamas., pvz., žemesnėse klasėse

arba pradedant susipažinti su GIS tyrimu ir žemėlapio naudojimu, objektų gali būti žymima nedaug.



Kaip minėta, paprasčiausias objekto žymėjimo būdas – vieta žemėlapyje ir trumpas aprašymas, pvz.,

„Energetikos istorija“, „AE ir Černobylio palyginimas“ (abu M48).

12 paveikslas. Objektų žymėjimo žemėlapyje ir informacijos pateikimo pavyzdys

Kai kuriuose darbuose yra tik aprašymas, kuris yra gana išsamus, tačiau nėra iliustruojančių nuotraukų.

Darbuose, kuriuose yra daugiau nei du objektai („Lietuvos energetika“ ir „Energetika Lietuvoje“,

„Atominė energetika pasaulyje“ M48), šių objektų pristatymas yra išsamus ir įdomus, todėl verta

panagrinėti šių darbų turinį.

Žemėlapyje „Lietuvos energetika“ (M48) pažymėti svarbūs istoriniu aspektu energetikos objektai

įvairiose Lietuvos vietose: pirmosios elektrinės Vilniuje, Vilniaus centrinė elektrinė, Šiauliuose,

Klaipėdoje, Rietave (pristatoma, kaip Lietuvos elektrifikacijos pradžia), Kauno hidroelektrinė. Prie

kiekvieno objekto pateikiamos iliustracijos - fotonuotraukos, aprašymai, kurie siejami su šių objektų

svarba istoriniu aspektu.

Kitas darbas „Energetika Lietuvoje“ (M48) demonstruoja žemėlapyje pažymėtus objektus, kurie

iliustruoja svarbius energetinius objektus skirtingose vietovėse: Vilniuje – Valstybinė atominės

energetikos saugos inspekcija, Energetikos ministerija, energijos komitetas, įkurtas 1936; Kauno regionas

– Kauno universitete 1928 m. parengti pirmieji energetikos specialistai, pirmoji Lietuvoje šiluminė

elektrinė, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Šiaulių regionas – pirmosios elektrinės Rėkyvos ir

Balčiūnų. Rietavo dvaro pirmoji elektrinė Lietuvoje. Tauragės pirmoji aukštos įtampos tiekimo linija

1921 m.

Prie aprašymų pateikiamos iliustracijos – tiek šiuolaikinės fotonuotraukos, tiek istorinės (Rietavo dvaro

istorinė nuotrauka).

Darbe „Atominė energetika pasaulyje“ (M48), kuris apima pasaulinį kontekstą, žemėlapyje pavaizduotos

valstybės, kuriose veikia atominės elektrinės: Baltarusija, Astravo AE, Suomija, Loviisos AE; Vokietija,



Brokdorfo AE; Italija, Garigliano AE. Kiekvieną tašką žymi skirtingi simboliai. Paspaudus ant kiekvieno

simbolio atsiranda detalus aprašymas apie kiekvienos atominės elektrinės charakteristikas ir jų istoriją.

Analizuojant pateiktus GIS tyrimų darbus pastebima, kad papildomos informacijos, medžiagos ar kitokių

medžiagos pateikimų būdų nėra gausu. Medžiaga, kuri naudojama – dažniausiai tai mokytojo parengta

informacija, kuri leidžia mokiniams greičiau susiorientuoti, pvz., darbe „Energija Tauragės krašte“

(M29) naudojamas vaizdo siužetas apie atsinaujinančią energetiką Europoje ir statistiniai duomenys apie

atsinaujinančius energijos šalinius Lietuvoje. Siekiant išsiaiškinti, ką mokiniai žino tema, kuri bus

analizuojama, naudojamas padlet.com įrankis, kuriame užfiksuojamos mokinių įžvalgos („Įdomūs

atominiai objektai“ M19). Taip pat, pabaigus darbus, viename darbe buvo panaudotas apklausų įrankis

ArcGIS Survey123 ir gauti duomenys pavaizduoti diagramose.

Kalbant apie duomenų, kurie buvo naudojami darbuose surinkimo būdus, ši vieta gali būti įvardijama,

kaip problemiška, nes įvairove, kuri turėtų būti, nepasižymima. Kaip rekomenduojama, atliekant GIS

tyrimą, duomenys turėtų būti renkami autentiškose aplinkose, pvz., savo aplinkoje, stebint, atliekant

apklausas ir pan. Tačiau iš analizuotų darbų nė viename darbe tokie duomenų rinkimo būdai nebuvo

naudojami būtent GIDS tyrimo atlikimui. Daugumoje darbų buvo pasitelkiama tai, kas siūloma

internetinėje erdvėje, t.y., pasirenkant fotonuotraukas, tekstus. Viename darbe („Energija Tauragės krašte“

M29) buvo naudojamas ArcGIS Survey123 įrankis, tačiau tai daugiau skirta medžiagos apibendrinimui, jį

naudojo mokytoja, o ne mokiniai medžiagos surinkimui.

Tokią situaciją, kai duomenys renkami pasitelkiant tik greičiausiai prieinamus internetinius šaltinius bei

priemones galima paaiškinti keletu priežasčių:

· duomenų surinkimo būdų pritaikymui reikalingas laikas – mokiniams turi būti skirta laiko, kad jie

galėtų apsilankyti realiose vietose ir susirinkti reikalingą informaciją;

· mokiniai turi būti pasirengę taikyti įvairius duomenų surinkimo instrumentus, pvz., mokėti sukurti

apklausą, pasirengti stebėjimo protokolą ir pan., kas yra gana sudėtingi dalykai.

Kraštovaizdžio tyrimo taikymas

Kraštovaizdžio tyrimo darbų analizei buvo įsiformuluoti tokie kriterijai:

Pateikimo forma:

• forma - meninis istorinis pasakojimas, aprašymas, pristatymas

• vizualiai erdviškai/grafiškai/žemėlapiu, žemėlapiai, video, turistinis maršrutas, drama, kt..

Dabartinės/praeities situacijos apibūdinimas:



• Kraštovaizdžio komponentų įvertinimas objektyviu (moksliniu) ir subjektyviu (meniniu)
požiūriu: sudarantys elementai, jų charakteris (lokacija, priklausomybė (kieno dalis), pasiskirstymas;
mastas; dažnumas/retumas, unikalios savybės.

• elementų ir visumos natūralumo įvertinimas

• mokslinis ir emocinis apibūdinimas

Pokyčių analizė - akcentuojami būklę formuojantys gamtiniai ir socialiniai veiksniai, jų ryšiai (kas nuo ko
priklauso, kokiu būdu susiję, kokiu būdu kinta)

Kraštovaizdžio tapatybės ir vertingų savybių puoselėjimo veiksmų įvardijimas:

• savo kasdieninių pasirinkimų į(si)vertinimas;

• sąmoningi pasirinkimai

• komunikacija (produktai) - žinios perdavimas kitiems, turizmo maršrutas

• vizijų kūrimas arba jų kritinis vertinimas (pavyzdžiui, miesto viešųjų erdvių pertvarkymo
projektai)

Išbandant kraštovaizdžio tyrimą su energetika siejamų temų nebuvo daug – keturi darbai. Tematikos

siejosi su dviem sritimis: energetikos samprata (3 darbai) ir Visagino ir IAE (vienas darbas).

Analizuojant darbų pateikimo formą, kuri kraštovaizdžio strategijos taikyme gali būti, kaip tam tikras

pasakojimas ir turėti istorinių, meninių raiškos priemonių arba vizualinis erdvinis pristatymas, visuose

pateiktuose darbuose dominuoja tam tikro objekto pristatymas, nenaudojant meninių raiškos priemonių.

Darbuose dominuoja referatyvus faktų, duomenų pristatymas, panaudojant tam vaizdines priemones.

Pavyzdžiui, darbe „Visagino miesto istorija ir paveldas“ (M18), aprašoma, kur yra įsikūręs Visaginas,

kokie pagrindiniai objektai, koks miesto plotas, tekstas iliustruojamas atominės elektrinės nuotrauka ir

žemėlapio fragmentu, kuriame nurodomi Visagino savivaldybės kontūrai. Darbe „Elektrinių tipai:

privalumai ir trūkumai“ (M6), kurį atliko 6 klasės mokiniai buvo nurodoma, kad pasirinkus tam tikrą

elektrinės tipą, reikia nurodyti vietovę, kurioje ji yra ir iliustruoti pavyzdžiu: nuotrauka ar žemėlapiu.

Darbe apie Kruonio HAE („Kruonio HAE“, M8), kuris pateikiamas PPT formatu, labai išsami geografinė

informacija: koordinatės, gamtinės aplinkos aprašymai, kurie iliustruojami nuotraukomis, žemėlapiais,

diagramomis. Artimiausias pasakojimo tipui darbas „„Nemenčinės komunalininkas“ - energetikos įmonė

teikianti paslaugas visuomeniniam sektoriui“ (M53), kadangi tema siejama su mokinių mokymosi vietove

(Nemenčinė) ir nuosekliai pasakojama apie įmonę bei jos reikšmę tiek tai aplinkai, kurioje veikia, tiek

energetikai. Darbo pateikimo formatas PPT skaidrėse, gausiai iliustruojamas autentiškomis nuotraukomis,

žemėlapių fragmentais.

Kalbant apie kraštovaizdžio tyrimo apie energetiką ar energetikos objektus darbų pateikimo formas, iš

negausių tyrimo dalyvių pateiktų darbų galima daryti tam tikras prielaidas, kad tokio pobūdžio darbams

reikalingi laiko resursai, nes būtina skirti laiko pačiam tyrimo atlikimui, duomenų užfiksavimui ir tų



duomenų pateikimo ir pristatymo formatui. Tam tikra meninė pristatymo forma, pvz., pasakojimas,

maršruto sudarymas, istorinis ar draminis pasakojimas reikalauja integracijos su kitais dalykais, pvz.,

lietuvių kalba ir literatūra ar istorija, todėl mokytojai, planuodami kraštovaizdžio tyrimą turėtų įvertinti

tokio pobūdžio integracinius ryšius: ar mokiniai jau pasirengę pateikti savo produktą viena ar kita forma,

ar formos pateikimo gali mokytis kito dalyko pamokose. Trumpalaikiams projektams, kurių atlikimui

skiriama 1 – 2 pamokos tikrai pakanka ataskaitos ar referato formos.

Kalbant apie tai, kaip išpildomas turinys atliekant kraštovaizdžio tyrimą, analizuojant pateiktus darbus,

buvo atsižvelgiama į tai ar juose apibūdinama praeities/dabarties situacija apie objektus, ar analizuojami

pokyčiai ir kokiu būdu tai daroma, ar apibūdinama analizuojamo kraštovaizdžio tapatybė, ir išryškinamos

vertingosios savybės, ar perteikiama tam tikra emocija. Kadangi pateikti darbai meniniais sprendimais

neišsiskiria, galima išskirti tam tikrus turinio pristatymo epizodus, kurie rodo, kad mokiniai praturtino ar

išplėtė savo žinias apie energetiką ir jos reikšmingumą, energetinių objektų svarbą. Darbe apie Visagino

istoriją ir paveldą (M18) stebimas svarbių kraštovaizdžio elementų nuoseklumas, nes detaliai aprašomi

svarbūs miesto objektai, pasakojama apie miesto architektūrinius sprendimus, jų ypatumus ir

iliustruojama nuotraukomis. Darbe pateikiama nuosekli miesto atsiradimo istorija, siejant su IAE

statybomis, miesto pavadinimo keitimo į Visaginą („visi ginasi“) aplinkybės. Prie meninių elementų

apibūdinimo priskirtina, kad darbe pateikiami miesto simbolių: herbo, vėliavos paveikslai ir juose

vaizduojamos gervės reikšmės aprašymas ir kultūrinio miesto gyvenimo pristatymas, nurodant, kad

mieste veikia įvairių tautybių bendrijos, kas iliustruojama dienraščio iliustracija apie gudų tautinės

bendrijos gyvenimą. Emocinei išraiškai priskiriamas pasakojimas apie Visagino apylinkių gamtovaizdį,

kuris pasižymi gražiomis ežerų ir miškų apylinkėmis. Prie kaitos analizės požymių galima priskirti jau

minėtą miesto pavadinimo keitimo fakto aprašymą ir miesto socialinių – demografinių požymių

pristatymą, kuris pasižymi miesto demografinių charakteristikų kaitos pristatymu, pateikiant

demografinių pokyčių lenteles. Prie ypatingų kraštovaizdžio savybių aprašymų priskiriama tai, kad šiame

darbe gausus Visagino apylinkių, turinčių istorinę paveldo reikšmę pateikimas. Informacija iliustruojama

nuotraukomis, kai kurios vietovės ir topografinių ar istorinių žemėlapių fragmentais, tačiau pasigendama

išsamesnio šių objektų reikšmingumo pristatymo.

Kiek kitokio pobūdžio – daugiau į mokslinį stilių orientuotas darbas „Kruonio HAE“ (M8). Šiame

kraštovaizdžio tyrime pateikiama tiksli informacija apie analizuojamą objektą Kruonio hidroelektrinę:

tikslios geografinės koordinatės, aprašomi reljefo ypatumai, hidrografinė situacija: kokios upės šalia, koks

artimiausias vandens telkinys, telkinio gylis, potvynių grėsmės, nurodomi kokie miškai, jų geografinės

koordinatės, urėdijos pavadinimas, išvardinti girininkijų pavadinimai. Kiekviena faktinė informacija

iliustruojama žemėlapio fragmentu, kuriame pažymėti aprašomi taškai ar vietovių topografinėmis

nuotraukomis. Pabaigoje darbo atliekamas kompleksinis vietovės kraštovaizdžio vertinimas, kuriame

įtraukiamas ir žmogaus sukurtų darinių vertė ir reikšmės apibūdinimas gamtai.



Darbas „Nemenčinės komunalininkas - energetikos įmonė teikianti paslaugas visuomeniniam sektoriui“

(M53), kuriame pateikiamas artimai mokymosi aplinkai svarbus objektas pasižymi struktūriniu

pateikimu: yra informacija apie įmonę: istoriją, reikšmę ir sąsajas su kraštovaizdžiu. Pristatoma įmonė,

jos veiklos istorija, yra įmonės ženklo paveikslas. Aprašoma veikla – kokiose srityse įmonė veikia ir

kokios veiklos siejamos su energetika – šilumos tiekimas gyventojams, kokias katilines valdo: kūrenamas

anglimis, biokuru, gamtinėmis dujomis. Parodant įmonės lokaciją, naudojamas GIS žemėlapis, kuriame

pažymėta įmonės administracinio pastato vieta ir iliustruojama fotonuotrauka. Informacija konkretinama

iki konkrečios vietos (Bezdonių), kuri aktuali: GIS žemėlapyje linija vaizduojamas atstumas nuo

administracinio pastato iki konkrečios vietovės ir pateikta toje vietovėje esančios katilinės nuotrauka.

Skaitmeninės istorijos pasakojimo edukacinės strategijos taikymas

Remiantis skaitmeninės istorijos bruožais (Lambert, 2013) buvo suformuluoti tokie šios strategijos

taikymo kriterijai:

• Istorijos tikslas: kaip įvardijamas ir atitinka pasirinktos istorijos turinį;

• Istorijos tikslinė auditorija: kam skirtas pasakojimas, auditorijos įtraukimas;

• Istorijos struktūra: kaip išlaikomas nuoseklumas – pradžia – įtampa – kulminacija –

pabaiga (išsprendžiama problema). Siužeto linija turi aiškus pagrindinius vystymosi taškus, baigiasi

apibendrinimu, kuriame yra atskleidžiamos pagrindinės išvados;

• Emocinis turinys: emociškumas, kaip įtraukia, kokie ir kaip naudojami simboliai,

iliustruojantys istoriją, kaip pristatomas pilietinis ar socialinis elementai; kuriuo asmeniu pasakojama (ar

pristatoma pirmuoju asmeniu – asmeninė perspektyva), ar yra dramatiškumas;

• Istorijos pateikimo priemonės: pasakojimo tempas, kalbos ar teksto turtingumas, medijų

įvairovė – vaizdai, garsai ir jų atitikimas istorijos tikslui ir turiniui, neperkrauta detalėmis ar vaizdais.

Vaizdinė medžiaga ir įgarsinimas yra kokybiški (pakankamas dydis, rezoliucija, aiški kalba). Vaizdinė

medžiaga sutampa su garsine medžiaga. Garso takelis: kruopščiai atrinkti garsai ir muzika, kas sukuria

emocinį atsaką ir bendrą teksto emocinį „dekorą“ ir nuotaiką. Pasakojimo greitis ar apimtis yra optimalus.

Trukmė (2-3 minutės).

Tyrimo dalyviai iš viso pateikė 12 skaitmeninių istorijų, kurios apėmė branduolinės energetikos,

atsinaujinančios energetikos ir energijos sampratos tematikas.

Apie branduolinę energetiką darbai buvo tokiomis temomis: „Černobylio tragedija“ (M45), „Astravo

elektrinės ir jos pavojai“ (M48), „Atominė energetika Lietuvoje“ (M33), „Visagino miesto pavadinimas

istorijoje“ (M55), „Branduolinė energetika pasaulyje“ (M3). Energijos sampratą pristatė tokios istorijos:



„Hidroelektrinės“ (M3), „Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės istorija“ (M33), „Energetika

Lietuvoje“ (M33), „Hidroelektrinės ant Verknės“ (M36). Atsinaujinančios energijos sampratą pristatyta

temomis: „Vėjo energijos panaudojimas ir potencialas pasaulyje“ (M3), „Atsinaujinantieji energijos

šaltiniai“ (M3), „Lietuvos atsinaujinanti energetika. Dabarties situacija ir plėtra“ (M33).

Vertinant pagal istorijos tikslus, visose istorijose tikslingumas aiškus ir numanomas tiek pagal temos

pavadinimą, tiek įvardijamas ir pačiose istorijose tiesiogiai: „Išanalizuoti atominės energijos perspektyvas

Lietuvoje remiantis Ignalinos AE istorija“ („Atominė energetika Lietuvoje“, M33), „Išsiaiškinti Kauno

Algirdo Brazausko hidroelektrinės statybas lėmusias priežastis, reikšmę ir svarbą Lietuvos energetikos

sektoriui“ („Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės istorija“, M33). Kai kuriose istorijose tikslas

nurodomas netiesiogiai, pvz. nurodoma „Ekonomiška, tačiau pavojinga“ („Branduolinė energetika

pasaulyje“,M3), „Veikimo principas ir paplitimas pasaulyje“ „Hidroelektrinės“, M3), įvardijama žodžiu

animacinėje istorijoje: „noriu pakalbėti apie Astravo elektrinę ir jos pavojus“ („Astravo elektrinės ir jos

pavojai“, M48).

Visos pateiktos istorijos vienaip ar kitaip įtraukiančios. Didžioji dalis istorijų pateiktos teksto forma, o

dėmesys pritraukimas įvairiomis vaizdo priemonėmis. Viena istorija „Astravo elektrinės ir jos pavojai“

(M48) pateikta animuota forma. Kadangi skaitmeninei istorijai svarbus aspektas – tikslinės auditorijos

aiškumas, pateiktuose šis kriterijus iš esmės nėra išpildomas. Analizuojant tekstus dominuoja

vadinamasis „universalumas“, kai istorijos neapsiriboja viena kažkokia apibrėžta auditorija, jos gali būti

įdomios įvairiems skaitytojams ar žiūrovams, tačiau gana aiškus vienas aspektas, orientuojantis į tikslinę

auditoriją, kuris siejamas su pačiais istorijų kūrėjais – istorijų turinys skiriamas bendraamžiams,

mokiniams. Tokią prielaidą galima daryti dėl to, kad medžiaga, turinys, iliustracijos yra atitinkančios

mokinių supratimą, tos medžiagos panaudojimą.

Kalbant apie istorijų struktūros ypatumus, dominuoja referatyvumas, kadangi darbai orientuoti į nuoseklų

informacijos pateikimą pasirinkta tema. Kulminacinių momentų, kurie būtų labai aiškiai išreikšti, nėra.

Kadangi tai referetyvūs, į informacijos pateikimą orientuoti darbai, jie nepasižymi dramatiškumu,

emocionalumu, daugumoje darbų nėra aiškaus akcentavimo į asmeninius patyrimus, išskyrus istorijas,

kurios patiekiamos komiksų forma „Atsinaujinantieji energijos šaltiniai“ (M3) – jose asmeninis aspektas

atskleidžiamas per šių istorijų veikėjų (broliai, mokytojos ir mokinių) ir aplinkos (namų – buities,

mokyklos – klasės, nuotolinės pamokos) vaizdavimą ir santykius.

