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Skaitymo 
kompetencijos 
svarba

Vienas iš svarbiausių 
šiuolaikinės mokyklos uždavinių 
– išmokyti mokinius gebėti 
tinkamai perskaityti ir suvokti 
tekstus. Tai yra viena iš esminių
šiuolaikinio žmogaus 
kompetencijų, padedanti 
savarankiškai mokytis, įgyti 
profesiją ir dalyvauti visuomenės 
gyvenime. 



Kaip pasiekti, 
kad 
skaitymas 
nebūtų 
nuobodi 
veikla?

Kad mokiniams lengviau būtų 
įgyti bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų pagrindus, 
svarbu:

• į mokymąsi įtraukti pačius 
mokinius;

• siekti, kad mokiniai patys keltų 
jiems aktualias problemas ir ieškotų 
atsakymų į rūpimus klausimus. 



Tiriamojo 
(brandos 
darbo) 
rašymas-
efektyvus 
skaitymo 
skatinimo 
metodas

Siekiant paskatinti vyresniųjų 
klasių mokinius domėtis 
literatūra, tobulinti skaitymo ir 
rašymo įgūdžius, siūloma rašyti 
lietuvių literatūros arba kalbos 
tiriamąjį darbą (brandos darbą).



Brandos 
darbas

Brandos darbas – vidurinio ugdymo 
programos mokinio (kelių mokinių) 
ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo 
procese, pradedant III arba IV 
gimnazijos klasėje. Brandos darbą 
galima rengti iš bet kurio 
individualaus ugdymo plano 
vidurinio ugdymo programos 
dalyko. 
(brandos darbo programa.docx (smm.lt)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf


Tiriamojo 
darbo nauda

Mokiniai turi galimybę: 
• drauge su mokytoju ar savarankiškai 

mokytis; 

• dirbti grupėje arba savarankiškai; 

• planuoti mokymosi laiką;

• dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais;

• pritaikyti žinias praktikoje. 



Pritaikomos 
jau turimos ir 
naujos žinios

Nagrinėjant problemą, ieškant sprendimo 
pritaikomos jau turimos ir naujos įvairių 
dalykų žinios:

• mokomasi rinkti ir analizuoti reikalingą 
informaciją;

• sisteminti didelės apimties medžiagą;

• būti savikritiškam ir gebėti kritiškai, 
argumentuotai aptarti kitus požiūrius;

• suvokti savo darbo tikslus ir perspektyvas;

• sieti teorines žinias su praktiniu darbu;

• suprasti pagrindinius visuomenėje 
vykstančius procesus.



Patiria 
pažinimo 
džiaugsmą

Tiriamoji veikla skatina mokinių 
smalsumą, temos pasirinkimas, 
medžiagos analizė, tyrimai ar 
kūrybinė raiška teikia galimybių 
pasireikšti nuojautai ir 
intelektui. 
Ši veikla mokiniui suteikia 
galimybių stebėti savo pažangą, 
ja džiaugtis.



Mokiniai 
geriau 
pažįsta savo 
kultūrinę 
aplinką

Siekiama, kad pasirinktos temos 
sietųsi su artimiausia aplinka, būtų 
aktualios pačiam mokiniui:
veikla ,,… padeda bendrojo ugdymo turinį sieti
su savo kraštu, gyvenamąja aplinka, kūrybiškai
spręsti problemas, adekvačiai vertinti realybę.“

(Projektai: galima mokytis kitaip | Ugdymas
(ugdome.lt)

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektai-galima-mokytis-kitaip/


Bendradarbi
aujant su 
mokiniais 
pasirinktos 
dviejų 
brandos 
darbų temos

Pasirenkant brandos darbo temą 
siekiama, kad: 
• tema būtų susijusi su gyvenamosios vietos 

kultūrine aplinka, žymiomis asmenybėmis, 
krašto istorija;

• tema turi būti įdomi, patraukli ir aktuali 
mokiniams.



I brandos 
darbo tema

Poetinė Alytaus miesto 
erdvės ir laiko topografija 
Jurgio Kunčino eilėraščių 
rinkinyje ,,Malūnų gatvė be 
malūnų“



Brandos 
darbo tikslas

Atskleisti poetinę Alytaus 
miesto erdvės ir laiko 
topografiją J. Kunčino 
eilėraščių rinkinyje 
,,Malūnų gatvė be 
malūnų”. 



Pasiektas 
rezultatas

Darbe buvo analizuojama J. Kunčino eilėraščių 
rinkinyje ,,Malūnų gatvė be malūnų“ minima 
poetinė Alytaus miesto erdvės topografija, 
aptariami ryškiausi gamtos ir miesto 
infrastruktūros objektai. 

Išsiaiškintos istorijos nuorodos Alytaus miesto 

tematikos eilėraščiuose. 

Atskleistas šios temos eilėraščių lyrinio 

subjekto jausminis santykis su erdve ir laiku. 



II brandos 
darbo tema 

Alytaus miesto 
gatvėvardžių
semantika



Brandos 
darbo tikslas

Išanalizuoti Alytaus miesto
gatvėvardžius leksiniu-
semantiniu požiūriu.



Pasiektas 
rezultatas

Buvo nagrinėjama Alytaus 

miesto gatvėvardžių, kilusių iš 

tikrinių ir bendrinių 

daiktavardžių, semantika. 

Darbe buvo siekiama atskleisti 

bendruosius istorinės miesto 

gatvėvardžių raidos bruožus. 



Ką mokiniai 
išmoko?

1.Gilino teksto skaitymo, analizės ir 

interpretacijos įgūdžius.

2. Mokėsi taikyti mokslinio tyrimo metodus:  

rinkti duomenis, juos klasifikuoti, lyginti;  

atliko kiekybinę duomenų analizę. 

3. Išmoko suvokti darbo temą, suformuluoti 

tikslą bei uždavinius, padaryti aiškias ir 

motyvuotas išvadas.



Ką mokiniai 
sužinojo?

Brandos darbo rašymas 
paskatino mokinius giliau 
domėtis rašytojų ir poetų 
gyvenimo bei kūrybos 
sąsajomis, gimtojo miesto 
istorija ir dabartimi. 

Mokiniai įsitikino, kad kūrybinis 
darbas, tyrimas gali būti kupinas 
pačių įdomiausių atradimų.



Linksmos tyrimų akimirkos



Šaltiniai / 
nuorodos

• (brandos darbo programa.docx (smm.lt)

• (Projektai: galima mokytis kitaip | Ugdymas
(ugdome.lt)

• Projektas kaip metodas | Ugdymas
(ugdome.lt)

• Skaitymo-kompetenciju-ugdymo-
metodika.pdf (smm.lt)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektai-galima-mokytis-kitaip/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektas-kaip-metodas/
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/08/Skaitymo-kompetenciju-ugdymo-metodika.pdf

