


Ši pedagoginė sistema yra įvairių pedagogo kompetencijų integravimo  

priemonė, jos paskirtis yra padėti pedagogams ir institucijoms ugdyti reikiamas 

kompetencijas, siekiant paskatinti žaidimais grįstą mokymąsi (GBL) mokymo ir 

mokymosi procese, o galutinis tikslas yra gerinti studentų mokymąsi.

Taigi, ši pedagoginė sistema sukurta siekiant sudaryti bendrą kompetencijų 

sistemą, padedančią pedagogui būti fasilitatoriumi GBL veikloje, ypač                         

edukaciniuose pabėgimo kambariuose (EER) ir naudoti šią sistemą kuriant                

masinius atvirus internetinius kursus (MOOC).
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Visos 3 sritys yra tarpusavyje susijusios ir 22 kompetencijos siejasi, ir visos jos 

turi būti traktuojamos kaip visumos dalis, GBL metodika turi sietis ir su                           

institucinės paramos komponentu, kad ji būtų veiksminga ir ilgalaikė.

Šios kompetencijos taikomos visų švietimo sričių pedagogams, pavyzdžiui, 

socialiniuose, gamtos, tiksliuosiuose ir sveikatos moksluose. Atlikdami tyrimą, 

mes rėmėmės pedagogų grįžtamuoju ryšiu iš visų šių sričių.

Šis kompetencijų sąrašas taip pat taikomas institucinei sistemai ir tiems, kurie 

remia švietimą. Ji siekia padėti švietimo suinteresuotosioms šalims prisidėti prie 

pedagogų kompetencijų ugdymo, reikalingų norint tapti EER fasilitatoriais.

Žemiau esančiose lentelėse yra išvardytos visos 22 kompetencijos, prie jų 

pridedamas aprašymas ir trumpos rekomendacijos kaip pedagogai galėtų jas 

įgyvendinti praktikoje.



Žinojimas kaip 

identifikuoti naujas 

metodologijas

        Atpažinti ir planuoti prasmingas mokymo veiklas;

        Suprasti kaip nauja metodologija gali padėti mokymo ir 

mokymosi procese.

PEDAGOGINĖS

       Naujų metodologijų stiprybių ir ribotumų identifikavimas;

       Planuoti tikslus, kuriuos norime su šia metodologija pasiekti.

Dermė tarp 

žaidimų ir 

mokymosi

       Gebėjimas priderinti EER veiklas prie studijų rezultatų;

       Integruoti metodą pagal mokymo programos tikslus, studentų 

pasirinkimus bei demografinius ir sociokultūrinius skirtumus.

       Įvertinti mokymo programos turinį ir EER naudojimą, siekiant 

įtakoti bazinių studentų įgūdžių lavinimą.

Vertinimas etape 

po žaidimo

       Identifikuoti, pranešti ir bendradarbiauti mokantis;

       Edukacinių situacijų sprendimų , veikiančių studentus su 

skirtingais gebėjimais ir skirtingais mokymosi greičiais, identifikavi-

mas ir planavimas; 

       Užtikrinti veiklos vertinimą.

       Efektyvios aptarimo / refleksijos strategijos poreikis mokymosi 

tikslų išryškinimui;

       Stebėjimas.

Refleksijos 

skatinimas

       Poreikis nukreipti žaidimo metodiką į mokymosi procesą; 

       Gebėjimas identifikuoti mokymosi momentus ir reflektavimus 

žaidimų metu.

     Užtikrinti efektyvią komunikaciją;

     Užtikrinti sinergiją tarp studentų įsitraukimo ir žaidimų

     Būti motyvuojančiu ir paremiančiu.

Mentorystė
        Pedagogai turi turėti supratimą apie savo studentų gebėjimus, 

nustatyti kambario trukmę, kompleksiškumą ir /arba sunkumą.

       Įtraukti, nukreipti ir paremti studentus, šios metodologijos 

sėkmei;

       Veiklos stebėjimas, kad užtikrinti suplanuotų tikslų pasiekimą. 
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Patirtis su 

žaidimais 

ir GBL

      Patirtis žaidimų srityje arba bazinis raštingumas apie skirtingus 

žaidimų metodus;

      Žaismingumas;

      Žaidimo įgūdžiai;

      Tinkamumas žaidimams.

TECHNOLOGINĖS

      Žaidimas pabėgimo kambariuose

      Mėgautis atliekama veikla

Dizainu grįstas 

mąstymas
      Žinios apie praktinį procesą naratyvo ir veiklų kūrimui.

      Kurti / idealizuoti idėją, kurią išvystytų žaidimuose;

      Išbandyti idėją ir užtikrinti, kad naratyvas yra gerai 

sukonstruotas.