Tačiau verta pažymėti, kad skaitmeninės istorijos pasižymi struktūros tvarka bei nuoseklumu. Šis

nuoseklumas siejamas su tuo, kad mokytojai labai aiškiai suformulavo užduoties atlikimo gaires. Kaip

pavyzdį galima pateikti M33 tyrimo dalyvio istorijas: „Atominė energetika Lietuvoje“, „Kauno Algirdo

Brazausko hidroelektrinės istorija“, „Energetika Lietuvoje“, „Lietuvos atsinaujinanti energetika.

Dabarties situacija ir plėtra“, kuriose yra įvardijamos tokios struktūrinės dalys: aktualumas, tikslas,



uždaviniai, šaltiniai, išvados. Visos šios dalys išskiriamos atskirais meniu punktais ir užpildomos

atitinkamu turiniu.

Kita galimybė, kaip pateikiamas struktūrinis nuoseklumas – kai pradžioje darbo pristatomas darbo turinys

(„Branduolinė energetika pasaulyje“, M3): įvadas, atominės elektrinės sandara, atominių elektrinių

paplitimas pasaulyje, pranašumai ir trūkumai, Černobylio avarija, atominė energetika Europoje; išvada,

literatūros sąrašas arba istorijoje „Vėjo energijos panaudojimas ir potencialas pasaulyje“ (M3): vėjo

energija; veikimas; pliusai; minusai; situacija Lietuvoje – o toliau nuosekliai laikantis šio turinio

pasakojama istorija.

Animuotoje skaitmeninėje istorijoje „Branduolinė energetika pasaulyje“ (M3) nėra pateikiamas nei

planas, nei struktūra, tačiau nuoseklus iliustruotas įgarsintas pasakojimas pateikia visą aktualią

informaciją apie probleminį objektą Astravo AE ir galimas grėsmes bei kaip elgtis, jei įvyktų katastrofa.

Dar vienas istorijos struktūros pavyzdys galėtų būti, kai atskirai planas nėra pateikiamas, tačiau pati

istorija pateikiama tinklapio forma, kaip tai daroma darbe „Černobylio tragedija“ (M45). Šiame darbe

struktūrines istorijos dalis skaitytojas ar žiūrovas mato meniu laukeliuose: pradžia, avarijos pasekmių

likvidavimas, žmonių prisiminimai, Černobylis šiandien, serialas, chronologija, RBMK reaktorius,

kryžiažodis.. Panašus struktūros pateikimas yra ir darbe „Hidroelektrinės ant Verknės“ (M36), kai meniu

laukeliuose pateikiami istorijos struktūrinės dalys: hidroelektrinių privalumai ir trūkumai, hidroenergijos

istorija, Jundeliškių HE, Aukštadvario HE. Toks pateikimas leidžia skaityti istoriją nuo bet kurios vietos,

nebūtinai nuosekliai. Taip pat kiekviena struktūrinė dalis sudaro tarsi mini istoriją. Tačiau pažymėtina,

kad parengti tokio tipo darbą yra gana sudėtinga, nes reikalingi laiko ir techniniai resursai, toks darbas

gali būti rengiamas ne vieno mokinio ir gali būti, kaip visos klasės mokinių projektas.

Apibendrinant skaitmeninių istorijų kūrimo struktūrinius aspektus, galima daryti išvadas, kad

mokytojams svarbu aiškiai suformuluoti užduoties atlikimo gaires, kuriose gali būti nurodomi tam tikri

svarbūs aspektai, kurie vėliau gali tapti istorijos struktūriniais parametrais. Kaip rodo pateikti darbai,

struktūra gali būti pateikiama kaip planas, kaip atskiri tinklapio meniu punktai, tačiau gali ir nebūti, tačiau

struktūra išaiškėti skaitant, žiūrint ar klausantis.

Nors aiškiai išreikšto emocinio faktoriaus pateiktose istorijose nefiksuojama, tačiau jose gausu įvairių

iliustracijų bei simbolių, kas sustiprina pristatomos informacijos supratimą. Pažymėtina, kad istorijose

nėra daug teksto – pagrindinė informacija patiekiama keletu sakinių, tačiau tekstų iliustracijos sustiprina

emocinį įspūdį. Tokiu atveju galima sieti emocinį istorijų turinį su jų pateikimo priemonių įvairove.

Kaip minėta, istorijos pasižymi iliustracinių sprendimų įvairove ir gausa. Dažniausiai medžiaga

iliustruojama fotonuotraukomis ir reikia pažymėti, kad darbuose nuotraukos parinktos labai atsakingai,

atsižvelgiant į pristatomos medžiagos turinį. Kaip pavyzdį galima pateikti istorijos „Černobylio tragedija“



(M45) fotonuotraukų pateiktis. Tekstai iliustruojami autentiškomis įvykių fotonuotraukomis: Černobylio

AE ketvirtojo bloko nuotrauka po avarijos; Avarijos pasekmių likviduotojai; Pripetės miesto gyventojų

evakavimas, avarijos likviduotojų ugniagesių nuotraukos, iliustracija iš avarijos vietos, dabartinės

situacijos nuotraukos – ugniagesių drabužiai Pripetės ligoninės rūsyje, fotonuotraukos, kuriose

palyginama, kaip miestas atrodė iki katastrofos ir kaip atrodo šiuo metu, kaip atrodo AE sarkofagas

(Černobylio zona šiandien). Šis darbas demonstruoja, kaip nuotraukos, kurios palygina buvusią ir esamą

situaciją, gali sustiprinti įspūdį apie tam tikrus objektus ar reiškinius.

Kituose darbuose nuotraukos dažniausiai pateikiamos kaip aprašomus objektus iliustruojanti medžiaga,

pvz., Černobylio katastrofos vieta („Branduolinė energetika pasaulyje“, M3), Ignalinos AE („Atominė

energetika Lietuvoje“, M33; „Visagino miesto pavadinimas istorijoje“, M55), įvairias energijos rūšis

(šiluminę, saulės, vėjo, hidro, biomasės, geoterminę) iliustruojančios nuotraukos („Energetika Lietuvoje“,

M33); taip pat konkrečius objektus – elektrines vaizduojančios nuotraukos.

Darbuose taip pat pateikiami ir kitokie iliustratyvūs sprendimai: diagramos, schemos, organizacijų ženklai

(Euroatom organizacijos ženklas), piešiniai. Kai kurios iliustracijos yra animuotos – judančios, kas

pritraukia stebėtojo dėmesį ir sustiprina įspūdį apie skaitomą istoriją. Istorijoje „Branduolinė energetika

pasaulyje“ (M3) pateikiama atominės elektrinės sandaros schema, „Černobylio tragedija“ (M45) - RBMK

reaktoriaus paveikslas, iliustruojantis veikimą ir reaktoriaus konstrukcijos paveikslas; „Energetika

Lietuvoje“ (M33) – pristatant suskystintų dujų terminalą pateiktas paveikslas „Dujų tiekimo į

magistralinius vamzdynus schema“.

Pažymint interaktyvumą ir dinamiškumą, galima įvardinti istoriją „Vėjo energijos panaudojimas ir

potencialas pasaulyje“ (M3), nes iliustracijoms naudojami judantys objektai - besisukančios vėjo jėgainės.

Kadangi tai geografijos dalyke parengtos istorijos, natūralu, kad juose naudojami žemėlapiai, kuriuose

pažymėti tie objektai, apie kuriuos pristatoma istorijoje: Žemėlapis, kaip iliustruojanti medžiaga apie tai,

kokią dalį įvairiose pasaulio valstybe užima atominė energetika: 10-30 proc., daugiau nei 30 proc.

Paspaudus ant rodiklio žemėlapyje priartinama konkreti valstybė („Branduolinė energetika pasaulyje“,

M3); Visagino miesto žemėlapis („Visagino miesto pavadinimas istorijoje“, M55), hidroelektrinių vietos

skirtingose šalyse - žemėlapyje pavaizduotas taškas vaizduoja aprašomą valstybę, kurioje veikia

hidroelektrinės (pvz., Kanada, Kinija) („Hidroelektrinės. Veikimo principas ir paplitimas pasaulyje“, M3);

GIS žemėlapis, kuriame pažymėtos svarbiausios (didžiausios) Lietuvos elektrinės, pateikti jų pavadinimai

ir trumpi pristatymai bei nuotraukos: Kauno termofikacinė, Kruonio HAE, Lietuvos elektrinė, Trečioji

Vilniaus elektrinė („Energetika Lietuvoje“, M33).

Istorijose taip pat naudojamos ir medijos; vaizdo – youtube platformos siužetai, garso įrašai. Vieni iš

įdomesnių pavyzdžių – istorijoje „Černobylio tragedija“ (M45) pateikiama garso įrašo nuoroda, prie



kurios prisijungus galima išgirsti autentišką pranešimą gyventojams apie Pripetės miesto evakuaciją

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Pripyat_1986.ogg ir vaizdo siužetas: „No

comment. Cleaning the roof by reservists. 1986.09“ apie tai, kaip ant AE stogo dirba avarijos

likviduotojai, jie gali dirbti tik 2 minutes. https://www.youtube.com/watch?v=q-rGSkhJ_54&t=7s.

Kituose darbuose vaizdo medžiaga pateikiama, kaip alternatyva tekstui arba iliustruojanti medžiaga, pvz.,

Youtube laida „Mokslo sriuba: kodėl buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė?“ („Atominė energetika

Lietuvoje, M33); istorijoje „Černobylio tragedija“ (M45) apie šiandieninį Černobylio gyvenimą

pasakojama pristatant serialą „Černobylis“ – sukurtas HBO ir Sky UK televizijų, pateikiama vaizdo

ištrauka iš serialo. Istorijoje „Hidroelektrinės. Veikimo principas ir paplitimas pasaulyje“ (M3) vietoje

aprašymo ar schemos, kaip sukuriama hidroenergija pateikiamas animacinis filmas, kuris iliustruoja

procesą, o istorijoje „Hidroelektrinės ant Verknės“ (M36) pasakojant apie tai, kaip iš vandens

pagaminama elektra, hidroelektrinės veikimo principas iliustruojamas animaciniu vaizdo siužetu „Work

of Hydro electric power plant – Workflow“ https://www.youtube.com/watch?v=LTbgJ5MzAnI&t=63s.

Dar istorijose, pasakojant apie energetikos perspektyvas, naudojamos diagramos iš Nacionalinės

energetikos nepriklausomybės strategijos, demonstruojančios pokyčius nuo 2020 iki 2050 metų.

Kalbant apie autentiškus filmuotus ar įgarsintus darbus – tokių buvo tik viena - 3, 05 min. trukmės

istorija „Astravo AE ir jos pavojai“ (M48), tačiau tai galima paaiškinti tuo, kad darbų atlikimui nebuvo

daug laiko, nes tokio pobūdžio istorijų sukūrimui reikalingi laiko ištekliai bei pasirengimas naudotis

įvairiomis technologijomis. Tačiau technologiniu požiūriu istorijos yra turtingos, nes didžioji dauguma

sukurta naudojant įrankį: https://storymaps.arcgis.com taip pat keletas istorijų, kurios sukurtos komiksų

forma, naudotas www.pixton.com įrankis.

APKLAUSOS TYRIMO REZULTATAI

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai vykdydami projektą „Ignalinos atominės elektrinės (IAE)

regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“ (EDUATOM) surengė

Lietuvos mokytojams praktinių mokymų ciklą „Mokymasis už mokyklos ribų: tikslai, patirtys ir

grįžtamasis ryšys“ (40 akademinių valandų). Mokymų paskirtis – pristatyti mokymosi už mokyklos ribų

galimybes, akcentuojant žinių konstravimą, patirtinį mokymąsi, vietos ar erdvės aktualumą. Šių mokymų

metu kalbama apie ugdymo turinio planavimą orientuojantis į veiklas už mokyklos ribų, siekiamų tikslų ir

gautų rezultatų integralumą, inovatyvių metodų taikymą, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimų

(į)vertinimą, smalsumo ir reflektavimo gebėjimų skatinimą. Tyrimo dalyviai – įvairių sričių pedagogai,

planuojantys mokymąsi už klasės/mokyklos ribų ir ieškantys atsakymo į klausimą „Kaip vyksta

mokymas(is)  skirtingose erdvėse?”.

Viena iš mokymų ciklo temų buvo - Virtualus edukacinis maršrutas „Atominis Visaginas“ kaip mokymosi

aplinka: Virtualaus maršruto naudojimo ugdymo procese metodikos (tyrinėjimais grįstas ugdymas,



naratyvinė geografija, geo-erdvinės metodikos, skaitmeninis pasakojimas ir kt.). Pagrindinis tyrimo

tikslas yra išanalizuoti tyrimo dalyvių patirtis, vertinant ir išbandant pristatytą „Atominis Visaginas“

virtualų edukacinį branduolinį maršrutą, bei mokymų metu pateiktų inovatyvių metodų vertinimą ir

taikymo praktikoje galimybes. Šis tyrimas padės išgryninti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono

edukacinio maršruto kūrimo didaktinius sprendimus ir technologijas bei remiantis šio maršruto kūrimo

atveju sustiprinti edukacinio turizmo ir mokslo komunikacijos metodologinį pagrindą.

Šio tyrimo etapo  uždaviniai:

1) Taikant parengtą kiekybinio tyrimo instrumentą (anketą) atskleisti tyrimo dalyvių patirtis

vertinant ir išbandant pristatytą „Atominis Visaginas“ virtualų edukacinį branduolinį maršrutą.

2) Taikant parengtą kiekybinio tyrimo instrumentą (anketą) atskleisti mokymų metu

mokytojams pateiktų inovatyvių metodų vertinimą ir taikymo praktikoje galimybes.

3) Taikant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus, nustatyti kaip mokytojai vertina

virtualųjį edukacinį maršrutą „Atominis Visaginas“ bei mokymų metu pateiktų inovatyvių metodų

taikymo praktikoje galimybę.

KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATŲ DALIS

I-ojo maršruto išbandymo etapo (2021 metų pavasaris) kiekybinės mokytojų apklausos rezultatų

analizė

2021 m. kovo – 2021 m. gegužės mėn. vedant Lietuvos mokytojams praktinių mokymų ciklą

„Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius“ (40 valandų), mokymų

pabaigoje mokytojams buvo pateikta kiekybinė apklausa. Mokymų tikslas buvo išbandyti sukurtas

inovatyvias metodikas (tyrinėjimais grįstas ugdymas, naratyvinė geografija, geo-erdvinės metodikos,

skaitmeninis ir istorinis pasakojimas ir kt.), kurios siūlomos mokytojams organizuojant neformalųjį ir

neformalųjį ugdymą ir taikant sukurtą maršrutą „Atominis Visaginas“ kaip mokymosi aplinką. Mokymai

mokytojams vyko per Zoom platformą, tuo pačiu mokytojai studijavo visą medžiagą (metodikų

aprašymai, paskaitų powerpoint prezentacijos, zoom paskaitų įrašai) VDU Moodle aplinkoje

https://openstudies.vdu.lt/. Tyrimo dalyviai – socialinių mokslų (geografija, istorija, ekonomika, kt.)

pedagogai, planuojantys mokymąsi už klasės/mokyklos ribų ir siekiantys susipažinti su mokymosi

įvairiose aplinkose organizavimu. Viso mokymuose dalyvavo 136 mokytojai, iš kurių 49 mokytojai

užpildė kiekybinę tyrimo anketą.

1. Tyrimo metodika ir organizavimas

Atliekant tyrimą „Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius“

naudotas kiekybinis tyrimo metodas (anketinė apklausa raštu), o duomenims, gautus apdorojant atviro

tipo klausimus - turinio analizės metodas.



Analizuojant kiekybinio tyrimo metu gautus duomenis, taikyti statistiniai metodai (aprašomoji

statistika, porinių požymių dažnių lentelės). Gautiems tyrimo duomenims apdoroti, sisteminti bei

vaizduoti grafiškai naudota SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programinė įranga.

Gauti rezultatai apdorojami ir analizuojami remiantis duomenų patikimumo rodikliu (p ≤ 0,05).

Statistinio reikšmingumo rodiklis (p) parodo, kad respondentų nuomonė yra statistiškai reikšminga. Tai

reiškia, kad pakartotinai atliekant tokį pat tyrimą, rezultatų paklaida neviršytų 5 %.

5 lentelė. Klausimyno diagnostiniai blokai ir juos sudarantys kintamieji

Diagnostinių kintamųjų blokai Požymiai -
teiginių
skaičius

Skalės tipas

Demografinis blokas (jį sudaro respondentų amžiaus, stažo,
su kurio amžiaus vaikais dirbama, kvalifikacinės kategorijos,
mokyklos tipo bei vietovės, kur dirbama kintamieji)

9 Nominalinės ir
ranginės  skalės

Atominio turizmo edukacinio potencialo ir galimybių taikyti
savo dėstomame dalyke vertinimai

13 Ranginė skalė

Sukurto atominio turizmo maršruto (virtualaus interaktyvas
tinklalapio) savybių vertinimai

11 Ranginė skalė

Atominio turizmo maršruto tinkamumo atskirų klasių
mokinių ugdymo turiniui vertinimai

8 Ranginė skalė

Savo pedagoginės patirties taikant pristatytus metodus (GIS,
kraštovaizdžio tyrimo, skaitmeninio istorijų pasakojimo ir
istorinio pasakojimo kūrimo) vertinimai

5 Ranginė skalė

Mokymų metu pristatyto maršruto metodikų naudingumo
tolimesnei profesinei praktikai vertinimai

5 Ranginė skalė

Potencialios kelionės su mokiniais privalumų ir iššūkių
vertinimai

12 Ranginė skalė

Internetinio maršruto panaudojimo su mokiniais nevykstant į
Visaginą privalumų ir iššūkių vertinimai

6 Ranginė skalė

Asmeninis požiūris ir  maršruto galimybių taikymo
vertinimai

5 Ranginė skalė

Atviri klausimai apie virtualaus maršruto tobulinimą ir
praktinį išbandymą

2 Nominalinė skalė

2. Tyrimo imtis

Iš viso tyrime dalyvavo 49 respondentai (n = 49). Tyrimas buvo atliekamas nuo 2021 metų kovo

mėn. – gegužės mėn. Mokytojai, išbandydami mokymų metu pristatytus metodus, dirbo su 1700

mokiniais.

Mokymų "Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius"  dalyvių
demografinės charakteristikos



Visi 49 tyrime dalyvavę asmenys yra moterys. Kitos tyrimo dalyvių demografinės

charakteristikos pateikiamos 6 lentelėje.

6 lentelė. Respondentų demografinės charakteristikos

IMTIES CHARAKTERISTIKOS
N %

Amžius
Iki 35 metų 4 9
36-45 metai 18 31
46-63 25 55
Nenurodė 2 5

Darbo stažas
Iki 10 metų 5 10
11-25 metų 15 30
Virš 25 metų 27 55
Neatsakė 2 5

Kokio dalyko mokytoja
Geografijos 41 82
Pilietiškumo ugdymo 2 4
Istorijos 1 2
Ekonomikos 1 2
Kita 4 10

Gyvenamoji vieta
Vilnius 14 29
Kiti didmiesčiai 11 22
Savivaldybės centras 9 18
Miestelis 12 25
Kaimas 3 6

Darbovietė
Gimnazija 31 64
Pradinė mokykla 7 14
Progimnazija 7 14
Jaunimo mokykla 2 4
Kita 2 4

Kvalifikacinė kategorija
Mokytojas 5 10
Vyr. mokytojas 18 37
Metodininkas 19 39
Ekspertas 7 14

Su kuriomis klasėmis išbandė metodus
Pagrindinės klasės 25 54
Gimnazijos klasės 1-2 14 30
Gimnazijos klasės 3-4 7 14
Neatsakė 3 2

Su kiek mokinių išbandė metodus
Maža grupelė (iki 15 mokinių) 5 10
Klasė (iki 30 mokinių) 17 35
Didelė grupė (virš 35 mokinių) 24 49
Nenurodė 3 6

Iš viso išbandant mokymų metu  pristatytus metodus dalyvavo apie 1700 mokiniai



Apklausoje apie inovatyvias virtualaus maršruto „Atominis Visaginas“ strategijas, pristatytas

mokymų metu daugiausia dalyvavo geografijos dalyko mokytojų (N-41 arba 84% visų apklausos

dalyvių), kurie praktiškai yra susidūrę su mokymų metu pristatytais ir pačių mokytojų išbandytais

metodais – Kraštovaizdžio tyrimų, GIS. Naratyvinės geografijos ir žemėlapio pasakojimo (storymap)

metodais ir kt.

