
Z kartos klasė

Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinėje mokykloje



Šiuolaikinės ugdymo įstaigos tikslas- ne 
suvienodinti moksleivių žinias, o ugdyti ir 
atskleisti kiekvieno vaiko individualius 
gebėjimus.

Mūsų aplinka sparčiai keičiasi, todėl reikia 
kuo anksčiau išmokti greitai įsisavinti naujas 
žinias, kritiškai mąstyti ir atsirinkti reikiamą 
informaciją.

Mokymas technologiškai turtingoje aplinkoje
skatina domėtis mokomuoju dalyku, noriai lankyti
pamokas, bendradarbiauti su mokytojais, dalyvauti
ugdymo veiklose.

Naujai kartai žinias turime perteikti jiems 
suprantamu būdu, vizualia kalba ir mokant 
naudotis virtualia erdve.

Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras- moko ją 
rasti.
A. Dystervergas

Išmaniosios technologijos tapo neatsiejama mūsų 
gyvenimo dalimi, todėl jų taikymas mokykloje 
šiandien jau yra ne inovacija, o būtinybė.



Z kartos mokinys

pasižymi padidėjusiu 
jaudrumu, nerimastingas, 

mažiau paklusnus, 
hiperaktyvus, linkęs labiau 

individualizuotis, negu 
įsilieti į kolektyvą.



Z kartos klasės reikalavimai

• Mokymo individualizavimas (distancinės (nuotolinio valdymo) mokymo priemonės, 

elektroninis dienynas, mokinio aplankas) 

• Grupinis darbas

• Tyrimai, projektinė veikla

• Vaizdinių priemonių naudojimas (daugialypės terpės projektoriai, pateiktys, filmukai, 

internetas) 

• Popamokinės veiklos organizavimas (planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų 

naudojimas)

• Palanki, atvira pokyčiams mokykla (nuotolinio valdymo technologijos ir kursai, 

elektroninis dienynas)

• Iniciatyvų skatinimas, pakankami ištekliai (spartaus interneto ryšio prieiga)

• Sveikatos stiprinimas (diagnostika, monitoringai, psichologinės pedagoginės 

konsultacijos) 

• Socialinių tinklų panaudojimas moksle (įvairios svetainės, tinklapiai)



Kokia turi būti Z kartos klasė?



Z kartos klasės 



Z kartos atstovai bendrauja, ieško ir priima sprendimus,  padeda 
vieni kitiems, sprendžia problemas prie apvalo stalo. 

Klasėje sudarytos atskiros erdvės, kuriose 
mokiniai gali ruoštis ir ruošti pranešimus, 
pristatymus, konferencijas, disputus ir kt.  

Klasėje sudarytos erdvės 
intelektualiems žaidimams ir 
relaksacijai. 

Klasėje sudarytos erdvės projektinei 
veiklai, kūrybiniam darbui. 

Klasėje įdiegtas spartusis internetas, vedamos 
pamokas.



Šiuolaikinė pamoka Z kartos klasėje



Mokytojo vaidmuo Z kartos klasėje

Mokytojas

 Pagalbininkas
 Draugas
 Globėjas
 Konsultantas
 Tyrėjas
 Organizatorius
 Ekspertas



Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, 

ne tik planuoti, bet ir tikėti.“ Anatole France