Gilios turinio 

žinios

      Tobulinti įrankio naudojimo žinias;

     Suprasti pagrindinius aktyvaus mokymosi proceso principus ir 

fundamentalius dėsnius.

       Pedagogas turi nuolatos domėtis apie žaidimų kūrimo 

ekspertų ir profesionalų naujienas, žinoti ekspertus ir profesionalų 

darbus; 

       Identifikuoti savo mokymosi poreikius.

Skaitmeninis 

pasitikėjimas 

savimi

      Skaitmeninės kompetencijos;

      Būti susipažinus su skaitmeninėmis technologijomis ir 

medijomis.

      Pedagogas turi nuolatos atnaujinti žinias apie skaitmenines 

tendencijas.

Technologinis  

„know-how”
      Gebėti spręsti techninius iššūkius.

      Pedagogas turi žinoti kokie yra alternatyvūs įrankiai;

      Yra visada naudinga turėti partnerius, kurie padėtų;

      Būti pasirengus netikėtumams.
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Kūrybiškumas
      Kūrybinis mąstymas

      Gebėjimas atrasti naujas ir originalias idėjas, ryšius ir problemų 

sprendimus.

      Būti smalsiu, naudoti savo vaizduotę;

      Būti komunikabiliu, empatišku ir geru pasakotoju.

Atvirumas
      Būti atviru naujoms mokymo metodologijoms

      Motyvacija mokytis ir išeiti iš savo komforto zonos.

      Mąstyti nestandartiškai;

      Būti entuziastingu ir energingu vedant veiklas.

Gebėjimas kurti 

inovacijas
      Gebėjimas skatinti naujas veiklas mokyme;

      Išsilaisvinimas iš tradicinių mokymo metodų.

      Suprasti žaidimų tendencijas, kurios gali būti naudingos, 

bendradarbiaujant su pedagoginė praktika.

Lankstumas ir 

prisitaikymas

      Mąstyti ir veikti streso sąlygomis;

      Loginis mąstymas;

      Problemų sprendimo įgūdžiai.

      Prisitaikyti prie situacijos;

      Tobulėti;

      Jei reikia, veiklos metu būti griežtu.

Komandinis darbas
      Darbas ir kitų mobilizavimas;

      Bendradarbiavimas;

      Bendros pastangos išvystyti ir įgyvendinti EER veiklas.

      Susitikti ir skatinti bendravimo procesus, bendradarbiavimo 

strategijas ir komandinį darbą;

      Kartu kurti idėjas.

Atkaklumas ir 

pasitikėjimas 

savimi

      Būti atkakliu ir nebijoti suklysti;

      Atsparumas nesėkmei;

      Pedagogas turi turėti savyje potencialą būti EER fasilitatoriumi.

      Būti disciplinuotu ir organizuotu;

      Būti kantriu;

      Nebijoti bandyti, klysti ir vėl bandyti.

SOCIALINĖS
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INSTITUCINĖ PARAMA

Gairės ir 

institucinė 

parama

      Dermė su mokyklos administracijos tikslais;

      Gairės, padedančios dėstytojams priimti pedagogines 

strategijas, lavinančias kūrybiškumą.

      Nustatyti aiškius pedagoginius tikslus;

      Suteikti institucinę paramą mokymo inovacijoms.

Laiko valdymas

Tinkamos 

aplinkos

      Pakankamas laikas parengti žaidimą ir suderinti jį su kitomis 

mokymo ir tyrimo veiklomis.

      Reikiamo laiko, reikalingo pedagogams mokymo ir tyrimo 

veikloms,  suderinimas.

Dėstytojų 

bendradarbiavimas

      Kolegų iš institucijos įtraukimas;

      Kolegų, naudojančių šias veiklas priėmimas ir įvertinimas.

      Motyvacija pedagogams naudoti naujus mokymo metodus;

      Bendradarbiavimo skatinimas.

Finansinė parama       Finansinė parama EER veiklų skatinimui ir palaikymui.

      Tinkama aplinka EER veikloms.
      Suteikti aplinką, kurią būtų galima naudoti įvairiems 

institucijos užsiėmimams ir adaptuoti įvairioms temoms.

      Suteikti papildomą paramą medžiagų įsigijimui, mokymams ir 

žmogiškiesiems ištekliams šių veiklų vystymui.

Įrankiai ir 

resursai

     Fiziniai resursai, įranga, įrankiai žaidimų kūrimui. Žmogiškieji 

ištekliai.
      Būti institucija, skatinančia profesinio tobulėjimo kursus;

      Teikti tyrimus apie žaidybinimo veiklas.
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3 paveikslas. Dažniausiai naudojamos kompetencijos kiekviename EER etape

Apibrėžus kompetencijas ir jas suskirsčius į skirtingas grupes, pastebėta, kad nepaisant to, jog visos kompetencijos yra reikalingos EER įgyvendinimo procese, kai kurios 

iš jų turi didesnį poveikį ir dažnai minimos konkrečiuose šios metodikos priėmimo etapuose.