Analizuojant apklausos dalyvių pasiskirstymą pagal mokomąjį dalyką, matome, kad dauguma

mokytojų yra geografijos dalyko specialistai (N-41 arba 84 proc.), kiti pasiskirsto taip: istorijos ir

pilietiškumo, ekonomikos, lietuvių k. ir literatūros mokytojai.

Analizuojant apklausos dalyvių pasiskirstymą pagal kvalifikacinę kategoriją, matome, kad

daugiausia dalyvavusiųjų turi metodininko (N-19, arba 39 % visų dalyvių), vyr. mokytojo (N-18 arba 37

% visų dalyvių) ir eksperto (N-7 arba 14% visų dalyvių) kvalifikacinę kategoriją. Tik maža dalis

dalyvavusių turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją (N-5 arba 10% visų dalyvių).

Daugiausia apklausos dalyvių buvo dirbančių gimnazijose (N-31 arba 53%), tačiau buvo ir

dalyvių dirbančių pradinėse mokyklose (N-12 arba 20%), progimnazijoje (N- 7 arba 12%), pagrindinėse

mokyklose (N-6 arba 12%). Toks dalyvių pasiskirstymas rodo, kad dauguma mokytojų dirba su vyresnių

klasių mokiniais.

Analizuojant dalyvių pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, didžioji dauguma mokytojų yra iš

Vilniaus (N-14 arba 29%), iš miestelių (N-12 arba 25%) ir iš didžiųjų Lietuvos miestų (N-11 arba 22%).

Atominio turizmo virtualaus maršruto bei inovatyvių ugdymo metodikų vertinimai

Tyrimo metu pedagogų, praktiškai išbandžiusių virtualų maršrutą ir pristatytas ugdymo

metodikas bei turinčių kvalifikacinę kategoriją ir/ar mokymo patirtį, buvo prašoma įvertinti virtualaus

maršruto edukacinį potencialą ir galimybes taikyti savo dėstomame dalyke. Rezultatai pateikiami 7

lentelėje.

7 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=49) atominio turizmo virtualaus maršruto edukacinio potencialo ir

galimybių taikyti savo dalyke vertinimai ir sutarimo lygmuo *

Kintamieji M* SD

Pasitarnaus kaip papildoma mokymo(si) medžiaga 4.51 0.893
Padės surengti mokymąsi už mokyklos sienų (ekskursijos, projektai, virtualus
mokymasis, kt.)

4.35 0.925

Padės man ugdyti mokinių kritinį mąstymą apie ekonomikos ir urbanistinę
raidą, istorinius laikotarpius, energetiką ir pan.

4.29 0.866

Padės ugdyti mokinių tyrinėjimo kompetencijas 4.27 1.036
Padės pristatant temą apie daugiakultūriškumą, kalbinę, etninę ir religinę
įvairovę

4.20 0.889



Padės pristatyti temą apie industrializaciją, mono-industrinius miestus,
funkcines miestų zonas, planinius miestus, kt.

4.18 0.928

Padės pristatyti temą apie sovietinį laikotarpį (sovietinė atominė energetika,
istorija, sovietmečiu sukurtas planinis miestas, savita miesto architektūra)

4.16 1.007

Padės pristatyti temą apie pasaulio ir Lietuvos atominę energetiką, leidžia
atrasti sąsajų su kitais atominiais objektais ir miestais

4.12 0.971

Padės pristatyti temą apie energetiką pristatant temą apie įvairias energijos
rūšis - neatsinaujinančius ir atsinaujinančius šaltinius

4.02 1.127

* Naudojama 5 įverčių vertinimo skalė: 1 – teiginiui visiškai nepritariama, 5 – teiginiui visiškai
pritariama.

Standartinis nuokrypis (SD), nurodantis, ar žmonių nuomonė vienu ar kitu klausimu buvo vieninga
ar nevieninga. Tai reiškia, kad kuo nuomonės sklaidos indeksas mažesnis, tuo ekspertų (tyrimo dalyvių) nuomonė
vertinant teiginį labiau sutapo, o kuo nuomonės sklaidos indeksas didesnis, tuo ekspertų (tyrimo dalyvių) nuomonė
vertinant teiginį sutapo mažiau.

Dauguma mokytojų labai gerai vertina atominio turizmo maršruto edukacinį potencialą ir

pritaikomumą savo dalyke. Ir sutinka arba visiškai sutinka, kad sukurtas maršrutas pasitarnaus kaip

papildoma mokymosi medžiaga (M – 4,51), taip pat, kad maršrutas prisidės prie mokymosi vykdymo už

mokyklos sienų (ekskursijos, projektai, virtualus mokymasis) (M-4,35). Dauguma mokytojų pastebėjo,

kad maršrutas padės jiems ugdyti mokinių kritinį mąstymą apie ekonomikos ir urbanistinę raidą,

istorinius laikotarpius, energetiką ir pan. (M-4,29). Taip pat labai aukštai mokytojai ir įvertino maršruto

galimybes prisidedant prie mokinių tyriminių kompetencijų ugdymo (M-4,27).

Dauguma tyrimo dalyvių sutinka arba visiškai sutinka, kad sukurtas atominis turizmo

maršrutas padės pristatant temą apie daugiakultūriškumą, kalbinę, etninę ir religinę įvairovę. Iš visų

pateiktų teiginių, mažiausiai (nors ir labai aukštai) įvertinti teiginiai: 1) kad maršrutas padės pristatyti

temą apie energetiką pristatant temą apie įvairias energijos rūšis - neatsinaujinančius ir atsinaujinančius

šaltinius 2) Padės pristatyti temą apie pasaulio ir Lietuvos atominę energetiką, leidžia atrasti sąsajų su

kitais atominiais objektais ir miestais. Šie teiginiai taip įvertinti greičiausiai dėl to, kad tarp dalyvavusių

mokytojų buvo dėstančių ne tik geografiją, bet ir istoriją ir pilietiškumą, ekonomiką ir lietuvių k. ir

literatūrą.

Tyrimo dalyviai įvertino ir sukurto atominio turizmo maršruto (https://atominisvisaginas.lt/ ) savybes.

Gauti rezultatai pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=49) atominio turizmo maršruto savybių vertinimai ir sutarimo lygmuo

Kintamieji M SD

Informatyvus 4.49 0.767
Skatina savarankiškai mokytis 4.39 0.606
Galima lengvai pritaikyti pamokose 4.39 0.786
Išsamus lankytinų objektų aprašymas 4.37 0.727
Patrauklūs vizualiniai sprendimai 4.37 0.859
Didelis lankytinų objektų pasirinkimas 4.37 0.782
Įtraukiantis 4.33 0.851



Skatina mokinių smalsumą ir domėjimąsi šia tematika 4.20 0.841
Pateikta įdomi medžiaga 4.20 0.935
Lengva naudotis 4.20 0.841

Teigiamai vertinamos sukurto atominio maršruto savybės, dauguma tyrimo dalyvių sutinka arba visiškai

sutinka, kad turistinio maršruto puslapis yra informatyvus (M-4,49), kad skatina savarankiškai mokytis

(M-4,39), kad galima lengvai pritaikyti pamokose (M-4,39), kad išsamus lankytinų objektų aprašymas

bei patrauklūs vizualiniai sprendimai (M-4,37). Sudėtingiausia mokytojams įvertinti, ar maršrutu lengva

naudotis ir ar pateikta medžiaga yra įdomi (M-4,20), nors šie vertinimai yra labai aukšti ir mokytojai

sutinka su tuo, tačiau iš visos skalės jie yra įvertinti žemiausiai. Toks aukštas visų savybių vertinimas

greičiausiai grindžiamas tuo, kad mokytojai praktiškai turėjo galimybę išbandyti sukurtą atominio

turizmo maršrutą su mokiniais, todėl aukštai vertina tokius teiginius kaip, kad galima lengvai pritaikyti

pamokose, skatina savarankiškai mokytis ir pan.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino atominio turizmo maršruto tinkamumą atskirų klasių mokinių

ugdymo turiniui. Gauti rezultatai pateikiami 9 lentelėje.

9 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=49) atominio turizmo maršruto tinkamumo atskirų mokinių amžiaus grupių

(klasių) ugdymo turinio vertinimai ir sutarimo lygmuo

Kintamieji M SD

Tinka 11-12 klasių ugdymo turiniui 4.69 0.508
Tinka 9-10 klasių ugdymo turiniui 4.67 0.474
Tinka 7-8 klasių ugdymo turiniui 4.14 0.677
Tinka 5-6 klasių ugdymo turiniui 3.90 0.684
Tinka pradinių klasių ugdymo turiniui 3.39 0.640

Mokytojai išskyrė maršruto tinkamumą 11-12 kl. mokiniams (M-4,69), taip pat mokytojai sutinka arba

visiškai sutinka, kad maršrutas tinkamas ir 9-10 kl. mokiniams (M-4,67), bei tinka 7-8 kl. ugdymo turiniui

(M-4,14). Tuo tarpu dauguma dalyvių sutaria, kad pradinių klasių ugdymo turiniui maršrutas nebūtų

patrauklus, nes temos, kurios maršrute analizuojamos ir pristatomos yra vyresnių klasių ugdymo turinyje

(M-3,39). Kadangi dauguma mokytojų, dalyvavusių tyrime atstovauja gimnazijas, tad ir maršruto

išbandymas vyko su vyresnių klasių mokiniais.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino savo patirtį taikant įvairius mokymų metu pristatytus

inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus, istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų

pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą). Gauti rezultatai pateikiami 10 lentelėje.

10 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=49) savo patirties taikant įvairius mokymų metu pristatytus

inovatyvius metodus vertinimai



Kintamieji M * SD

Kraštovaizdžio tyrimo metodika 1.92 0.607
GIS. Naratyvinė geografija ir žemėlapio pasakojimas (storymap) 1.82 0.635
Skaitmeninis istorijų pasakojimas (digital storytelling) 1.61 0.702
Istorinio pasakojimo kūrimas 1.57 0.677
* Naudojama 3 įverčių skalė: 1 – Neturėjau jokios patirties, tai buvo nauja medžiaga, 2 - Buvau tik iš
dalies susipažinęs (-usi) su šiuo metodu (turėjau kažkiek žinių, bet aktyviai nesu taikęs (-iusi) ir 3 –
Metodą esu gerai įvaldęs(-džiusi) dar iki mokymų taikiau praktiškai.

11 lentelė. Tyrimo dalyvių patirtis taikant inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus,
istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą)

Kintamieji Neturėjau jokios
patirties, tai buvo
nauja medžiaga

Buvau tik iš dalies
susipažinęs (-usi) su
šiuo metodu (turėjau
kažkiek žinių, bet
aktyviai nesu taikęs
(-iusi)

Metodą esu gerai
įvaldęs(-žiusi) dar iki
mokymų taikiau
praktiškai.

Dažnis Proc. Dažnis Proc. Dažnis Proc.
GIS. Naratyvinė geografija
ir žemėlapio pasakojimas
(storymap)

28 57 15 31 6 12

Kraštovaizdžio tyrimo
metodika

31 63 11 23 7 14

Skaitmeninis istorijų
pasakojimas (digital
storytelling)

25 51 18 37 6 12

Istorinio pasakojimo
kūrimas

26 53 18 37 5 10

Analizuojant mokymų dalyvių patirtis taikant inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus,

istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą)

pastebėta, kad mokytojai vis dėlto neturėjo daug patirties taikant šiuos inovatyvius metodus. Daugiausia

tyrimo dalyvių buvo susipažinę su kraštovaizdžio tyrimo metodika (M-1,92). 7 dalyviai iš 49 mokymo

dalyvių buvo gerai įvaldę šį metodą ir taikę praktiškai dar iki mokymų. GIS naratyvinės geografijos ir

žemėlapio pasakojime (storymap) daugiausia mokytojų (M-28) žymėjo, kad buvo iš dalies susipažinę su

šiuo metodu (turėjo kažkiek žinių, tačiau aktyviai nebuvo taikę). Su skaitmeninio istorijų pasakojimo

metodu beveik pusė dalyvių neturėjo jokios patirties ir tai buvo nauja medžiaga, o kita pusė dalyvių buvo

tik iš dalies susipažinę su šiuo metodu, tačiau aktyviai netaikę ir tik 6 mokytojai iš dalyvavusių buvo gerai

įvaldę digital storytelling metodą. Iš mokymuose aptartų metodų istorinio pasakojimo kūrimas buvo

metodas, kurį dauguma mokytojų neturėjo jokios patirties. Iš pateiktų duomenų galima teigti, kad

mokymai apie inovatyvius metodus buvo naudingi mokytojams, nes labai maža dalis mokytojų (apie 10

proc.) buvo turėję patirties šių metodų taikyme ir praktiniame jų įvaldyme.



Tyrimo dalyviai (ekspertai) nurodė, kokią(-s) EDUATOM mokymuose pristatytas metodiką(-s)

išbandė su mokiniais. Gauti rezultatai pateikiami 12 lentelėje.

12 lentelė. Tyrimo dalyvių EDUATOM mokymuose pristatytų metodikų išbandymas

Kintamieji Sukūriau pamokos
ar veiklos planą,
parengiau
užduotis,
išbandžiau su
mokiniais

Sukūriau pamokos
ar veiklos planą,
parengiau užduotis,
bet išbandyti
nepavyko

Nesuplanavau
veiklų ir
neišbandžiau
metodikos

Dažnis Proc. Dažnis Proc. Dažnis Proc.
GIS. Naratyvinė geografija ir
žemėlapio pasakojimas

23 50 14 34 10 21

Kraštovaizdžio tyrimo
metodika

14 30 16 30 4 8

Skaitmeninis istorijų
pasakojimas

2 4 11 23 13 27

Istorinio pasakojimo kūrimas 7 16 6 13 21 44

Analizuojant mokytojų išbandytas inovatyvias metodikas su mokiniais, paaiškėjo, kad net 50 proc.

dalyvių, išbandžiusių GIS Naratyvinės geografijos ir žemėlapio pasakojimą, sukūrė pamokos ar veiklos

planą, parengė užduotis, išbandė su mokiniais. Taip pat net 30 proc. dalyvių, išbandžiusių kraštovaizdžio

tyrimo metodiką, sukūrė pamokos ar veiklos planą, parengė užduotis, išbandė su mokiniais. Tuo tarpu

istorinio pasakojimo kūrimo ir skaitmeninių istorijų pasakojimo metodikas pavyko pilnai išbandyti tik

atitinkamai 16 proc. ir 4 proc. mokymų dalyvių. Nemažai dalyvių išbandė inovatyvias metodikas su

mokiniais dalinai. Net 34 proc. dalyvių sukūrė pamokos ar veiklos planą, parengė užduotis, bet išbandyti

nepavyko taikant GIS Naratyvinės geografijos ir žemėlapio pasakojimą, 30 proc. dalyvių dalinai išbandė

kraštovaizdžio tyrimo metodą, 23 proc. – skaitmeninių istorijų pasakojimo metodą. Visiškai nesuplanavo

veiklų ir neišbandė istorinio pasakojimo kūrimo metodikos net 44 proc. dalyvių, bet tai gali būti siejama

su tuo, kad labai mažai dalyvių buvo istorijos mokytojų, nes dauguma dalyvių buvo geografijos

mokytojai, kurie dažniausiai taiko ir jiems yra aktualesnės GIS. Naratyvinė geografija ir žemėlapio

pasakojimo ir Kraštovaizdžio tyrimo metodika. Toks aktyvus mokytojų inovatyvių metodikų išbandymas

rodo, kad mokytojams buvo svarbu ne tik teoriškai susipažinti su inovatyviomis metodikomis, bet ir jas

išbandyti praktiškai, taip įgyjant metodikų taikymo praktikoje gebėjimus.

Tyrimo dalyviai nurodė šias priežastis, kodėl nepavyko pilnai išbandyti metodikų (žr. 13 lentelę).

13 lentelė. EDUATOM mokymuose pristatytų metodikų neišbandymo priežastys

Kintamieji Dažni
s

Proc.

Neišbandžiau dėl laiko stokos ir didelio užimtumo 28 57



Nepavyko integruoti į ugdymą, pasiūlytos metodikos ir užduotys neatitiko šiuo
metu dėstomų temų

11 23

Liko daug neaiškumų, pritrūko žinių ir gebėjimų 8 17
Pasiūlytos užduotys man pasirodė neaktualios 1 2
Kitos priežastys 1 1

Dažniausios dalyvių išskirtos priežastys, dėl kurių nepavyko pilnai išbandyti metodikų buvo laiko stoka ir

didelis užimtumas (57 proc. dalyvių), taip pat 23 proc. dalyvių teigė, kad nepavyko integruoti į ugdymą,

pasiūlytos metodikos ir užduotys neatitiko šiuo metu dėstomų temų, 17 proc. dalyvių liko daug

neaiškumų, pritrūko žinių ir gebėjimų, ir tik 2 proc. dalyvių pasiūlytos užduotys pasirodė neaktualios.

Toks priežasčių vertinimas rodo, kad mokytojams pačios inovatyvios metodikos yra labai aktualios ir

reikalingos, ir tik laiko stoka ir didelis užimtumas neleido per labai trumpą laikotarpį išbandyti visų

metodikų.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino mokymų metu pristatyto maršruto metodikų naudingumą

tolimesnei profesinei praktikai. Gauti rezultatai pateikiami 14 lentelėje.

14 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=49) pristatyto maršruto metodikų naudingumo tolimesnei profesinei

praktikai vertinimai

Kintamieji M * SD

Kraštovaizdžio tyrimo metodika 3.71 0.707
GIS. Naratyvinė geografija ir žemėlapio pasakojimas 3.67 0.718
Skaitmeninis istorijų pasakojimas 3.41 0.705
Istorinio pasakojimo kūrimas 3.16 0.850

* Naudojama 4 įverčių skalė, kurioje: 1 - Visiškai nenaudinga ir neaktualu, 2 - Naudinga ir aktualu
tik iš dalies, 3 – Greičiau naudinga, nei nenaudinga, 4 - Labai naudinga ir aktualu

Tyrimo dalyviai palankiai įvertino pristatytų inovatyvių metodų naudingumą savo tolesnei profesinei

praktikai. Ypač palankiai įvertino Kraštovaizdžio tyrimo metodiką (M-3,71) ir GIS. Naratyvinė geografija

ir žemėlapio pasakojimo metodiką (M-3,67). Net 40 tyrimo dalyvių iš 49 išskyrė, kad kraštovaizdžio

tyrimo metodika labai naudinga ir aktuali tolesnei profesinei praktikai, ir 39 mokymų dalyviai teigia, kad

GIS naratyvinė geografija ir žemėlapio pasakojimas jų profesinei praktikai yra naudingas ir aktualus. Tuo

tarpu istorinio pasakojimo naudingumą savo profesinei praktikai vertina kaip naudingą ir aktualų tik 19

tyrimo dalyvių. Tai siejasi su tuo, kad dauguma dalyvavusių mokytojų yra geografijos disciplinos atstovai

ir jiems aktualūs dvi geriausiai vertinamos metodikos.

Tyrimo metu visų jame dalyvavusių pedagogų (tyrimo ekspertų) buvo prašoma remiantis savo patirtimi

(prieš tai sukaupta patirtis, EDUATOM mokymai, metodikų išbandymas), įvertinti visas šias keturias

metodikas pagal tai, kokiu mokinių gebėjimus jos ugdo.



Vertinimai apie GIS ir žemėlapio pasakojimo metodą ir jo geriausiai ugdomus mokinių gebėjimus

pateikiami 15 lentelėje.

15 lentelė. GIS ir žemėlapio pasakojimo metodo ir jo geriausiai ugdomų mokinių gebėjimų

vertinimai

Kintamieji M* SD

Kūrybiškumas 4.80 0.407
Skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo  gebėjimai 4.71 0.500
Skaitmeninių žemėlapių kūrimas 4.71 0.500
Geo-erdvinis mąstymas, laiko ir erdvės sąsajos 4.67 0.516
Kritinis mąstymas 4.61 0.606
Erdvinių duomenų rinkimas, lyginimas ir analizė 4.61 0.571
Bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės iškėlimas, duomenų
rinkimas, tyrimo metodų taikymas, analizė)

4.53 0.581

Darbo komandose gebėjimai 4.51 0.711
Problemų sprendimo, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai 4.49 0.617
Savivaldaus mokymosi gebėjimai 4.47 0.581
Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai 4.47 0.680
.Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) 4.47 0.793
Pilietinis įsitraukimas, pilietiniai gebėjimai 4.37 0.727

* Šioje ir 9, 10, 11 bei 12 lentelėse naudojama 5 įverčių vertinimo skalė: 1 – teiginiui visiškai
nepritariama5 – teiginiui visiškai pritariama.

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimus apie GIS ir žemėlapio pasakojimo metodą ir jo ugdomus

mokinių gebėjimus pastebėtina kad visi tyrėjų išskirti gebėjimai buvo vertinami labai aukštai:

aukščiausiai vertinami tokie gebėjimai kaip kūrybiškumas (M-4,80), skaitmeninių ir informacinių

technologijų naudojimo gebėjimai (M-4,71), Skaitmeninių žemėlapių kūrimas (M-3,71), Geo-erdvinis

mąstymas, laiko ir erdvės sąsajos (4,67), Kritinis mąstymas (M-4,61), Erdvinių duomenų rinkimas,

lyginimas ir analizė (M-4,61) bei Bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės iškėlimas,

duomenų rinkimas, tyrimo metodų taikymas, analizė) (M-4,53). Išskiriant žemiau vertinamus gebėjimus,

kurie ugdomi GIS ir žemėlapio pasakojimo metodo taikyme būtų pilietinis įsitraukimas, pilietiniai

gebėjimai (M-4,37).

Vertinimai apie kraštovaizdžio tyrimo “Laikas keičia Žemę” metodą ir jo geriausiai ugdomus

mokinių gebėjimus pateikiami 16 lentelėje.

16 lentelė. Kraštovaizdžio tyrimo (“Laikas keičia Žemę”) metodo ir jo geriausiai ugdomų mokinių

gebėjimų vertinimai

Kintamieji M SD

Bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės iškėlimas, tyrimo metodų
taikymas, duomenų rinkimas, analizė)

4.73 0.446

Geo-erdvinis  mąstymas, laiko ir erdvės sąsajos 4.71 0.456



Geo-erdvinių duomenų rinkimas, lyginimas ir analizė 4.69 0.548
Kūrybiškumas 4.65 0.481
Kritinis mąstymas 4.65 0.561

Problemų sprendimo, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai 4.51 0.582
Skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo gebėjimai 4.51 0.820
Pilietinis įsitraukimas, pilietiniai gebėjimai 4.47 0.616
Savivaldaus mokymosi gebėjimai 4.45 0.580
Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai 4.45 0.709
Darbo grupėse gebėjimai 4.41 0.705
Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) 4.12 1.053

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimus apie kraštovaizdžio tyrimo “Laikas keičia Žemę” metodą ir jo

ugdomus mokinių gebėjimus pastebėtina kad visi tyrėjų išskirti gebėjimai buvo vertinami labai aukštai:

aukščiausiai vertinami tokie gebėjimai kaip bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės

iškėlimas, duomenų rinkimas, tyrimo metodų taikymas, analizė) (M-4,73), Geo-erdvinis mąstymas, laiko

ir erdvės sąsajos (M-4,71), Geo-erdvinių duomenų rinkimas, lyginimas ir analizė (M-4,69), kūrybiškumas

(M-4,65), Kritinis mąstymas (M-4,65), Problemų sprendimo, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai

(M-4,51), Skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo gebėjimai (M-4,51). Išskiriant žemiau

vertinamus gebėjimus, kurie ugdomi kraštovaizdžio tyrimo “Laikas keičia Žemę” metodo taikyme būtų

Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) (M-4,12).

Vertinimai apie skaitmeninio pasakojimo (angl. digital storytelling) metodą ir jo geriausiai ugdomus

mokinių gebėjimus pateikiami 17 lentelėje.

17 lentelė. Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo ir jo geriausiai ugdomų mokinių

gebėjimų vertinimai

Kintamieji M SD

Kūrybiškumas 4.65 0.481
Skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo gebėjimai 4.57 0.540
Kritinis mąstymas 4.53 0.581
Problemų sprendimo, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai 4.45 0.679
Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai 4.43 0.577
Pilietinis įsitraukimas, pilietiniai gebėjimai 4.41 0.734
Savivaldaus mokymosi gebėjimai 4.39 0.671
Bendradarbiavimo ir darbo komandose gebėjimai 4.35 0.694
Bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės iškėlimas, tyrimo
metodų taikymas, duomenų rinkimas, analizė)

4.35 0.830

Geo-erdvinis  mąstymas, laiko ir erdvės sąsajos 4.31 0.918
Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) 4.06 0.988

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimus apie skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodą ir jo

ugdomus mokinių gebėjimus pastebėtina kad visi tyrėjų išskirti gebėjimai buvo vertinami labai aukštai:



aukščiausiai vertinami tokie gebėjimai kaip kūrybiškumas (M-4,65), skaitmeninių ir informacinių

technologijų naudojimo gebėjimai (M-4,57), Kritinis mąstymas (M-4,53), Problemų sprendimo,

organizaciniai ir socialiniai gebėjimai (M-4,45), Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai (M-4,43).

Išskiriant žemiau vertinamus gebėjimus, kurie ugdomi GIS ir žemėlapio pasakojimo metodo taikyme būtų

Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) (M-4,06).

Vertinimai apie istorinio pasakojimo metodą ir jo geriausiai ugdomus mokinių gebėjimus pateikiami 18

lentelėje.

18 lentelė. Istorinio pasakojimo metodo ir jo geriausiai ugdomų mokinių gebėjimų vertinimai

Kintamieji M SD

Kūrybiškumas 4.55 0.614
Laiko ir istorinių reiškinių suvokimas ir interpretavimas 4.51 0.582
Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai 4.49 0.582
Kritinis mąstymas 4.49 0.617
Pilietinis įsitraukimas, pilietiniai gebėjimai 4.45 0.614
Problemų sprendimo, organizaciniai ir socialiniai gebėjimai 4.41 0.643
Savivaldaus mokymosi gebėjimai 4.39 0.671
Geo-erdvinis  mąstymas, laiko ir erdvės sąsajos 4.37 0.668
Bendri tyrinėjimo gebėjimai (tyrimo problema, hipotezės iškėlimas, tyrimo
metodų taikymas, duomenų rinkimas, analizė)

4.37 0.782

Bendradarbiavimo ir darbo komandose gebėjimai 4.29 0.736
Skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo gebėjimai 4.27 0.700
Energetinis raštingumas (samprata apie energiją ir energetiką) 4.06 1.049

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimus apie istorinio pasakojimo metodą ir jo ugdomus mokinių

gebėjimus pastebėtina kad visi tyrėjų išskirti gebėjimai buvo vertinami labai aukštai: aukščiausiai

vertinami tokie gebėjimai kaip kūrybiškumas (M-4,55), Laiko ir istorinių reiškinių suvokimas ir

interpretavimas (M-4,51), Naratyviniai / pasakojimo kūrimo gebėjimai (M-4,49), Kritinis mąstymas

(M-4,49), Pilietinis įsitraukimas, pilietiniai gebėjimai (M-4,41). Išskiriant žemiau vertinamus gebėjimus,

kurie ugdomi istorinio pasakojimo metodo taikyme būtų Energetinis raštingumas (samprata apie energiją

ir energetiką) (M-4,06).

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino pateiktų metodų taikymo praktikoje privalumus

ir iššūkius. Gauti rezultatai pateikiami 19 lentelėje.

19 lentelė. Tyrimo dalyviams (n=49) pateiktų metodų panaudojimo su mokiniais privalumų ir

iššūkių vertinimai

Kintamieji M SD

Skatina dalykų integraciją 4.63 0.528
Skatina mokytojų bendradarbiavimą 4.55 0.580



Pasiekta nauda “atperka” įdėtas pastangas ir laiką 4.49 0.649
Mokiniams įdomu jie noriai dalyvauja veikloje 4.45 0.709
Reikalauja kruopštaus planavimo ir daug pastangų 4.45 0.580
Atitinka Bendrosiose programose iškeltus reikalavimus 4.41 0.674
Labai imlu mokytojo ir mokinių laikui 4.14 0.707
Sunkiai pritaikoma praktikoje 2.63 1.220

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimą apie pateiktų metodų taikymo praktikoje privalumus ir

iššūkius, pastebėta, kad aukštai vertinami tokie teiginiai, kad metodų integravimas skatina dalykų

integraciją (M-4,63), kad skatina mokytojų bendradarbiavimą (M-4,55), dalyviai sutinka kad Pasiekta

nauda “atperka” įdėtas pastangas ir laiką (M-4,49), bei, kad Mokiniams įdomu jie noriai dalyvauja

veikloje (M-4,45). Be abejo, dalyviai išskiria ir tai, kad metodų diegimas reikalauja kruopštaus planavimo

ir pastangų (M-4,45). Dauguma dalyvių nesutinka, kad metodai sunkiai pritaikomi praktikoje (M-2,63).

Tad nors iššūkių ir yra, ypač tai, kad metodų diegimas yra imlus mokytojo ir mokinių laikui, tačiau iš

dalyvių vertinimo galima matyti daugiau išskiriamų privalumų, nei iššūkių.

Tyrimo dalyviai išsakė kokias ugdymo turinio temas norėtų patys išbandyti su mokiniais taikant

atominio turizmo maršrutą: energetika, atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai, istorinis ir urbanistinis

aspektai, pati atominė elektrinė, branduolinė energetika, miesto funkcinės zonos, kraštovaizdžiai,

religijos, kalbos ir kt.

Apibendrinant kiekybinio tyrimo rezultatus, dauguma mokytojų labai gerai vertina atominio

turizmo maršruto edukacinį potencialą. Ir sutinka arba visiškai sutinka, kad sukurtas maršrutas

pasitarnaus kaip papildoma mokymosi medžiaga, kad maršrutas prisidės prie mokymosi surengimo už

mokyklos sienų (ekskursijos, projektai, virtualus mokymasis). Tyrimo dalyviai teigiamai vertina ir

sukurto atominio maršruto šias savybes: turistinio maršruto puslapis yra informatyvus, skatina

savarankiškai mokytis, galima lengvai pritaikyti pamokose, išsamus lankytinų objektų aprašymas bei

patrauklūs vizualiniai sprendimai. Mokytojai išskyrė maršruto tinkamumą 11-12 kl. mokiniams, bei 9-10

kl. mokiniams. Analizuojant mokymų dalyvių patirtis taikant inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio

tyrimus, istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą)

pastebėta, kad mokytojai neturėjo daug patirties šių inovatyvių metodų taikyme. Daugiausia tyrimo

dalyvių buvo susipažinę su kraštovaizdžio tyrimo metodika. Analizuojant mokytojų išbandytas

inovatyvias metodikas su mokiniais, paaiškėjo, kad net 50 proc. dalyvių, išbandžiusių GIS Naratyvinės

geografijos ir žemėlapio pasakojimą sukūrė pamokos ar veiklos planą, parengė užduotis, išbandė su

mokiniais. Taip pat net 30 proc. dalyvių išbandžiusių kraštovaizdžio tyrimo metodiką sukūrė pamokos ar

veiklos planą, parengė užduotis, išbandė su mokiniais. Tyrimo dalyviai palankiai įvertino pristatytų

inovatyvių metodų naudingumą savo tolesnei profesinei praktikai. Ypač palankiai įvertino Kraštovaizdžio

tyrimo metodiką ir GIS.

Analizuojant tyrimo dalyvių vertinimą apie pateiktų metodų taikymo praktikoje privalumus ir

iššūkius, pastebėta, kad aukštai vertinami tokie teiginiai, kad metodų integravimas skatina dalykų



integraciją, skatina mokytojų bendradarbiavimą, pasiekta nauda “atperka” įdėtas pastangas ir laiką, bei,

kad Mokiniams įdomu jie noriai dalyvauja veikloje.

II -ojo maršruto išbandymo etapo kiekybinės mokytojų apklausos rezultatų analizė

2021 m. lapkritį – 2022 m. sausį vedant Lietuvos mokytojams praktinių mokymų ciklą „Mokymasis

už mokyklos ribų: tikslai, patirtys ir grįžtamasis ryšys“ (40 valandų), mokymų pabaigoje buvo prašoma

mokytojų užpildyti kiekybinę tyrimo anketą. Viena iš mokymų ciklo temų buvo - Virtualus edukacinis

maršrutas „Atominis Visaginas“ kaip mokymosi aplinka: Virtualaus maršruto naudojimo ugdymo procese

metodikos (tyrinėjimais grįstas ugdymas, naratyvinė geografija, geo-erdvinės metodikos, skaitmeninis

pasakojimas ir kt.). Mokymų paskirtis – pristatyti mokymosi už mokyklos ribų galimybes, akcentuojant

žinių konstravimą, patirtinį mokymąsi, vietos ar erdvės aktualumą bei kontekstinio ugdymo modelius. Šių

mokymų metu kalbama apie ugdymo turinio planavimą orientuojantis į veiklas už mokyklos ribų,

siekiamų tikslų ir gautų rezultatų integralumą, inovatyvių metodų taikymą, kūrybiškumo ir kritinio

mąstymo gebėjimų (į)vertinimą, smalsumo ir reflektavimo gebėjimų skatinimą. Tyrimo dalyviai – įvairių

sričių pedagogai, planuojantys mokymąsi už klasės/mokyklos ribų ir ieškantys atsakymo į klausimą

„Kaip vyksta mokymasis  skirtingose erdvėse?”.

Pagrindinis tyrimo tikslas yra išanalizuoti tyrimo dalyvių patirtis išbandant pristatytą „Atominis

Visaginas“ virtualų edukacinį branduolinį maršrutą, bei mokymų metu pateiktų inovatyvių metodų

vertinimą ir taikymo praktikoje galimybes.

Tyrimo uždaviniai:

1 Taikant parengtą kiekybinio tyrimo instrumentą (anketą) nustatyti tyrimo dalyvių patirtis

vertinant ir išbandant pristatytą „Atominis Visaginas“ virtualų edukacinį branduolinį

maršrutą.

2 Taikant parengtą kiekybinio tyrimo instrumentą (anketą) nustatyti mokymų metu

mokytojams pateiktų inovatyvių metodų vertinimus ir taikymo praktikoje galimybes.

3 Taikant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus, identifikuoti virtualaus edukacinio

branduolinio „Atominis Visaginas“ maršruto bei mokymų metu mokytojams pateiktų

inovatyvių metodų vertinimų ir taikymo praktikoje struktūrą.

1.Tyrimo metodika, duomenų rinkimo ir analizės instrumentai

Atliekant tyrimą „EDUATOM“ naudotas kiekybinis tyrimo metodas (anketinė apklausa raštu), o

duomenims, gautiems apdorojant atviro tipo klausimus - turinio analizės metodas.

Kiekybinio tyrimo metu, remiantis tyrimo objekto operacionalizacija, buvo parengtas uždaro tipo

klausimynas. Klausimyną sudarė 10 diagnostinių blokų ir 76 požymiai. Klausimyno diagnostiniai blokai

ir skalės pateikiami 20 lentelėje.



20 lentelė. Klausimyno diagnostiniai blokai ir juos sudarantys kintamieji

Diagnostinių kintamųjų blokai Požymiai -
teiginių
skaičius

Skalės tipas

Demografinis blokas (jį sudaro respondentų amžiaus, stažo, su kurio
amžiaus vaikais dirbama, kvalifikacinės kategorijos, mokyklos tipo bei
vietovės, kur dirbama kintamieji)

9 Nominalinės ir
ranginės  skalės

Atominio turizmo edukacinio potencialo ir galimybių taikyti savo
dėstomame dalyke vertinimai

13 Ranginė skalė

Sukurto atominio turizmo maršruto savybių vertinimai 11 Ranginė skalė

Atominio turizmo maršruto tinkamumo atskirų klasių mokinių ugdymo
turiniui vertinimai

8 Ranginė skalė

Savo patirties taikant pristatytus metodus (GIS, kraštovaizdžio tyrimo,
skaitmeninio istorijų pasakojimo ir istorinio pasakojimo kūrimo)
vertinimai

5 Ranginė skalė

Mokymų metu pristatyto maršruto metodikų naudingumo tolimesnei
profesinei praktikai vertinimai

5 Ranginė skalė

Potencialios kelionės su mokiniais privalumų ir iššūkių vertinimai 12 Ranginė skalė

Internetinio maršruto panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą
privalumų ir iššūkių vertinimai

6 Ranginė skalė

Asmeninio požiūrio apie maršruto galimybes vertinimai 5 Ranginė skalė

Atviri klausimai apie virtualaus maršruto tobulinimą ir praktinį
išbandymą

2 Nominalinė skalė

Analizuojant kiekybinio tyrimo metu gautus duomenis, taikyti statistiniai metodai (aprašomoji

statistika, parametriniai ir neparametriniai testai, porinių imčių T testas, koreliacinė analizė). Gautiems

tyrimo duomenims apdoroti, sisteminti bei vaizduoti grafiškai naudota SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences) programinė įranga.

„Atominis Visaginas“ virtualus maršruto kintamųjų vertinimui buvo taikyta aprašomoji statistika.

Turimi anketiniai duomenys buvo analizuoti pagal įvairius demografinius veiksnius: respondentų lytį,

gyvenamąją vietą (mokyklos veikimo regioną), mokymo ugdymo įstaigoje patirtį (metus), profesinę

kvalifikaciją, ugdytinių amžiaus grupes ir kt. Tyrimo metu įvertintų kintamųjų ypatumams bei ryšiams

buvo taikyta neparametrinė statistika, kadangi demografinių kintamųjų histogramos parodė, jog

skirstiniai yra nenormaliniai.

Tyrimo duomenims analizuoti buvo pasirinkti šie testai:



● Analizei pagal lyties kintamuosius buvo pasirinktas neparametrinis Mann-Whitney testas, kadangi

kintamųjų histogramos parodė, jog skirstiniai yra nenormaliniai ir yra tik po du kintamųjų požymius.

● Analizei pagal respondentų gyvenamosios vietos, darbo patirties, kvalifikacinės kategorijos,

ugdytinių amžiaus grupės, ugdymo įstaigos tipo ir veikimo (darbo) vietos kintamuosius buvo

pasirinktas neparametrinis Kruskal-Wallis H testas, kadangi kintamųjų histogramos parodė, jog

skirstiniai yra nenormaliniai ir yra daugiau nei du kintamųjų požymiai.

● Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius kintamųjų ir

demografinių kintamųjų ryšiui ir ypatumams atskleisti naudotas porinių imčių testas

(Paired-Samples T testas).

Visų lentelių sudarymui naudoti kintamųjų vidurkiai (M), o vertinimo skalėse – ir

standartinis nuokrypis. Vertinimams naudojama 5 įverčių skalė: 1 – teiginiui visiškai nepritariama 5 –

teiginiui visiškai pritariama

Standartinis nuokrypis (SD), nurodantis, ar žmonių nuomonė vienu ar kitu klausimu buvo

vieninga ar nevieninga. Tai reiškia, kad kuo nuomonės sklaidos indeksas mažesnis, tuo ekspertų (tyrimo

dalyvių) nuomonė vertinant teiginį labiau sutapo, o kuo nuomonės sklaidos indeksas didesnis, tuo

ekspertų (tyrimo dalyvių) nuomonė vertinant teiginį sutapo mažiau.

Naudojant neparametrinius testus buvo siekiama minėtų kintamųjų ryšius ir statistiškai reikšmingus

skirtumus tarp grupių. Gauti rezultatai apdorojami ir analizuojami remiantis duomenų patikimumo

rodikliu (p ≤ 0,05). Statistinio reikšmingumo rodiklis (p) parodo, kad respondentų nuomonė yra

statistiškai reikšminga. Tai reiškia, kad pakartotinai atliekant tokį pat tyrimą, rezultatų paklaida neviršytų

5 %.

2.Tyrimo imtis ir dalyvių demografinės charakteristikos

Iš viso tyrime dalyvavo 164 respondentai (n = 164), pedagogai, traktuoti kaip „Atominio Visagino“

virtualaus edukacinio maršruto, jo savybių, taikymo praktikoje galimybių, mokymų metu mokytojams

pateiktų inovatyvių metodų vertinimo ekspertai.

Tyrimas buvo atliekamas nuo 2021 metų lapkričio mėn. iki 2022 sausio mėn.

Tiek tyrime, tiek mokymuose dalyvavusiųjų yra mokytojos moterys - 93 proc., vyrai tesudarė 7

proc. visų tyrimo dalyvių.

Analizuojant dalyvių kvalifikacinę kategoriją, išryškėjo, kad dauguma dalyvavusių mokytojų

41,5 proc. turėjo aukštą metodininko (-kės) ar vyr. mokytojo (-jos) kvalifikaciją – 31,1 proc. Nemažą dalį

sudarė ir dalyviai, turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją – 22,6 proc.. Tuo tarpu mokytojų ekspertų

tebuvo 5 iš dalyvavusių 164 dalyvių (3 proc. iš visų dalyvavusių mokymuose).

Dauguma mokytojų dalyvavusių mokymuose dirba gimnazijose (32, 9 proc., arba 54 dalyviai iš

164). Nemažai dalyvavusių mokytojų dirba pagrindinėse mokyklose – 20,1 proc. arba 33 dalyviai.