Gairės ir institucinė parama nuolat palaikys visą procesą. Norint sukurti ir 

įgyvendinti EER, pedagogui reikės įrankių ir išteklių, finansinės paramos,                        

tinkamos aplinkos, laiko planuoti, parengti, pritaikyti ir įvertinti EER bei 

bendradarbiauti su kitais partneriais.

Pedagogai turi suprasti šio požiūrio pranašumus ir šios metodikos galimybes, 

norėdami įtraukti kitus kolegas ir rėmėjus, taip pat skatinti palaikymo tinklą ir 

bendruomenę toliau plėtojant šią metodiką aukštojo mokslo įstaigose.

Planavimas

- Žinoti kaip identifikuoti naujas 

metodologijas

- Gilios turinio žinios

- Dermė tarp žaidimų ir mokymosi

- Gebėjimas kurti inovacijas 

- Atvirumas 

- Kūrybiškumas

- Gairės ir universiteto parama

- Finansinė parama

Dizainas ir galvosūkiai

- Patirtis su žaidimais ir GBL

- Technologinis  „know-how”

- Skaitmeninis pasitikėjimas savimi

- Dizainu grįstas mąstymas

- Kūrybiškumas

- Komandinis darbas

- Atkaklumas ir pasitikėjimas savimi 

- Laiko valdymas

- Įrankiai ir ištekliai

Vykdymas

- Lankstumas ir prisitaikymas

- Atkaklumas ir pasitikėjimas savimi

- Mentorystė

- Komandinis darbas

- Patirtis su žaidimais ir GBL

- Dėstytojų bendradarbiavimas

- Tinkamos aplinkos

Etapas po žaidimo

- Vertinimas etape po žaidimo

- Refleksijos skatinimas

- Lankstumas ir prisitaikymas

- Dermė tarp žaidimų ir mokymosi 

- Kūrybiškumas

- Komandinis darbas



„UNLOCK“ projektas siekė identifikuoti ir reflektuoti pedagogo, galinčio veikti 

kaip fasilitatorius EER veikloje, profilį.

Duomenys skirtingų profilių parengimui buvo surinkti iš ankstesnės mokslinių 

tyrimų veiklos, atvejų analizės ir klausimynų bei apibendrinti patrauklaus realaus 

pedagogo profilio formatu.
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MOTYVUOTAS/PATYRĘS

PEDAGOGAS PALANKIOJE 

APLINKOJE

CHARLOTTE

APRAŠYMAS

Šarlotė yra aukštosios mokyklos vadybos 

profesorė, turinti plačią tarptautinę patirtį, 

bendradarbiaujanti su keletu universitetų 

ir bendraautorių įvairiose šalyse. 

IŠTEKLIAI

Ji labai atvira eksperimentavimui su                

naujomis technologijomis ir medijomis, 

besinaudojanti interneto įrankiais 

studentų įtraukimui ir ji dalyvauja kuriant 

neformalaus mokymosi veiklas studen-

tams ir kolegoms tyrėjams.

MOTYVACIJA

Ji visuomet buvo didelė naujų mokymo 

metodologijų naudojimo entuziastė, 

konkrečiai - dizainu grįsto mąstymo, taip 

pat mentorystės, kas atsispindi jos                

lankstume ir prisitaikymo įgūdžiuose.

EKSPERIMENTAVIMUI SU NAUJOMIS 
TECHNOLOGIJOMIS

LANKSTUMAS IR PRISITAIKYMAS

DĖSTYTOJŲ BENDRADARBIAVIMAS

GAIRĖS IR INSTITUCINĖ PARAMA

DIZAINU GRĮSTAS MĄSTYMAS

LŪKESČIAI

Mėgsta keliauti ir skaityti, greitai užsisva-

joja apie naujus projektus, idėjas ir 

maršrutus. Šarlotė yra aktyviai įsitraukusi 

į universiteto veiklas ir labai patenkinta 

universiteto aplinka, skatinančia inovaci-

jas, kur yra organizuojami  renginiai apie 

inovatyvią pedagogiką, siūlomos galimy-

bės bei apdovanojimai dėstytojams, 

taikantiems naujas metodologijas.
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Šios skirtingos personos atspindi pagrindinį pedagoginės sistemos turinį (žinias, 

požiūrį ir įgūdžius), kad pedagogai galėtų praktiškiau susieti ją su savo pačių ar 

tų, kurie juos supa profiliu ir galėtų integruoti į aukštojo mokslo institucijos (AMI) 

bendruomenę.