Panašus skaičius dirbančių ir profesinėje mokykloje – 18,9 proc., arba 31 dalyvis. 7,3 proc. dalyvavusių

buvo dirbantys pradinėse mokyklose (žr. pav. 13).

13 paveikslas. Dalyvių pasiskirstymas pagal mokyklos tipus

Dauguma mokytojų, dalyvavusių mokymuose dirba didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno,

Klaipėdos ir kt.) mokyklose – 61 proc., arba 101 dalyvis. Miestelių mokyklose dirbančių buvo apie 16

proc., o rajonų centruose ir kaimo gyvenvietėse dirbančių mokytojų dalis pasiskirstė po 10 proc.(žr. pav.

14).

14 paveikslas. Dalyvių pasiskirstymas pagal miestus

Analizuojant dalyvių pasiskirstymą pagal išsilavinimą, pastebėta, kad 48 proc. dalyvavusių yra

įgiję magistro laipsnį, o 40 proc. dalyvių – bakalauro laipsnį. Iš dalyvavusių mokymuose mokytojų – 3

proc. (arba 5 iš 164 dalyvių) yra įgiję mokslo daktaro laipsnį. Tuo tarpu iš visų dalyvavusių – 9 proc.

mokytojų įgijusių profesinį bakalaurą (žr. pav. 15).



15 paveikslas. Dalyvių pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Analizuojant kitus demografinius duomenis, tokius, kaip pvz. pedagoginis stažas, pastebėta, kad dauguma

mokytojų turi daugiau nei 10 metų pedagoginį stažą.

3.Virtualaus maršruto „Atominis Visaginas“ tyrimo rezultatai ir duomenų analizė

Tyrimo metu ekspertų (pedagogų, praktiškai išbandžiusių virtualų maršrutą ir pristatytas

ugdymosi metodikas bei turinčių kvalifikacinę kategoriją ir/ar mokymo patirtį) buvo prašoma įvertinti

virtualaus maršruto edukacinį potencialą ir galimybes taikyti savo dėstomame dalyke. Rezultatai

pateikiami 21 lentelėje.

21 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) atominio turizmo virtualaus maršruto edukacinio potencialo ir

galimybių taikyti savo dalyke vertinimai ir sutarimo lygmuo *

Kintamieji M SD

Pasitarnaus kaip papildoma mokymo(si) medžiaga 4,30 0,658
Padės surengti mokymąsi už mokyklos sienų (ekskursijos, projektai, virtualus
mokymasis, kt.)

4,29 0,647

Padės ugdyti mokiniams šiuolaikinių informacinių technologijų kompetencijas 4,28 0,718
Padės pristatyti temą apie sovietinį laikotarpį (sovietinė atominė energetika, istorija,
sovietmečiu sukurtas planinis miestas, savita miesto architektūra)

4,27 0,721

Padės ugdyti mokinių tyrinėjimo kompetencijas 4,23 0,735
Padės ugdyti mokinių kūrybines kompetencijas 4,23 0,690
Padės ugdyti mokinių socialines ir pilietines kompetencijas 4,19 0,664
Padės pristatyti temą apie energetiką pristatant temą apie įvairias energijos rūšis -
neatsinaujinančius ir atsinaujinančius šaltinius

4,16 0,730

Padės pristatyti temą apie pasaulio ir Lietuvos atominę energetiką, leidžia atrasti sąsajų
su kitais atominiais objektais ir miestais

4,14 0,755

Padės ugdyti mokinių laiko ir erdvės suvokimą bei susijusias kompetencijas 4,13 0,697
Padės pristatant temą apie daugiakultūriškumą, kalbinę, etninę ir religinę įvairovę 4,11 0,722



Padės pristatyti temą apie industrializaciją, mono-industrinius miestus, funkcines
miestų zonas, planinius miestus, kt.

4,10 0,719

Padės man ugdyti mokinių kritinį mąstymą apie ekonomikos ir urbanistinę raidą,
istorinius laikotarpius, energetiką ir pan.

4,10 0,707

* Naudojama 5 įverčių skalė: 1 – teiginiui visiškai nepritariama5 – teiginiui visiškai pritariama.
PASTABA: 1 – 8 lentelėse visi dalyvių vertinamai, nors yra labai aukšti, jų sutarimo lygmuo

(standartinis nuokrypis) rodo vertinimų ne vieningumą (heterogeniškumą).

Dauguma mokytojų labai gerai vertina atominio turizmo maršruto edukacinį potencialą ir pritaikomumą

savo dalyke. Ir sutinka arba visiškai sutinka, kad sukurtas maršrutas pasitarnaus kaip papildoma

mokymosi medžiaga (M – 4,30), taip pat, kad maršrutas prisidės prie mokymosi surengimo už mokyklos

sienų (ekskursijos, projektai, virtualus mokymasis) (M-4,29). Dauguma mokytojų pastebėjo, kad

maršrutas padės jiems pristatyti mokiniams temą apie sovietinį laikotarpį (sovietinę atominę energetiką,

istoriją, sovietmečiu sukurtą planinį miestą, savitą miesto architektūrą) (M-4,27).

Dauguma tyrimo dalyvių (143 iš 164) sutinka arba visiškai sutinka, kad sukurtas atominis turizmo

maršrutas padės ugdyti mokiniams šiuolaikines informacines technologine kompetencijas. Iš visų pateiktų

teiginių, mažiausiai (nors ir labai aukštai) įvertinti teiginiai: 1) kad maršrutas padės man ugdyti mokinių

kritinį mąstymą apie ekonomikos ir urbanistinę raidą, istorinius laikotarpius, energetiką ir pan. 2) kad

maršrutas padės pristatyti temą apie industrializaciją, mono-industrinius miestus, funkcines miestų zonas,

planinius miestus, kt. Šie teiginiai taip įvertinti greičiausiai dėl to, kad tarp dalyvavusių mokytojų buvo

dėstančių labai skirtingus dalykus, tarkime Lietuvių k., literatūra, etiką, dailę, biologiją, matematiką,

užsienio k., pradinį ugdymą, IT, geografiją ir kt., todėl ne visiems dalyviams šie teiginiai tiko pagal

dėstomą dalyką ar discipliną.

Tyrimo dalyviai įvertino ir sukurto atominio turizmo maršruto (https://atominisvisaginas.lt/ ) savybes.

Gauti rezultatai pateikiami 22 lentelėje.

22 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) atominio turizmo maršruto savybių vertinimai ir sutarimo

lygmuo

Kintamieji M SD

Pateikta įdomi medžiaga 4,29 0,647
Informatyvus 4,26 0,626
Įtraukiantis 4,25 0,631
Interaktyvus 4,24 0,667
Skatina mokinių smalsumą ir domėjimąsi šia tematika 4,19 0,689
Išsamus lankytinų objektų aprašymas 4,19 0,680
Didelis lankytinų objektų pasirinkimas 4,15 0,692
Patrauklūs vizualiniai sprendimai 4,08 0,764
Lengva naudotis 4,08 0,764
Skatina savarankiškai mokytis 4,01 0,750



Galima lengvai pritaikyti pamokose 3,99 0,739

Tyrimo dalyviai teigiamai vertina ir sukurto atominio maršruto savybes, dauguma sutinka

arba visiškai sutinka, kad turistinio maršruto puslapyje pateikta įdomi medžiaga (M-4,29), kad tinklapis

yra informatyvus (M-4,26), įtraukiantis (M-4,25), interaktyvus (M-4,24). Sudėtingiausia mokytojams

įvertinti, ar maršrutą galima lengvai pritaikyti pamokose (M-3,99). Toks vertinimas greičiausiai

grindžiamas tuo, kad mokytojai atstovauja skirtingas disciplinas ir dėstomus dalykus, tad ne visiems

maršruto įtraukimas į turinį, ir pateikimas mokiniams yra lengvai organizuojamas ir siejasi su ugdomu

turiniu. Kita vertus, neturint galimybių praktiškai išbandyti su mokiniais maršrutą, sudaro mokytojams

nežinomybės jausmą, kaip tikslingai sukurtą produktą pritaikyti. Bet dauguma mokytojų pažymi, kad

maršrute pateikiama įdomi medžiaga, didelis lankytinų objektų pasirinkimas, lengva naudotis.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino atominio turizmo maršruto tinkamumą atskirų

klasių mokinių ugdymo turiniui. Gauti rezultatai pateikiami 23 lentelėje.

23 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) atominio turizmo maršruto tinkamumo atskirų mokinių amžiaus grupių

(klasių) ugdymo turinio vertinimai ir sutarimo lygmuo

Kintamieji M SD

Tinka 11-12 klasių ugdymo turiniui 4,35 0,643
Tinka 9-10 klasių ugdymo turiniui 4,28 0,645
Tinka profesinės mokyklos mokinių ugdymo turiniui 4,28 0,643
Tinka aukštojo mokslo studijoms 4,14 0,795
Tinka 7-8 klasių ugdymo turiniui 3,98 0,709
Tinka 5-6 klasių ugdymo turiniui 3,70 0,797
Tinka pradinių klasių  ugdymo turiniui 3,35 0,806
Tinka ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymo turiniui 3,09 0,794

Mokytojai išskyrė maršruto tinkamumą 11-12 kl. mokiniams (M-4,35), taip pat mokytojai sutinka arba

visiškai sutinka, kad maršrutas tinkamas ir 9-10 kl. mokiniams (M-4,28), bei profesinės mokyklos

mokinių ugdymui (M-4,28). Tuo tarpu dauguma dalyvių sutaria, kad pradiniam ir ikimokykliniam

ugdymo turiniui maršrutas nebūtų patrauklus, nes temos, kurios maršrute analizuojamos ir pristatomos

yra vyresnių klasių ugdymo turinyje.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino savo patirtį taikant įvairius mokymų metu pristatytus

inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus, istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų

pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą). Gauti rezultatai pateikiami 24 lentelėje.

24 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) savo patirties taikant įvairius mokymų metu pristatytus inovatyvius

metodus vertinimai



Kintamieji M SD

Istorinio pasakojimo kūrimas 1,71 0,675
Skaitmeninis istorijų pasakojimas 1,69 0,653
Kraštovaizdžio tyrimo metodika 1,58 0,608
GIS.Naratyvinė geografija ir storymap 1,49 0,571
Energetinio raštingumo ugdymas 1,47 0,622

Analizuojant mokymų dalyvių patirtis taikant inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus,

istorinio pasakojimo kūrimą, skaitmeninio istorijų pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą)

pastebėta, kad mokytojai neturi daug patirties šių inovatyvių metodų taikyme. Daugiausia tyrimo dalyvių

buvo susipažinę su istorinio pasakojimo kūrimo metodu (M-1,71). 21 mokymų dalyvis buvo gerai įvaldęs

šį metodą ir taikęs praktiškai dar iki mokymų. Energetinio raštingumo ugdyme ir GIS naratyvinės

geografijos ir žemėlapio pasakojime (storymap) daugiausia mokytojų žymėjo, kad neturėjo jokios

patirties ir tai buvo jiems nauja medžiaga. Su skaitmeninio istorijų pasakojimo metodu 80 mokymų

dalyvių buvo tik iš dalies susipažinę, turėjo kažkiek žinių, bet praktiškai metodo netaikė. Iš pateiktų

duomenų galima teigti, kad mokymai apie inovatyvius metodus buvo naudingi mokytojams, nes labai

maža dalis mokytojų (apie 10 proc.) buvo turėję patirties šių metodų taikyme ir praktiniame jų įvaldyme.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino mokymų metu pristatyto maršruto metodikų

naudingumą tolimesnei profesinei praktikai. Gauti rezultatai pateikiami 25 lentelėje.

25 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) pristatyto maršruto metodikų naudingumo tolimesnei profesinei

praktikai vertinimai

Kintamieji M SD

Skaitmeninis istorijų pasakojimas 3,31 0,707
Istorinio pasakojimo kūrimas 3,29 0,745
Virtualus maršrutas "Atominis Visaginas" 3,20 0,802
Kraštovaizdžio tyrimo metodika 3,11 0,780
GIS.Naratyvinė geografija ir storymap 3,01 0,800

Tyrimo dalyviai palankiai įvertino pristatytų inovatyvių metodų naudingumą savo tolesnei profesinei

praktikai. Ypač palankiai įvertino Skaitmeninių istorijų pasakojimo metodą (M-3,31) ir Istorinio

pasakojimo kūrimo metodą (M-3,29). 36 mokymų dalyviai teigia, kad GIS naratyvinė geografija ir

žemėlapio pasakojimas jų profesinei praktikai yra naudingas ir aktualus tik iš dalies. Tai siejasi su tuo,

kad dalyvavę mokytojai yra dėstantys skirtingas disciplinas, todėl daugumai geografijos mokytojų šis

metodas yra labai aktualus ir naudingas, tačiau dėstantiems kitas disciplinas, kaip kalbas, etiką,

matematiką – nėra pritaikomas praktiškai.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino potencialios kelionės su mokiniais į Visaginą privalumus ir

iššūkius. Gauti rezultatai pateikiami 26 lentelėje.



26 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) potencialios kelionės su mokiniais į Visaginą privalumų ir iššūkių

vertinimai

Kintamieji M SD

Skatina mokytojų bendradarbiavimą 4,19 0,664
Skatina dalykų integraciją 4,18 0,620
Mokiniams įdomu ir jie noriai dalyvauja veikloje 3,91 0,682
Reikalauja kruopštaus planavimo ir daug pastangų 3,90 0,766
Atitinka Bendrosiose programose iškeltus reikalavimus 3,87 0,732
Pasiekta nauda "atperka" įdėtas pastangas ir laiką 3,84 0,739
Šiai veiklai pritartų tėvai 3,80 0,724
Šią veiklą palaikytų administracija 3,78 0,737
Labai imlu mokytojo ir mokinių laikui 3,78 0,731
Sunku organizuoti transportą, maitinimą 3,46 0,900
Sudėtinga rasti tinkamus metodus ir pedagogines strategijas siejant su ugdymo turiniu 3,29 0,897
Sunkiai pritaikoma praktikoje 3,12 0,928

Tarp pagrindinių potencialios kelionės su mokiniais privalumų, net 90 proc. mokytojų išskiria ta,

kad tai skatina mokytojų bendradarbiavimą (M-4,19), taip pat skatina dalykų integraciją (M-4,18).

Dauguma mokytojų sutinka, kad mokiniams tokia veikla įdomi ir jie noriai dalyvautų (M-3,91).

Analizuojant mokytojų iškeltus potencialios kelionės su mokiniais iššūkius, pastebima, kad tokia veikla

reikalauja kruopštaus planavimo ir daug pastangų, labai imlu mokytojo ir mokinių laikui, sunku

organizuoti transportą, maitinimą. Tad išskirti iššūkiai susiję daugiau su organizacinėmis veiklomis, nei

su turiniu.

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat vertino internetinio maršruto panaudojimo su mokiniais

nevykstant į Visaginą privalumus ir iššūkius. Gauti rezultatai pateikiami 27 lentelėje.

27 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) internetinio maršruto panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą

privalumų ir iššūkių vertinimai

Kintamieji M SD

Ugdomos mokinių IKT kompetencijos 4,09 0,625
Mokiniams patiktų įsitraukti į naujų edukacinių internetinių puslapių tyrinėjimą 3,96 0,690
Reikalauja kruopštaus planavimo ir daug pastangų 3,65 0,798
Nereikalautų didelių sąnaudų 3,54 0,850
Būtų sunku pritaikyti pagal mokinių amžių ir kompetencijas 3,22 0,885
Sunku rasti sąsajų su mano dėstomu dalyku 3,20 1,014

Vienas aukščiausiai įvertintų privalumų panaudojant virtualų maršrutą nevykstant su mokiniais į Visaginą

– ugdomos mokinių IKT kompetencijos (M-4,09). Dauguma mokytojų pažymėjo, ir aukštai įvertino tai,



kad mokiniams patiktų įsitraukti į naujų edukacinių internetinių psl. tyrinėjimą (M-3,96). Tarp pažymėtų

iššūkių naudojant virtualų maršrutą, mokytojai išskyrė tai, kad reikia kruopštaus planavimo ir daug

pastangų, kad sunku būtų rasti sąsajų su jų dėstomu dalyku, ir kad būtų sunku pritaikyti pagal mokinių

amžių ir kompetencijas. Kaip jau analizavimo prieš tai, mokytojai šį virtualų maršrutą ir jo panaudojimo

galimybes sieja su vyresniųjų klasių mokiniais (9-10 kl. ir 11-12 kl.).

Tyrimo dalyviai (ekspertai) taip pat išsakė asmeninį požiūrį apie maršruto galimybes. Gauti rezultatai

pateikiami 28 lentelėje.

28 lentelė. Tyrimo dalyvių (n=164) asmeninio požiūrio vertinimas apie maršruto galimybes

Kintamieji M SD

Važiuočiau pats(pati) su draugais, su šeima laisvalaikiu į Visaginą 4,07 0,797
Naudosiuosi virtualaus maršruto galimybėmis ateityje 4,04 0,699
Organizuočiau tokią išvyką į Visaginą su mokiniais 3,78 0,794
Maršrutas man sukėlė susidomėjimą, tačiau atidėčiau jo pritaikymą iki kitos
progos

3,63 0,795

Nematau, kaip galėčiau pritaikyti savo pedagoginėje veikloje 3,18 01,142

Analizuojant mokytojų asmeninį požiūrį į maršruto galimybių vertinimą, pastebėtas labai pozityvus

vertinimas. T.y. mokytojai išskyrė, kad važiuotų patys su draugais, su šeima laisvalaikiu į Visaginą

(M-4,07), taip pat net 80 proc. mokytojų įvertino, kad naudosis virtualaus maršruto galimybėmis ateityje,

net 104 dalyviai iš 164 organizuotų tokią išvyką į Visaginą su mokiniais (M-3,78). Pusė dalyvavusių

tyrime mokytojų visiškai nesutinka ir nemano, kad negalima būtų pritaikyti virtualaus maršruto savo

pedagoginėje veikloje. Toks pozityvus virtualaus edukacinio branduolinio maršruto vertinimas siejamas ir

su tuo, kad mokykloms ir mokytojams trūksta inovatyvių edukacinių produktų, kurie sietųsi su

bendrosiomis programomis, leistų ugdyti mokinių kompetencijas, taptų prasmingu įrankiu mokymosi

mokykloje ir už mokyklos ribų.

Analizuojant tyrimo duomenis pagal respondentų demografinius kintamuosius (amžių, stažą, su kurio

amžiaus vaikais dirbama, kvalifikacinę kategoriją, mokyklos tipą bei vietą, kur dirbama) ir virtualaus

maršruto (edukacinio potencialo ir galimybių taikyti savo dėstomame dalyke, sukurto atominio turizmo

maršruto savybių, atominio turizmo maršruto tinkamumo atskirų klasių mokinių ugdymo turiniui, savo

patirties taikant pristatytus metodus (GIS, kraštovaizdžio tyrimo, skaitmeninio istorijų pasakojimo ir

istorinio pasakojimo kūrimo), mokymų metu pristatyto maršruto metodikų naudingumo tolimesnei

profesinei praktikai, potencialios kelionės su mokiniais privalumus ir iššūkius, internetinio maršruto

panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą privalumų ir iššūkių, asmeninio požiūrio apie maršruto

galimybes) kintamuosius, jų ryšius bei skirtumus tarp atskirų grupių, nustatyti keltas statistiškai



reikšmingų skirtumų. Duomenys pateikiami 9-25 lentelėse. Statistiškai reikšmingi skirtumai (kai p ≤

0,05) lentelėse išryškinti oranžine spalva.

Reikia konstatuoti, jog didžiąją dalį kintamųjų tyrimo dalyviai pagal savo amžių, darbo stažą, gyvenamąją

vietą, ugdymo įstaigos tipą ir darbo su mokiniais klases kintamuosius vertino vienodai (aukštai).

29 lentelėje pateikti visi respondentų demografinių kintamųjų ir virtualaus maršruto edukacinio

potencialo ir galimybių taikyti savo dėstomame dalyke skirtumai tarp grupių.

29 lentelė. Virtualaus maršruto edukacinio potencialo ir galimybių taikyti savo dėstomame dalyke
kintamųjų bei demografinių kintamųjų vertinimai pagal atskiras grupes (n = 164)

Kintamieji
Maršruto edukacinis potencialas

Pagal
lytį

Paga
l
amži
ų

Pagal
stažą

Vaikų, su
kurias
dirbama,
amžius

Kvalifikacin
ė kategorija

Mokyklos
tipas

Vieta,
kur
dirbama

p ≤ 0,05 *
Padės pristatyti temą apie pasaulio ir
Lietuvos atominę energetiką, leidžia
atrasti sąsajų su kitais atominiais
objektais ir miestais

0,137

0,14 0,73 0,58 0,82 0,28 0,72

Padės pristatyti temą apie energetiką
pristatant temą apie įvairias energijos
rūšis - neatsinaujinančius ir
atsinaujinančius šaltinius

0,204

0,78 0,54 0,47 0,52 0,14 0,14

Padės ugdyti mokinių tyrinėjimo
kompetencijas 0,04 0,32 0,33 0,62 0,33 0,28 0,47

Padės ugdyti mokinių laiko ir erdvės
suvokimą bei susijusias
kompetencijas

0,02
0,39 0,43 0,66 0,38 0,06 0,27

Padės ugdyti mokinių socialines ir
pilietines kompetencijas 0,02 0,75 0,94 0,13 0,59 0,08 0,93

Padės pristatyti temą apie
industrializaciją, mono-industrinius
miestus, funkcines miestų zonas,
planinius miestus, kt.

0,828

0,70 0,41 0,09 0,85 0,88 0,52

Padės pristatyti temą apie sovietinį
laikotarpį (sovietinė atominė
energetika, istorija, sovietmečiu
sukurtas planinis miestas, savita
miesto architektūra)

0,922

0,99 0,76 0,95 0,97 0,87 0,95

Padės pristatant temą apie
daugiakultūriškumą, kalbinę, etninę ir
religinę įvairovę

0,445
,098 0,72 0,76 0,49 0,06 0,35

Padės man ugdyti mokinių kritinį
mąstymą apie ekonomikos ir
urbanistinę raidą, istorinius
laikotarpius, energetiką ir pan.

0,54

0,53 0,29 0,68 0,23 0,05 0,66

Pasitarnaus kaip papildoma
mokymo(si) medžiaga 0,01 0,41 0,28 0,94 0,71 0,48 0,32

Padės surengti mokymąsi už
mokyklos sienų (ekskursijos,
projektai, virtualus mokymasis, kt.)

0,45 0,81 0,21 0,94 0,23 0,68

Padės ugdyti mokinių kūrybines
kompetencijas 0,02 0,48 0,25 0,26 0,42 0,28 0,85



Padės ugdyti mokiniams šiuolaikinių
informacinių technologijų
kompetencijas

0,03
0,27 0,26 0,63 0,91 0,68 0,46

* p – statistiškai reikšmingas skirtumas (kai p ≤ 0,05) tarp maršruto edukacinio potencialo ir galimybių taikyti savo
dėstomame dalyke vertinimų (kitose lentelėse – kitų kintamųjų) ir demografinių kintamųjų vidurkių

Reikia konstatuoti, jog didžiąją dalį kintamųjų tyrimo dalyviai pagal savo amžių, darbo stažą,

gyvenamąją vietą, ugdymo įstaigos tipą ir darbo su mokiniais klases kintamuosius vertino vienodai

(aukštai).

Analizuojant gautus duomenis, pastebime, kad moterys aukščiau vertina virtualaus maršruto

edukacinį potencialą ir galimybes taikyti maršrutą savo dalyke nei vyrai. Moterys aukštai vertina tokius

kintamuosius, kaip, kad „Maršrutas pasitarnaus kaip papildoma mokymosi medžiaga“ (M-4,33), „Padės

ugdyti mokiniams šiuolaikinių informacinių technologijų kompetencijas“ (M-4,32),“Padės ugdyti

mokinių tyrinėjimo kompetencijas“ (M-4,26) ir „Padės ugdyti mokinių kūrybines kompetencijas“

(M-4,26). Tuo tarpu vyrai vertina tuos pačius kintamuosius žemesniais įverčiais nei moterys, nors

vertinimas yra pakankamai aukštas. Vyrai aukščiausiai įvertino kintamąjį, kad maršrutas „Padės ugdyti

mokinių tyrinėjimo kompetencijas“ (M-3,71).

30 lentelė. Virtualaus maršruto edukacinio potencialo kintamųjų ir lyties kintamųjų vertinimai bei
statistiškai reikšmingi skirtumai

Maršruto edukacinio potencialo kintamieji Lyties kintamieji
Moterys Vyrai p (≤ 0,05) *

M
Padės ugdyti mokinių tyrinėjimo kompetencijas 4,26 3,71 0,04
Padės ugdyti mokinių laiko ir erdvės suvokimą bei
susijusias kompetencijas

4,21 3,51 0,02

Padės ugdyti mokinių socialines ir pilietines
kompetencijas

4,23 3,29
0,02

Pasitarnaus kaip papildoma mokymo(si) medžiaga 4,33 3,57 0,01
Padės ugdyti mokinių kūrybines kompetencijas 4,26 3,57 0,02
Padės ugdyti mokiniams šiuolaikinių informacinių
technologijų kompetencijas 4,32 3,55 0,03

* p – statistiškai reikšmingas skirtumas (kai p < 0,05) tarp maršruto edukacinio potencialo ir galimybių taikyti savo
dėstomame dalyke vertinimų (kitose lentelėse – kitų kintamųjų) ir demografinių kintamųjų vidurkių.

Šioje ir tolimesnėse lentelėse naudojamų spalvų paaiškinimas:
Aukščiausi vertinimų vidurkiai
Žemiausi vertinimų vidurkiai
Statistiškai reikšmingas skirtumas
p ≤ 0,05

Nors gauti duomenys rodo, kad dauguma dalyvių sutaria, kad pradiniam ir ikimokykliniam ugdymo

turiniui maršrutas nebūtų patrauklus, nes temos, kurios maršrute analizuojamos ir pristatomos yra

vyresnių klasių ugdymo turinyje. Tačiau gautas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pradinės mokyklos

mokytojų ir pažymėjusių prie mokyklos tipo „kita“, kad pradinės mokyklos atstovai aukščiau vertina



maršruto edukacinio potencialo kintamąjį – „Padės man ugdyti mokinių kritinį mąstymą apie ekonomikos

ir urbanistinę raidą, istorinius laikotarpius, energetiką ir pan.“ (M-4,48).

31 lentelė. Virtualaus maršruto edukacinio potencialo kintamųjų ir mokyklos tipo kintamųjų vertinimai
bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Maršruto edukacinio
potencialo kintamieji

Mokyklos tipas
pradinė
mokykla

pagrindi
nė
mokykla

progimna
zija

gimnazij
a

profesin
ė
mokykla

kita p (≤
0,05)

M
Padės man ugdyti
mokinių kritinį mąstymą
apie ekonomikos ir
urbanistinę raidą,
istorinius laikotarpius,
energetiką ir pan.

4,48 4,16 4,05 4,02 4,06 3,40 0,05

32 lentelėje pateikti respondentų demografinių kintamųjų ir virtualaus maršruto savybių vertinimai bei

skirtumai tarp grupių. Matomi skirtumai lyties, kvalifikacinės kategorijos ir mokyklos tipo vertinime.

32 lentelė. Virtualaus maršruto savybių kintamųjų bei demografinių kintamųjų vertinimai pagal
atskiras grupes – statistiškai reikšmingi skirtumai  (n = 164)

Maršruto savybių
kintamieji

Pagal lytį
(Mann-Whine
y)

p (≤
0,05)

Vyr. Mot.
Galima lengvai pritaikyti
pamokose 3,29 4,02 0,02

Didelis lankytinų objektų
pasirinkimas 3,57 4,18 0,02

Skatina mokinių
smalsumą ir domėjimąsi
šia tematika

3,43
4,22

0,01

Maršruto edukacinio
potencialo kintamieji

Kvalifikacinė kategorija
mokytoja
s

vyr.
mokytoja
s

metodininka
s

eksperta
s

kita
(administracija,
etc.)

p (≤
0,05)

M
Skatina savarankiškai
mokytis

3,72 4,06 4,12 4,50 3,83 0,04

Maršruto edukacinio
potencialo
kintamieji

Mokyklos tipas
pradinė
mokykl
a

pagrindin
ė mokykla

progimnazij
a

gimnazij
a

profesin
ė
mokykla

kita p (≤
0,05)

M
Pateikta įdomi
medžiaga

4,67 4,31 4,19 4,20 4,19 4,60
0,05



Atlikus duomenų - parametrinių (lyties kintamasis) ir neparemtrinių testų - analizę, nustatyta, jog

statistiškai reikšmingo skirtumo tarp virtualaus maršruto savybių kintamųjų bei demografinių kintamųjų

pagal amžių, stažą, vaikų, su kurias dirbama skaičių bei vietą, kur dirbama, nėra. Išskyrus tai, jog

galimybes pritaikyti savo pamokose moterys vertina geriau nei vyrai. Ypač aukštai moterys vertina

maršruto savybę, kad „skatina mokinių smalsumą ir domėjimąsi šia tematika“ (M-4,22), kaip ir išskiria,

kad yra „didelis lankytinų objektų pasirinkimas“ (M-4,18). Vyrai žemiau vertina ir galimybę lengvai

pritaikyti maršrutą pamokose (M-3,29), nei moterys (M-4,02).

33 lentelė. Virtualaus maršruto savybių kintamųjų ir lyties kintamųjų vertinimai bei statistiškai
reikšmingi skirtumai

Maršruto savybių kintamieji Lyties kintamieji
Moterys Vyrai p (≤ 0,05)

M
Galima lengvai pritaikyti pamokose 4,02 3,29 0,02
Didelis lankytinų objektų pasirinkimas 4,18 3,57 0,02
Skatina mokinių smalsumą ir domėjimąsi šia
tematika

4,22 3,43 0,02

Statistiškai reikšmingas skirtumas yra matomas tarp mokytojų ir ekspertų, vertinant vieną iš

maršruto kintamųjų – „skatina savarankiškai mokytis“. Mokytojai šį kintamąjį vertina žemiau (M-3,72)

nei ekspertai (M-4,40). Tai rodo, kad mokytojai ekspertai galbūt labiau vertina įvairius mokymosi

šaltinius, skirtus savarankiškam mokinių mokymuisi ir juos dažniau taiko, nei mokytojai.

34 lentelė. Virtualaus maršruto savybių kintamųjų ir kvalifikacinės kategorijos kintamųjų vertinimai bei
statistiškai reikšmingi skirtumai

Maršruto savybių kintamieji Kvalifikacinė kategorija p (≤
0,05)mokytoja

s
vyr.
mokytoja
s

metodininka
s

eksperta
s

kita
(administracija
)

M
Skatina savarankiškai mokytis 3,72 4,06 4,11 4,40 3,82 0,04

Pradinės mokyklos mokytojai vieną iš maršruto savybių kintamąjį – „Pateikta įdomi medžiaga“

vertina labai aukštai (M-4,67) lyginant su progimnazijos ar profesinės mokyklos atstovų (M-4,19). Toks

aukštas vertinimas galbūt susijęs su tuo, kad pradinės mokyklos atstovai vertino maršrutą ne iš

pedagoginės pusės (mat jo pritaikomumas pradinėms klasėms buvo įvardintas kaip menkas), bet kaip

profesionalai, kuriems šis maršrutas ir pateikta medžiaga buvo įdomi asmeniškai.

35 lentelė. Virtualaus maršruto savybių kintamųjų ir mokyklos tipo kintamųjų vertinimai bei statistiškai
reikšmingi skirtumai

Maršruto savybių
kintamieji

Mokyklos tipas



pradinė
mokykl
a

pagrindin
ė mokykla

progimnazij
a

gimnazij
a

profesin
ė
mokykla

kita p (≤
0,05)

M
Pateikta įdomi medžiaga 4,67 4,31 4,19 4,20 4,19 4,60 0,05

36 lentelėje pateikti respondentų demografinių kintamųjų ir potencialios kelionės su mokiniais į

Visaginą privalumų ir iššūkių vertinimai bei skirtumai tarp grupių. Matomi skirtumai vaikų, su kuriais

dirbama amžius ir vieta, kur dirbama vertinime.

36 lentelė. Potencialios kelionės su mokiniais į Visaginą privalumų ir iššūkių kintamųjų bei
demografinių kintamųjų vertinimai pagal atskiras grupes – statistiškai reikšmingi skirtumai (n = 164)

Maršruto savybių
kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius
Pradinė
s klasės

Pagrindinė
s klasės

Progimnazijo
s kl.

Gimnazijo
s kl.

Suaugusieji p (≤
0,05)

M
Sunkiai
pritaikoma
praktikoje

3,29 2,85 2,88 3,44 3,11 0,042

Sudėtinga rasti
tinkamus metodus
ir pedagogines
strategijas siejant
su ugdymo turiniu

3,37 3,03 3,09 3,68 3,32 0,043

Maršruto savybių
kintamieji Vieta, kur dirbama

Didieji
miestai

Rajono
centrai

Miesteliai Kaim
o gyv.

p (≤
0,05)

M
Sunkiai pritaikoma
praktikoje

3,28 2,94 2,74 2,89 0,03

Analizuojant potencialios kelionės su ugdytiniais į Visaginą privalumus ir iššūkius, išskiriami du

kintamieji – „Sunkiai pritaikoma praktikoje“ ir „Sudėtinga rasti tinkamus metodus ir pedagogines

strategijas siejant su ugdymo turiniu“. Statistiškai reikšmingas skirtumas yra tarp mokytojų dirbančių su

pagrindinių klasių mokiniais ir mokytojų, dirbančių su gimnazijos mokiniais vertinimo. Nors tyrimo

dalyviai išskyrė maršruto tinkamumą 11-12 kl. mokiniams, tačiau, lyginant su pagrindinės mokyklos

mokytojais, aukščiau įvertino teiginius, kad kelionė su mokiniais sunkiai pritaikoma praktikoje (M-3,44),

ir tai, kad sudėtinga rasti tinkamus metodus ir pedagogines strategijas siejant su ugdymo turiniu (M-3,69).

Šiame vertinime matomas paradoksas, tarsi mokytojai, dirbantys su pagrindinės klasės mokiniais

lengviau pritaikytų išvyką į Visaginą praktikoje (M- 2,85) ir rastų tinkamus metodus ir pedagogines

strategijas (M-3,03).

37 lentelė. Potencialios kelionės su ugdytiniais į Visaginą privalumų ir iššūkių kintamųjų ir vaikų
amžiaus kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai



Potencialios kelionės su
ugdytiniais į Visaginą privalumų ir
iššūkių kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius p (≤
0,05)Pradinė

s klasės
Pagrindinė
s klasės

progimnazijo
s kl.

gimnazijo
s kl.

suaugusiej
i

M
Sunkiai  pritaikoma praktikoje 3,29 2,85 2,88 3,44 3,11 0,042
Sudėtinga rasti tinkamus metodus
ir pedagogines strategijas siejant
su ugdymo turiniu

3,37 3,03 3,09 3,68 3,32 0,043

Įdomus statistiškai reikšmingas vertinimas vieno iš kintamųjų pagal vietą kur dirbama. Mokytojai iš

didžiųjų miestų įvertino aukščiau kintamąjį, kad potenciali kelionė į Visaginą sunkiai pritaikoma

praktikoje (M-3,28), lyginant su miestelio mokytojais (M-2,78).

38 lentelė. Potencialios kelionės su ugdytiniais į Visaginą privalumų ir iššūkių kintamųjų ir vietovės, kur
dirbama kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Potencialios kelionės į Visaginą
privalumų ir iššūkių kintamieji

Vieta, kur dirbama
p (≤
0,05)

Didieji
miesta
i

rajono
centras

miesteli
s

kaimas

M
Sunkiai  pritaikoma praktikoje 3,28 2,94 2,78 2,89 0,03

39 lentelėje pateikti respondentų demografinių kintamųjų ir internetinio (virtualaus) maršruto

panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą privalumų ir iššūkių vertinimai bei skirtumai tarp grupių.

Matomi skirtumai lyties, vaikų, su kuriais dirbama amžiaus ir mokyklos tipo  vertinime.

39 lentelė. Internetinio (virtualaus) maršruto panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą
privalumų ir iššūkių kintamųjų bei demografinių kintamųjų vertinimai pagal atskiras grupes – statistiškai

reikšmingi skirtumai (n = 164)

Įvertinkite internetinio (virtualaus) maršruto panaudojimo su mokiniais nevykstant į Visaginą privalumus ir iššūkius:

Maršruto savybių kintamieji Lyties kintamieji
Moterys Vyrai p (≤ 0,05)

M
Ugdomos mokinių IKT kompetencijos 4,12 3,29 0,02

Maršruto savybių
kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius
Pradinė
s klasės

Pagrindinė
s klasės

Progimnazijo
s kl.

Gimnazijo
s kl.

Suaugusiej
i

p (≤
0,05)

M
Sunku rasti sąsajų
su mano dėstomu
dalyku

3,15 3,44 2,78 3,52 3,16 0,04

Būtų sunku
pritaikyti pagal
mokinių amžių ir
kompetencijas

3,27 3,21 2,94 3,68 3,89 0,02

Maršruto savybių
kintamieji

Mokyklos tipas



pradinė
mokykl
a

pagrindin
ė mokykla

progimnazij
a

gimnazij
a

profesin
ė
mokykla

kita p (≤
0,05)

M
Sunku rasti sąsajų su mano
dėstomu dalyku

3,10 3,06 3,71 2,96 3,34 3,80 0,04

Kaip ir daugumoje šiame tyrime identifikuotų vertinimų, moterys aukščiau vertina maršruto

panaudojimo nevykstant į Visaginą privalumus išskiriant ugdomas mokinių IKT kompetencijas (M- 4,12),

lyginant su vyrais (M- 3,29).

40 lentelė. Maršruto panaudojimo nevysktant į Visaginą privalumų ir iššūkių  kintamųjų ir
lyties kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Maršruto panaudojimo nevysktant į Visaginą
privalumų ir iššūkių kintamieji

Lyties kintamieji
Moterys Vyrai p (≤ 0,05)

M
Ugdomos mokinių IKT kompetencijos 4,12 3,29 0,02

Tarp galimų iššūkių, panaudojant maršrutą nevykstant į Visaginą, mokytojai dirbantys su

gimnazijos klasėmis aukščiau vertina tai, kad sunku rasti sąsajų su dėstomu dalyku (M-3,52), tuo tarpu su

progimnazijos mokiniais dirbantys mokytojais tą patį kintamąjį vertina žemiau (M-2,78). Taip pat ir dėl

kintamojo – būtų sunku pritaikyti pagal mokinių amžių ir kompetencijas – mokytojai dirbantys su

gimnazijos klasėmis aukščiau vertina (M-3,68), nei su progimnazijos klasėmis dirbantys mokytojai

(M-2,94).

41 lentelė. Maršruto panaudojimo nevysktant į Visaginą privalumų ir iššūkių  kintamųjų ir
vaikų amžiaus kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Maršruto panaudojimo
nevysktant į Visaginą privalumų
ir iššūkių kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius p (≤
0,05)pradinė

s klasės
pagrindin
ės klasės

progimnazij
os kl.

gimnazij
os kl.

suaugusie
ji

M
Sunku rasti sąsajų su mano
dėstomu dalyku

3,15 3,44 2,78 3,52 3,16 0,04

Būtų sunku pritaikyti pagal
mokinių amžių ir kompetencijas

3,27 3,21 2,94 3,68 3,00 0,02

Gimnazijos mokytojai, lyginant su kitų mokyklų mokytojais žemiau vertina teiginį, kad sunku rasti

sąsajų su dėstomu dalyku (M-2,96), kas iš esmės reiškia, kad mokytojai nemato didelio iššūkio

panaudojant maršrutą nevykstant į Visaginą ir pritaikant jį savo mokomajam dalykui.

42 lentelė. Maršruto panaudojimo nevysktant į Visaginą privalumų ir iššūkių  kintamųjų ir
Mokyklos tipo kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai



Maršruto panaudojimo
nevysktant į Visaginą
privalumų ir iššūkių
kintamieji

Mokyklos tipas
pradinė
mokykl
a

pagrindin
ė mokykla

progimnazij
a

gimnazij
a

profesin
ė
mokykla

kita p (≤
0,05)

M
Sunku rasti sąsajų su mano
dėstomu dalyku

3,10 3,06 3,71 2,96 3,34 3,80 0,04

Vertinant tyrimo dalyvių (mokytojų ekspertų) asmeninį požiūrį apie maršruto galimybes, taikant

parametrinius ir neparametrinius testus, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių (respondentų lyties,

amžiaus, stažo, vaikų, su kurias dirbama amžių, kvalifikacinės kategorijos, mokyklos tipo ir vietos,

kurioje dirbama) nenustatyta. Išskyrus kintamojo „Važiuočiau pats/pati su draugais, su šeima laisvalaikiu

į Visaginą“ vertinimus. 24 lentelėje pateikti respondentų demografinių kintamųjų ir šio savo asmeninio

požiūrio apie maršruto galimybes kintamojo vertinimai bei statistinio reikšmingumo lygmuo.