4 paveikslas. Skirtingi pedagogų, naudojančių EER, profiliai

MOTYVUOTAS/PATYRĘS

PEDAGOGAS NEPALANKIOJE 

APLINKOJE

ALISTAIR

APRAŠYMAS

Alisteris yra aukštosios mokyklos inžineri-

jos mokslų profesorius, turintis puikius 

mokslo ir bendradarbiavimo projektų su 

studentais ir pramonės partneriais                  

rodiklius.

IŠTEKLIAI

Turi didelį „know how“ ir skaitmeninį 

savimi pasitikėjimą, pripažįstamas kaip 

geras komandos narys, demonstruojantis 

kūrybiškumą, inovacijos įgūdžius, 

atvirumą, atkaklumą ir pasitikėjimą 

savimi. Turėdamas didelę patirtį                   

pramonės ir vietiniuose projektuose, 

Alisteris turi mažesnę kelionių ir tarptau-

tinio bendradarbiavimo patirtį.

MOTYVACIJA

Alisteris yra griežtas, orientuotas į inovaci-

jas, jis įtraukia studentus į taikomųjų  

problemų sprendimą, siekdamas skatinti 

jų mokymosi gebėjimus ir visada noriai 

mokosi naujų mokymo metodų.

REFLEKSIJOS SKATINIMAS

SKAITMENINIS PASITIKĖJIMAS SAVIMI

ATKAKLUMAS IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI

INSTITUCINĖ PARAMA IR  
BENDRADARBIAVIMO GAIRĖS TRŪKUMĄ

TECHNOLOGINIS  „KNOW-HOW”

LŪKESČIAI

Jaučia palaikymo trūkumą iš institucijos ir 

kolegų, kad taikytų naujus mokymo ir       

mokymosi metodus ir stiprų spaudimą 

laikytis senų vertinimo metodų (pvz. 

egzaminas), tačiau žavisi aktyviais                 

mokymosi metodais nepaisant patirties 

trūkumo ir negalėjimo įtikinti kolegas, 

kitus inžinerijos mokslų profesorius, apie 

jų svarbą ir potencialą.
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Galiausiai, šiomis personomis yra siekiama motyvuoti Europos pedagogus ir 

švietimo agentus plėtoti GBL fasilitatorių profilį, konkrečiai, vykdant EER veiklą, 

siekiant atlikti šią veiklą ir sulaukti teigiamo jos poveikio , skatinant jos augimą ir 

ilgalaikį tvarumą.

Šis tyrimas yra UNLOCK projekto dalis. Juo, kartu su projekto mokslinių tyrimų 

rezultatais, siekiama paremti novatoriško ir žaidybinio MOOC kūrimą aukštojo 

mokslo įstaigų pedagogams, pabėgimo kambario žaidimų dizainą ir pritaikymą 

pedagoginiams tikslams bei tokių įgūdžių, kaip kūrybiškumas ir verslumas, 

ugdymą studentuose. 
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NEMOTYVUOTAS/NEPATYRĘS

PEDAGOGAS PALANKIOJE 

APLINKOJE

JULIA

APRAŠYMAS

Julia yra labai kompetentinga aukštosios 

mokyklos ekonomikos profesorė, kuri, 

nepaisant atvirumo naujoms idėjoms kaip 

tobulinti savo dėstymo gebėjimus, ir kad 

ji yra puiki dėstytoja, bijo, kad ji                        

nesugebės pilnai suprasti ir naudoti 

naujas technologijas.

IŠTEKLIAI

Greta baimės negebėti tobulai naudoti 

naujus dėstymo metodus, Julia gali gauti 

didelę naudą iš ją supančios įvairiapu-

siškos pedagogų bendruomenės, kurie 

gali padėti jai suprasti naudą ir kaip 

geriau taikyti šią praktiką.

MOTYVACIJA

Kadangi ji jau yra puiki dėstytoja, Julia 

kartais neturi motyvacijos taikyti naujus 

mokymo metodus.

GAIRĖS IR INSTITUCINĖ PARAMA

ĮRANKIAI IR RESURSAI

KOMANDINIS DARBAS

GILIOS TURINIO ŽINIOS

TINKAMOS APLINKOS

LŪKESČIAI

Julia jau turi gerą padėtį ir yra pripažinta 

universitete. Todėl jos įprasti lūkesčiai yra 

išlaikyti tokią dėstymo praktiką kaip iki 

šiol. Ji tikisi, kad kiti metais bus maždaug 

panašūs į praeitus, tačiau jei ji pripažins, 

kad veikla įrodė savo naudą studentams ir 

kas nors gali ją išmokyti kaip padidinti tos 

veiklos naudojimą, ji tikrai pasistengs 

integruoti tuos metodus.
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