43 lentelė. Savo asmeninio požiūrio apie maršruto galimybes kintamųjų bei demografinių kintamųjų
vertinimai pagal atskiras grupes – statistiškai reikšmingi skirtumai (n = 164)

Maršruto panaudojimo
nevysktant į Visaginą
privalumų ir iššūkių
kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius p (≤
0,05)pradinė

s klasės
pagrindinė
s klasės

progimnazijo
s kl.

gimnazijo
s kl.

suaugusiej
i

M
Važiuočiau pats/pati su
draugais, su šeima
laisvalaikiu į Visaginą

4,10 3,91 3,84 4,28 4,37 0,05

Maršruto savybių
kintamieji

Kvalifikacinė kategorija p (≤
0,05)mokytoja

s
vyr.
mokytoja
s

metodininka
s

eksperta
s

kita
(administracija
)

M
Važiuočiau pats/pati su
draugais, su šeima
laisvalaikiu į Visaginą

4,06 4,14 3,98 3,60 4,83 0,05

Analizuojant gautus duomenis, matome, kad mokytojai, kurie dirba su suaugusiaisiais, labai

aukštai vertina savo galimybes ir požiūrį į vykimą su draugais, su šeima laisvalaikiu į Visaginą (M-4,37),

lyginant su progimnazijos mokytojais (M-3,84). Nors abiejų šių grupių mokytojai, kaip ir kiti labai

aukštai vertina šį kintamąjį, tačiau tarp šių grupių yra statistiškai reikšmingas skirtumas.

44 lentelė. Asmeninio ekspertų požiūrio į maršruto galimybes kintamųjų ir vaikų amžiaus kintamųjų
vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Asmeninio ekspertų požiūrio į
maršruto galimybes kintamieji

Vaikų, su kurias dirbama, amžius p (≤
0,05)Pradinė

s klasės
Pagrindinė
s klasės

progimnazijo
s kl.

gimnazijo
s kl.

suaugusiej
i

M



Važiuočiau pats/pati su draugais,
su šeima laisvalaikiu į Visaginą

4,10 3,91 3,84 4,28 4,37 0,05

Statistiškai reikšmingas skirtumas aptinkamas ir analizuojant kvalifikacinę kategoriją, t.y.

administracijos atstovai aukščiau linkę vertinti savo galimybes ir požiūrį važiuoti su draugaus, su šeima

laisvalaikiu į Visaginą (M-4,83), nei mokytoja ekspertų (M-3,60).

45 lentelė. Asmeninio ekspertų požiūrio į maršruto galimybes kintamųjų ir kvalifikacinės kategorijos
kintamųjų vertinimai bei statistiškai reikšmingi skirtumai

Asmeninio ekspertų požiūrio į
maršruto galimybes kintamieji

Kvalifikacinė kategorija p (≤
0,05)mokytoja

s
vyr.
mokytoja
s

metodininka
s

eksperta
s

kita
(administracija
)

M
Važiuočiau pats/pati su
draugais, su šeima laisvalaikiu į
Visaginą

4,06 4,14 3,98 3,60 4,83 0,05

Statistiškai reikšmingų skirtumų vertinant virtualaus maršruto tinkamumo atskirų klasių ugdymui,

metodų (GIS, kraštovaizdžio tyrimo, skaitmeninio istorijų pasakojimo ir istorinio pasakojimo kūrimo)

taikymo patirties ir mokymų metu pristatyto maršruto „Atominis Visaginas“ ir pedagoginių metodikų

naudingumo tolesnei profesinei praktikai kintamuosius ir demografinius kintamuosius (lyties, amžiaus,

pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos, vaikų, su kuriais dirbama amžiaus, mokyklos, kurioje

dirbama tipo ir vietos, kurioje dirbama) nenustatyta. Visi minėti virtualaus maršruto, etc. vertinimai yra

vienodai aukšti (t.y. tyrimo dalyvių įvertinti labai palankiai).

Analizuojant tyrimo dalyvių pasiūlymus maršruto tobulinimui, kad geriau atitiktų ugdymo turinio

poreikius išskiriamos šios kategorijos:

1) Vizualumas (nuotraukų, vizualizacijų, animacijos, pridėti 3D nuotraukų, paveikslėlių, mokinių

piešinių)

2) Interaktyvumas (video medžiaga, video intarpai, objektų apžiūrėjimas 360 laipsnių, virtualus

pasivaikščiojimas, užduotėlės prie aprašymų, savitikros klausimai, testai, garsiniai įrašai)

3) Žaismingumas (pritaikyta mažiesiems, daugiau animacijos mažiesiems, piešinių, užduotėlių).

Tyrimo dalyviai išsakė kokias ugdymo turinio temas norėtų patys išbandyti su mokiniais/studentais

taikant atominio turizmo maršrutą: ekologijos/aplinkosaugos; IAE; miesto istoriją; atominės energetikos

nauda ir žala; gyvenviečių geografija; branduolinė fizika; radioaktyvūs elementai; izotopai.

Apibendrinant kiekybinio tyrimo duomenis, dauguma mokytojų labai gerai vertina atominio

turizmo maršruto edukacinį potencialą ir pritaikomumą savo dalyke. Tyrimo dalyviai teigiamai vertina

šias sukurto atominio maršruto savybes: turistinio maršruto puslapyje pateikta įdomi medžiaga, kad



tinklapis yra informatyvus, įtraukiantis, interaktyvus. Mokytojai išskyrė maršruto tinkamumą 11-12 kl.

mokiniams, taip pat 9-10 kl. mokiniams, bei profesinės mokyklos mokinių ugdymui. Tuo tarpu dauguma

dalyvių sutaria, kad pradiniam ir ikimokykliniam ugdymo turiniui maršrutas nebūtų patrauklus, nes

temos, kurios maršrute analizuojamos ir pristatomos yra vyresnių klasių ugdymo turinyje. Analizuojant

mokymų dalyvių patirtis taikant inovatyvius metodus (GIS, Kraštovaizdžio tyrimus, istorinio pasakojimo

kūrimą, skaitmeninio istorijų pasakojimo, energetinio raštingumo ugdymą) pastebėta, kad mokytojai

neturi daug patirties šių inovatyvių metodų taikyme. Daugiausia tyrimo dalyvių buvo susipažinę su

istorinio pasakojimo kūrimo metodu. Analizuojant mokytojų asmeninį požiūrį į maršruto galimybių

vertinimą, pastebėtas labai pozityvus vertinimas. T.y. mokytojai išskyrė, kad važiuotų patys su draugais,

su šeima laisvalaikiu į Visaginą, taip pat net 80 proc. mokytojų įvertino, kad naudosis virtualaus maršruto

galimybėmis ateityje, net 104 dalyviai iš 164 organizuotų tokią išvyką į Visaginą su mokiniais.

4. Parengtos programos „Mokymasis už mokyklos ribų: tikslai, patirtys ir grįžtamasis
ryšys“ pristatymas

Mokymasis už mokyklos ribų natūraliose ir kitose erdvėse gali praturtinti vaikų žinias ir paskatinti

mokytis atrandant, eksperimentuojant, ieškant atsakymų ir patiriant, kai apsijungia formalusis ir

neformalusis ugdymo kontekstas siekiant praplėsti ugdymo tikslus. Mokymasis už mokyklos ribų yra

susijęs su veikla gamtoje, pavyzdžiui kelionės, nuotykiai lauke, veiklos parke, prie vandens telkinių,

muziejuose bei mokslo centruose (žr. 1 pav.).



1 pav. Mokymuisi naudojamos erdvės už mokyklos ribų

Kaip galima matyti iš pirmo paveikslo mokymasis už mokyklos ribų gali vykti įvairiose erdvėse, tačiau

nepaisant to, kokioje erdvėje vyksta šis mokymas, tikslas išlieka tas pats tyrinėti, eksperimentuoti bei

mokytis iš patirties. Mokymasis už mokyklos ribų skatina plėtoti tokius besimokančiųjų gebėjimus kaip

bendradarbiavimas tarp grupės narių, komandos formavimas, savęs ir kito pažinimas, kūrybiškumo

lavinimas, socialinių ir emocinių įgūdžių formavimas, aplinkosauginių nuostatų įtvirtinimas. Mokymasis

už mokyklos ribų gali įgalina suprasti sudėtingas sąvokas, ieškoti atsakymų pasitelkiant kritinį mąstymą,

tyrinėjant įvairias aplinkas užduoti klausimus ir savarankiškai ieškoti atsakymų, kurti naują rezultatą bei

reflektuojant tobulėti gautą rezultatą, stebėti mokymosi procesą ir augimą per savirefleksiją ir grįžtamąjį

ryšį. Svarbu pabrėžti, kad mokymasis už mokyklos ribų suteikia dagiau įsimintinų ir smalsumą

sužadinančių mokymosi patirčių (galima liesti, girdėti, užuosti, matyti ir t.t.), taip pat mokytis išgirsti ką

sako komandos bendramoksliai, fiksuoti informaciją, analizuoti ir priimti bendrus sprendimus. Taip pat

mokymąsi lydi nuotykis ir rizika, susidomėjimas ir motyvacija, nauji iššūkiai ir tyrinėjimo džiaugsmas.

Šiuo atveju neįmanoma nuneigti, teigiamo mokymosi už mokyklos ribų poveikio, tokio kaip:

Teigiamas psichologinis kontekstas;

● Mažiau struktūros, galima daugiau pajudėti;

● Nereikia slopinti susikaupusios energijos;

● Pasikeičia mokymosi strategija ir naudojamos mokymuisi  priemonės/įranga;

● Galimybė pasitelkti vaizduotę ir pasiekti realius, praktikoje išbandytus rezultatus;



● Mokymasis priimti iššūkius, valdyti riziką bei susidoroti su kylančiais sunkumais;

Planuojant mokymąsi už mokyklos ribų ir rengiant scenarijus, svarbu atkreipti dėmesį į pasirenkamą

mokymosi kryptį, kas gali būti orientuojama į anglosaksiškąją arba skandinaviškąją ugdymo kryptį.

Anglosaksiškoji tradicija yra labiau siejama su neformaliuoju ugdymu ir nuotykio pajautimu, bei

orientuota į komandos kūrimą arba vadovavimo įgūdžių ugdymą. Anglosaksiškoji tradicija dažnai, nors ir

ne visada, siejama su ugdymu, kuris vyksta specialiuose švietimo centruose, muziejuose, mokslo

slėniuose ir pan.. Skandinaviškoji mokymosi už mokyklos ribų tradicija yra glaudžiai susijusi su

formaliuoju ugdymu ir dažniausiai įgyvendinama kaip formaliojo ugdymo dalis. Šiuo atveju mokymasis

už mokyklos ribų dažnai yra vykdomas netoliese esančioje gamtinėje ar kultūrinėje vietovėje arba gali

vykti ir mokyklos teritorijoje, kaip pavyzdžiui lauko daržas ir pan.. Ši kryptis pasižymi tarpdalykine

integracija ir orientuojasi į problemų sprendimą bendradarbiaujant ir aktyviai komunikuojant, patirtinio

mokymosi elementų integravimą į ugdymo turinį akcentuojant kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir

reflektavimą. Planuojant veiklas už mokyklos ribų ir plėtojant ugdomosios veiklos planą/scenarijų

išryškėja svarbūs komponentai, tokie kaip:

● Pagrindimas ar vizija (Kodėl mokiniai mokosi?)

● Tikslai ir uždaviniai  (Kokie mokymosi tikslai?)

● Ugdymo turinys (Ko jie mokosi?)

● Mokymosi veikla (Kaip jie mokosi?)

● Pedagogo vaidmuo (Kiek pedagogas įsitraukia į veiklas ir kiek leidžia mokiniams veikti

savarankiškai?)

● Medžiaga ir ištekliai (Kokia medžiaga naudojama pasiruošiant veiklai ir kokie ištekliai

pasirenkami, siekiant įgyvendinti suplanuotą veiklą?)

● Grupavimas (Kokiu principu bus planuojamos veiklos? Kaip vyks darbas? Kokia tai bus

veikla: individuali ar komandinė?)

● Vieta (Kur mokosi moksleiviai?)

● Laikas (Kada mokosi moksleiviai? Kiek laiko truks suplanuota veikla?)

● Vertinimas (Kaip bus įvertinti moksleiviai už mokymosi pažangą? Kaip tai bus stebima ir

fiksuojama?)

Žinoma, negalima nuneigti ir kliūčių, kurios atsiranda planuojant mokymąsi už mokyklos ribų – tai

mokymosi vietos parinkimas, atitinkamo ugdymo turinio parengimas, laiko planavimas, priemonių ir

išteklių parinkimas, veiklos grupavimas. Planuojant mokymąsi greta švietimo įstaigos ir siekiant įsirengti

ugdymo kampelius būtina sukurti natūralią aplinką – tai žolė, kalvos, medžiai, gėlės, sodo lysvės,

šiltnamis, vandens telkinys ir pan. Jei planuojamos veiklos toliau nuo švietimo įstaigos greta mokymosi

išteklių bei vietos parinkimo, atsiranda transporto išlaidų ir laiko sąnaudų. Taip pat būtina sąlyga – tai

dialogas su neformaliojo ugdymo programų rengėjais ir tarp kolegų, siekiant užtikrinti



tarpdiscipliniškumą, kas prisideda prie mokinio emocinės raiškos, asmeninio augimo ir fizinio aktyvumo

vystymo.

Eduatom projekto metu buvo akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymasis už mokyklos

ribų: tikslai, patirtys ir grįžtamasis ryšys“, kurią sudarė 40 akad. val. mokymų programa, vykdoma

nuotoliniu būdu openstudies.vdu.lt sistemoje. Viso buvo suplanuoti šeši mokymų etapai, kurių metu buvo

pristatoma mokymosi už mokyklos ribų galimybės ir numatomos vietos, planuojamas mokymosi turinys

ir grįžtamojo ryšio teikimo ypatumai, virtualūs maršrutai ir naudojami įrankiai. Taip pat vyko virtualios

dirbtuvės, kurių metu buvo diskutuojama apie edukacinius planus/scenarijus, jų parengimą ir veiklos

vertinimo galimybes. Mokymų metu buvo vykdoma anketinė apklausa apie mokymosi už mokyklos ribų

planavimo ir įgyvendinimo galimybes. Tyrime viso dalyvavo 243 respondentai, iš jų 229 moterys ir 14

vyrų, dirbančių švietimo įstaigose (žr. 2 pav.)

2 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį

Pagal amžiaus grupes tyrime dalyvavę respondentai pasiskirstė į keletą grupių iki 30 metų viso tyrime

dalyvavo 4,6 procentų, nuo 31 metų iki 40 metų tyrime dalyvavo 26,6 procentų, nuo 41 metų iki 50 metų

tyrime dalyvavo 32,0 proc. dalyvių, nuo 51 metų iki 60 metų tyrime dalyvavo 30,7 proc. dalyvių, nuo 61

metų ir daugiau tyrime dalyvavo 30,7 proc. dalyvių. Pateikti duomenys patvirtina, kad švietimo įstaigose

dirba didelė dalis pedagogų, kuriems yra daugiau nei 50 metų (žr. 3 pav.)



3 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal amžių

Didžioji dalis respondentų, dalyvavusių mokymuose buvo iš didmiesčių, tokių mietų kaip Vilnius ir

Kaunas (viso 60,9 proc.), iš mažesnių miestų ir miestelių viso tyrime dalyvavo 25,5 proc. respondentų, o

iš kaimiškų vietovių dalyvavusiųjų buvo 13,6 proc. (žr. 4 pav.).

4 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamą vietą

Analizuojant gautus duomenis pagal išsilavinimą, galima matyti, kad didžioji dalis respondentų yra įgiję

universitetinį bakalaurą, viso 46,1 proc., įgijusių profesinį bakalaurą tyrime dalyvavo 7,0 proc.. Taip pat

didelė dalis tyrimo dalyvių, kurie dalyvavo mokymuose buvo turintys magistro laipsnį 44,4 proc. (žr. 5

pav.).



5 pav. Tyrimo dalyvių duomenys pagal išsilavinimą

Analizuojant gautus duomenis pagal dalyką, kurios atstovais tyrimo dalyviai yra švietimo įstaigoje galima

matyti, kad didžioji dalis mokymuose dalyvavusių yra iš bendrojo ugdymo dalyko pedagogų grupės (t.y.

lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, rusų kalbos, lenkų kalbos, matematikos, geografijos, istorijos,

biologijos, fizikos, gamtamokslinio ugdymo, informacinių technologijų, dailės, technologijų, muzikos,

teatro, etikos, tikybos dalyko pedagogai), viso 65,4 proc.. Taip pat tyrime dalyvavo ikimokyklinio ir

pradinio ugdymo grupės pedagogai, viso 28,4 proc. dalyvių ir švietimo pagalbos grupės specialistai, viso

6,2 proc. (žr. 6 pav.). Pagal pasiskirstymą galima matyti, kad mokymosi už mokyklos ribų veiklos

planavimas domina skirtingų dalykų pedagogus ir skatina diskutuoti šia tema.

6 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal dalyką

Mokymosi už mokyklos ribų anketoje buvo užduodami teiginiai orientuojantis į mokymosi už mokyklos

ribų sąvokai būdingus bruožus, mokymosi už mokyklos ribų integravimo būdus, mokymosi už mokyklos

ribų vertinimo principus, kompetencijų plėtojimą ir mokymąsi, pedagogines strategijas, mokymosi už

mokyklos ribų tinkamos vietos parinkimą. Pagal išskirtus teiginius statistiniam tyrimui atlikti buvo



sudaryti keturi indeksai: Bruožai (1), Veiksniai (2), Vertinimas (3) ir Strategijos (4). Indeksą Bruožai

sudarė 15 klausimų, Veiksniai – 13 klausimų, Vertinimas – 6 klausimai, Strategijos – 8 klausimai. Vidinis

klausimų validumas buvo įvertintas naudojant Cronbach α koeficientą, kuris pateikiamas žemiau

esančioje lentelėje (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. Vidinis klausimų validumas pagal išskirtus indeksus

Klausimų grupė Cronbach alpha
1. Remdamiesi savo pedagogine patirtimi, įvertinkite mokymosi už mokyklos ribų
bruožus

0,958

2. Kokie veiksniai Jums padeda arba trukdo organizuojant mokymosi už mokyklos ribų
ugdymosi procesą?

0,827

3. Kokie vertinimo principus apibūdinantys teiginiai  Jūsų manymu yra tinkamiausi bei
skatinantys mokymąsi už mokyklos ribų?

0,8869

4 .Kokios strategijos Jums artimos planuojant mokymąsi už mokyklos ribų? 0,901
5. Kokios, Jūsų manymu, yra tinkamos mokymusi vietos ir turinčios edukacinį
potencialą už mokyklos ribų?

0,954

Iš pateiktos lentelės galima matyti, kad klausimyno skalės vidiniam validumui įvertinti pasirinktas

Cronbach α koeficientas, kuris remiasi atskirų klausimų, sudarančių klausimyną, koreliacija ir įvertina, ar

visi skalės klausimai pakankamai atspindi tiriamąją dalį bei įgalina patikslinti reikiamų klausimų skaičių

skalėje, yra artimas vienetui aptariant pirmą, ketvirtą ir penktą klausimų grupes, bei sudaro daugiau nei

0,8 aptariant antrą ir trečią klausimų grupes, kas rodo jog atskiri klausimai tarpusavyje koreliuoja.

Toliau buvo analizuoti sudarytų indeksų skirtumai priklausomai nuo demografinių rodiklių. Tam buvo

atlikta neparametrinė analizė naudojant Kruskall Wallis U testą (žr. 2 lentelė).

2 lentelė. Kruskal-Wallis Test Test Statistics

 

Remdamiesi savo
pedagogine
patirtimi,
įvertinkite

mokymosi už
mokyklos ribų

bruožus

Kokie veiksniai
Jums padeda arba

trukdo
organizuojant
mokymosi už
mokyklos ribų

ugdymosi procesą?

Kokie vertinimo
principus

apibūdinantys
teiginiai  Jūsų
manymu yra

tinkamiausi bei
skatinantys

mokymąsi už
mokyklos ribų?

Kokios
strategijos Jums

artimos
planuojant

mokymąsi už
mokyklos ribų?

Chi-Square 17,420 5,586 8,908 9,027
df 3 3 3 3
Asymp. Sig. ,001 ,134 ,031 ,029

Statistiniam reikšmingumui įvertinti buvo pasirinktas 0,05 reikšmingumo lygmuo. Analizuojant tyrimo

duomenis pagal sudarytus keturis indeksus, tokius kaip - Bruožai (1), Veiksniai (2), Vertinimas (3) ir

Strategijos (4) ir išryškinant pedagoginę patirtį, pastebima, kad didžioji dalis respondentų vienai klasei

per mėnesį skiria mokymuisi už mokyklos ribų vieną valandą (39,1 proc.) arba nuo dviejų iki keturių

valandų (30,9 proc.). Tačiau yra nemaža dalis pedagogų (14,8 proc.), kurie mokymuisi už mokyklos ribų

neskiria laiko ir neplanuoja šio pobūdžio veiklų disciplinų metu (žr. 7 pav.).



7 pav. Planuojam valandų skaičius mokymuisi už mokyklos ribų per mėnesį (vienai klasei)

Taip pat nustatyta, kad skiriamų valandų mokymuisi už mokyklos ribų požiūriu statistiškai reikšmingi

skirtumai buvo stebimi beveik visuose indeksuose: Bruožai (p = 0,001), Vertinimas (p = 0,031) ir

Strategijos (p = 0,029). Šiuo atveju būtų svarbu pastebėti, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių pedagogų

turi nemenką pedagoginę patirtį ir planuodami mokymąsi už mokyklos ribų remiasi šiam mokymusi

būdingais bruožais, strategiškai įžvelgia šio mokymosi planavimo ir įgyvendinimo naudą, supranta

vertinimo principų išskirtinę reikšmę bei pasitelkia strategijas, kurios veda link ugdymo turinio

planavimo, remiantis konstruktyvistine prieiga, kas leidžia pasitelkti tiek fenomenu grįstą strategiją, tiek

projektiniu mokymusi grįstą strategiją, tiek personalizuotu ugdymu grįstą strategiją (žr. 8 pav.).

8 pav. Vidutinių indeksų reikšmių pasiskirstymas

Kalbant apie pagrindinius mokymosi už mokyklos ribų bruožus pedagogai pažymėjo, kad tai skatina

besimokančiuosius tyrinėti ir eksperimentuoti, pažinti realų pasaulį, atsiverti bendradarbiavimui ir

komandiniam darbui, plėtoti kūrybiškumą, susitelkti savęs pažinimui ir asmeniniam augimui. Pristatant

vertinimo principus, kurie būdingi mokymuisi už mokyklos ribų, tyrime dalyvavusieji pedagogai išskyrė,



kad labai svarbu iš anksto parengti mokiniams kompleksines užduotis, kurios padeda įvertinti kelių

dalykų žinias ir bendrąsias kompetencijas. Kartu svarbu pasirengti vertinimo sistemą, kuri būtų

orientuojama į procesą ir taip pat atkreipti dėmesį į individualų kiekvieno besimokančiojo indėlį į bendrą

veiklą. Pristatant mokymosi už mokyklos ribų strategijas išskiriama, kad svarbu yra orientuotis į

probleminių klausimų kėlimą, tyrinėjimu grįstos strategijos taikymą, projektinių veiklų planavimą,

sprendžiant aktualias problemas.

Planuojant mokymosi už mokyklos ribų veiklas nustatyta, kad planavimo mokytis už mokyklos ribų

veiklų požiūriu statistiškai reikšmingas skirtumas buvo stebimas tik vienu atveju - Strategijos (p = 0,033)

(žr. 3 lentelė).

3 lentelė. Kruskal-Wallis Test Test Statistics

 

Remdamiesi savo
pedagogine
patirtimi,
įvertinkite

mokymosi už
mokyklos ribų

bruožus

Kokie veiksniai
Jums padeda arba

trukdo
organizuojant
mokymosi už
mokyklos ribų

ugdymosi
procesą?

Kokie vertinimo
principus

apibūdinantys
teiginiai  Jūsų
manymu yra

tinkamiausi bei
skatinantys

mokymąsi už
mokyklos ribų?

Kokios strategijos
Jums artimos

planuojant
mokymąsi už

mokyklos ribų?
Chi-Square 7,895 7,482 4,804 10,452
df 4 4 4 4
Asymp.
Sig. ,095 ,112 ,308 ,033

Šiuo atveju galima pastebėti, kad dažniausiai pedagogai, dalyvavę tyrime pažymi, kad dirba kartu su

kolega (25,5 proc.) arba kartu su įvairiais švietimo ir ugdymo srities dalyviais (28,0 proc.). Taip pat

nemaža dalis iš tyrimo dalyvių planuoja veiklas už mokyklos ribų kartu su kolega/kolegomis (19,3 proc.),

kas rodo jog planuojant orientuojamasi į tarpdiscipliniškumą (žr. 9 pav.).



9 pav. Mokymosi už mokyklos ribų veiklų planavimas

Analizuojant kokias užduotis dažniausiai planuoja tyrime dalyvavę pedagogai, pastebėta, kad užduočių

planavimo požiūriu statistiškai reikšmingas skirtumas buvo stebimas tik vienu atveju - Bruožai (p =

0,015) (žr. 4 lentelė).

4 lentelė. Kruskal-Wallis Test Test Statistics

 

Remdamiesi savo
pedagogine
patirtimi,
įvertinkite

mokymosi už
mokyklos ribų

bruožus

Kokie veiksniai
Jums padeda arba

trukdo
organizuojant
mokymosi už
mokyklos ribų

ugdymosi procesą?

Kokie vertinimo
principus

apibūdinantys
teiginiai  Jūsų
manymu yra

tinkamiausi bei
skatinantys

mokymąsi už
mokyklos ribų?

Kokios
strategijos Jums

artimos
planuojant

mokymąsi už
mokyklos ribų?

Chi-Square 15,725 6,929 4,104 6,136
df 6 6 6 6
Asymp.
Sig. ,015 ,327 ,663 ,408

Atsižvelgiant į pedagogui priimtinus mokymosi už mokyklos ribų įvardinimo bruožus yra pasirenkama ir

užduotys, kurios planuojamos kartu su kolega/kolegomis arba su neformalaus ugdymo paslaugų teikėjais

(žr. 10 pav.). Pastebėtina, kad pedagogai renkasi labai įvairias užduočių kombinacijas, tačiau dažniausiai

pasirenkama būdas yra, kai mokiniai dirba grupėje, o mokytojas vadovauja (24,3 proc.). Taip pat dažnai

pasirenkamas užduočių planavimas, kai mokinai dirba grupėse savarankiškai (17,3 proc.) arba mokiniai

vykdo projektą vadovaujant mokytojui (16,9 proc.).

10 pav. Užduočių planavimas vykdant mokymosi už mokyklos ribų veiklas

Pagal amžiaus grupes, ugdymo įstaigą ir išsilavinimą statistiškai reikšmingų skirtumų visose keturiose

indeksuose nebuvo stebima. Tačiau reikia pažymėti, kad pagal mokymosi discipliną, kurios moko



pedagogai, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas skirtumas buvo stebimas tik vienu atveju - Veiksniai (p

= 0,011) (žr. 5 lentelė).

5 lentelė. Kruskal-Wallis Test Test Statistics

 

Remdamiesi
savo pedagogine

patirtimi,
įvertinkite

mokymosi už
mokyklos ribų

bruožus

Kokie veiksniai
Jums padeda
arba trukdo

organizuojant
mokymosi už

mokyklos ribų
ugdymosi
procesą?

Kokie vertinimo
principus apibūdinantys
teiginiai  Jūsų manymu

yra tinkamiausi bei
skatinantys mokymąsi už

mokyklos ribų?

Kokios strategijos
Jums artimos

planuojant
mokymąsi už

mokyklos ribų?
Chi-Squa
re 3,947 8,972 ,625 2,286

df 2 2 2 2
Asymp.
Sig. ,139 ,011 ,731 ,319

Šiuo atveju pastebėta, kad priklausomai nuo disciplinos mokymuisi už mokyklos ribų reikia laiko ir

planavimo pasiruošiant tokiai veiklai, kas stipriai priklauso nuo ugdymo turinio planų ir galimybių jį

išpildant. Taip pat akcentuojama, kad nors motyvuoja aktyvi veikla ir gautas rezultatas, tai visgi yra

didelė atsakomybė mokytojui.

Aptariant tinkamiausias vietas, kurios gali būti naudojamos kaip erdvės mokymuisi už mokyklos ribų,

dažniausiai buvo išskiriama kaip labai aktualios šios vietos (žr. 6 lentelė) istoriškai reikšmingos ir

kultūros paveldo vietos (visiškai sutinku – 50,6 proc.), aplinkosaugos objektai (visiškai sutinku – 51,4

proc.), muziejai (visiškai sutinku – 56,2 proc.), mokslo centrai (visiškai sutinku – 50,2 proc.),

laboratorijos (visiškai sutinku – 52,3 proc.). Kaip reikšmingi objektai ir erdvės, kur gali vykti mokymasis

už mokyklos ribų išskiriama miesto statinių ansambliai (sutinku – 56,8 proc.), urbanistinės vietos (sutinku

– 57,2 proc.), miesto parkai (sutinku – 53,1 proc.), miškų grupės (sutinku – 49,4 proc.), vandens telkiniai

(sutinku – 48,1 proc.), mokymosi įstaigos (sutinku – 52,3 proc.), bendruomenės centrai (sutinku – 51,1

proc.), nevyriausybinės organizacijos (sutinku – 52,3 proc.), įmonės (sutinku – 48,6 proc.) ir taip pat

skaitmeninės aplinkos (sutinku – 55,6 proc.) bei virtualios erdvės (sutinku – 56,8 proc.). Galima būtų

teigti, kad mokymusi už mokyklos ribų išnaudojamos įvairios erdvės gamtoje ir taip pat mokymosi

įstaigos bei bendruomenės centrai. Tuo pačiu matoma ir nauja tendencija virtualių erdvių ir skaitmeninių

priemonių panaudojimas mokymuisi už mokyklos ribų.

6 lentelė. Mokymosi už mokyklos ribų tinkamos vietos (proc.)

Mokymosi už mokyklos ribų vietos Nesutinku Nei
sutinku,
nei
nesutinku

Sutinku Visiškai
sutinku

Miesto statinių ansambliai 2,0 16,6 56,8 24,7
Urbanistinės vietos 2,1 19,3 57,2 21,4



Istoriškai reikšmingos  ir kultūros paveldo vietos 1,2 3,7 44,5 50,6

Aplinkosaugos objektai (pvz., nacionaliniai gamtos draustiniai) 1,9 3,0 43,6 51,4

Miesto parkai 1,9 8,8 53,1 36,2
Miškų grupės (nacionaliniai ir regioniniai parkai, apsauginiai
miškai, rekreaciniai miškai ir pan.)

2,5 5,8 49,4 42,4

Vandens telkiniai (jūra, upė, pelkė ir pan.) 1,7 12,3 48,1 37,9
Pramogų vietos 7,0 39,5 39,9 13,6
Muziejai 1,2 4,1 37,5 57,2
Mokslo centrai 1,3 4,5 44,0 50,2
Laboratorijos 1,2 2,9 43,6 52,3
Mokymosi įstaigos (universitetas, kolegija ir kt.) 2,1 6,2 52,3 39,5
Bendruomenės centrai 1,7 22,2 51,1 25,1
Nevyriausybinės organizacijos 4,1 18,9 52,3 24,7
Įmonės/organizacijos 2,5 16,5 48,6 32,5
Skaitmeninės aplinkos (socialinės medijos, virtualūs tinklai,
sužaidybintos erdvės)

2,1 10,3 55,6 32,1

Virtualios erdvės (pvz. miesto, parko ir pan.) tyrinėjimas 2,1 9,5 56,8 31,7

Apibendrinant galima būtų teigti, kad pedagogai renkasi strategiją mokymusi už mokyklos ribų

priklausomai nuo disciplinos ir užduočių planavimo, orientuojantis į ugdymo turinį bei bendrųjų

programų tikslus. Mokymosi už mokyklos ribų metu siekiama skatinti bendradarbiavimą ir asmeninį

besimokančiojo augimą akcentuojant kūrybiškumą, kritinį mąstymą, mokymąsi atrandant bei

eksperimentuojant. Tyrimas parodė, kad didžia dalimi pedagogai planuoja pamokas už mokyklos ribų,

tačiau skiria tam nuo vienos valandos iki keturių valandų vienai klasei per mėnesį. Pedagogai siekia

bendradarbiauti, parengti tarpdisciplinines užduotis diskutuojant tiek su kolegomis, tiek ir su neformalaus

ugdymo atstovais. Dažniausia orientuojamasi mokymosi už mokyklos ribų į darbą grupėse ir projektinę

veiklą skatinant dirbti savarankiškai arba kartu su pedagogu. Mokymosi už mokyklos ribų vedinimui

pasitelkiama pačio mokymosi proceso stebėjimas, individualus kiekvieno besimokančiojo indėlio į

vykdomą veiklą vertinimas bei individualios pažangos fiksavimas.

IŠVADOS

Aukščiau aprašytas edukacinio turistinio maršruto kūrimo ir išbandymo procesas atskleidžia kaip svarbu,

pritraukiant lankytojų grupes, kurioms ugdymas ir mokymasis yra svarbiausias tikslas (tai vadinamasis

„ugdymas - pirmoje vietoje‘ (angl. education first approach), priartinti maršrutą prie formaliojo ugdymo

turinio. Šioje tyrimo ir praktiniame maršruto konstravimo dalyje buvo remiamasi edukacinio turizmo

teoretikų ir praktikų (Ritchie et al., 2003) patarimais, kad reikia atsižvelgti į mokinių demografines



charakteristikas (šiuo atveju - amžius, išsiilavinimas), įvertinti motyvus, numatyti edukacinį poveikį

turistui. Šiuo atveju turizmo plėtotojai, mokytojai ir ugdymo ekspertai bendradarbiavo ir kartu kūrė

maršrutą, orientuotą į ugdymo turinį ir vėliau išbandytą su vartotojais (mokiniai ir mokytojai). Projekto

EDUATOM tyrėjų komanda kurdama edukacinį maršrutą “Atominis Visaginas” paėmė interviu ir

konsultavosi su geografijos mokytojais, branduolinės fizikos ir saugos ekspertais, atliko esamų ir

rengiamų ugdymo turinio programų analizę, geografijos vadovėlių tyrimą. Projekto komandoje dirbo

geografijos ir fizikos mokytojos ekspertės, kurios kūrė užduotis mokyklai. .Galiausiai sukurta turistinė ir

edukacinė maršruto dalis buvo išbandyta su Lietuvos mokytojais ir mokiniais.

Vienas iš turistinio produkto ar paslaugos priartinimo prie formaliojo ugdymo sprendimų galėtų būti ne

tik temų suderinimas, bet turistinio produkto priartinimas ugdymo turiniui taikant inovatyvias ugdymo

strategijas ir ugdant svarbius gebėjimus. EDUATOM projekto tyrėjai ir pedagogai ryšį tarp turistinio

produkto (maršrutas ”Atominis Visaginas”) ir ugdymo turinio, viena vertus, realizavo susiejant šias

temines sritis - energetinis raštingumas, atominis ir industrinis paveldas, tvarumas ir aplinkosauginis

ugdymas. Kita vertus, buvo siekiama integruoti maršruto turinį į mokyklą pristatant mokytojams šias

strategijas, kurios lavina labai platų gebėjimų ratą, - tyrimai (tyrinėjimais grįstas mokymasis),

argumentavimo gebėjimai (debatai), geoerdviniai gebėjimai (kraštovaizdžio tyrimai) ir technologijų

taikymas (GIS), naratyviniai gebėjimai (skaitmeninis pasakojimas, žemėlapio pasakojimas), kt.

EDUATOM projekto metu sukurtas maršrutas aprėpia daug įvairių temų (energetika, industrializacija,

STEM temos ir užduotys, kelios strategijos (tyrinėjimais grįstas ugdymas, GIS, naratyvinės metodikos,

debatai). Tai leidžia jį pritaikyti daugelyje formaliojo ugdymo dalykuose (geografija, istorija, ekonomika,

žmogaus sauga, fizika, biologija, literatūra, kalbų mokymasis, kt.). Šis pavyzdys rodo, kaip svarbu

sukurti daugialypį ir heterogenišką turistinį produktą, kuris galėtų atitikti skirtingų temines sritis ir

atliepti įvairių tikslinių grupių poreikius.Tokio heterogeniško ir daugialypio turistinio produkto kūrimas

atitinka patarimus ir rekomendacijas, kurias teikia mokyklinio turizmo praktikai ir tyrėjai (Ritchie et al.,

2003), kai priartinant turizmo produkto turinį prie ugdymo programos orientuojamasi į daugialypius

mokinių poreikius, įvairias ugdymo turinio temas bei  mokymosi rezultatus.

Šiame monografijos skyriuje pristatytas maršruto „Atominis Visaginas“ kūrimo ir išbandymo tyrimas

atkleidžia energetinio raštingumo integravimo į ugdymo turinį galimybes. Nors atominio paveldo ir

atominės energetikos tema yra gan siaura ir tinka tik atskiram ugdymo turinio segmentui bei priklausytų

specialaus intereso turizmui, tačiau sukurtas maršrutas leidžia pristatyti energetikos geografijos

problematiką, kurią aprašė aukščiau šiame skyriuje paminėti tyrėjai (Solomon et al., 2004, Calvert,

2016), formuoti mokinių energetinį raštingumą, kuri aprašė DeWaters ir Powers (2013) ir plėtoti mokinių

suvokimą apie besikeičiančius energetinius kraštovaizdžius (Bouzarovski, 2009; Dahlmann et al., 2017),

kai vyksta perėjimas nuo neatsinaujinančių prie atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro,

vandens jėgainių, t.t.).



Atlikto tyrimo duomenys patvirtino įvairių edukacinių strategijų bei įrankių jų įgyvendinimui aktualumą.

Pedagogams svarbu, kad parengti įrankiai, tokie kaip maršrutas “Atominis Visaginas” taptų papildoma

medžiaga mokymuisi ir prisidėtų prie mokymosi galimybių plėtotės organizuojant veiklas (ekskursijas,

projektus, virtualų mokymąsi ir pan.) už mokyklos ribų. Tokios galimybės skatina mokinių susidomėjimą,

įsitraukimą, smalsumą ir aktyvų dalyvavimą pamokose.

Vienas iš aktualių aspektų, išryškėjęs tyrimo eigoje – pritaikomumas ir savarankiško mokymosi

skatinimas bei nesudėtingas pritaikymas pamokose. Edukacinių strategijų praktinis išbandymas

(kraštovaizdžio tyrimas, GIS tyrimas, skaitmeninės istorijos kūrimas) atskleidė būtinybę sieti jas su

Bendrųjų programų turiniu, nes sudaro galimybes įgyti tyrinėjimais grįstos veiklos ir kritinio mąstymo

gebėjimus analizuojant gamtinius, ekonominius, socialinius veiksnius, urbanistinę raidą, istorinius

laikotarpius, pasaulio ir Lietuvos energetiką.

Atliktas tyrimas atskleidė mokytojų didaktinio ir metodinio pasirengimo taikyti inovatyvias ugdymo

strategijas stiprinimo būtinybę. Nepaisant to, kad praktiniuose edukacinių strategijų išbandymuose

mokytojai kartu su mokiniais pritaikė daug įvairių įrankių, kaip parodė tyrimo duomenys, mokytojai gana

kritiškai vertina savo pasirengimą, kadangi nemaža dalis tyrimo dalyvių nurodė neturintys didelės

patirties taikant pateiktas strategijas, dėl ko susidūrė su problemomis jas realiai bandydami savo

pamokose, kadangi jiems pavyko tinkamai parengti pamokų planus, suformuluoti užduotis, tačiau

susidūrė su problemomis realiai taikant konkrečias edukacines strategijas. Tyrimo duomenys patvirtino

mokytojų poreikį stiprinti savo praktinius gebėjimus GIS tyrimo, kraštovaizdžio tyrimo, skaitmeninio

istorijų pasakojimo srityse, nes susidūrus su praktiniais taikymo aspektais liko neaiškumų taikant,

pritrūko žinių.

Nors mokytojai ir pažymi kilusius sunkumus, su kuriais galima susidurti taikant edukacines strategijas,

tačiau tai nemažina jų aktualumo, nes tyrimo dalyviai patvirtino išbandytų edukacinių strategijų

reikšmingumą ir naudą mokiniams, nes tokios darbo ir mokymosi formos prisideda prie kūrybiškumo,

skaitmeninių ir informacinių technologijų naudojimo, geo-erdvinio mąstymo, laiko ir erdvės sąsajų,

kritinio mąstymo, tyrinėjimo, pilietinio įsitraukimo, pasakojimo, problemų sprendimo, energetinio

raštingumo, organizacinių, socialinių gebėjimų įgijimo ir plėtojimo.
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