
Vertimas iš vokiečių kalbos 
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Trumpas aprašymas 
 

Yra įvairių būdų rinkti, struktūrizuoti ir vizualizuoti grupės sąvokas, mintis, idėjas ar patirtis, 

susijusias su tam tikra tema. Tam yra įvairių metodinių įgyvendinimo galimybių, kurias pirmiausia 

galima taikyti kartu su metaplano ar moderavimo metodu. Geriausi metodai (be apklausos 

naudojant korteles) siekiant šio tikslo yra minčių žemėlapio ir sąvokų žemėlapio metodai 

(kognityviniai žemėlapiai). Grupėje renkami su tam tikra tema susiję raktiniai žodžiai. Juos visi 

kartu struktūrizuoja ir vizualizuoja. Metodai skiriasi struktūrizavimo būdu. 

 

 

Aprašymas 
 

Metodo taikymo tikslas 
 

Grupės turimos žinios ir patirtys turi būti išnagrinėtos, vizualizuotos ir struktūrizuotos. Visi grupės 

dalyviai gali prisidėti vienodomis teisėmis. Suformuojama bendra mokymosi objekto samprata. 

Pagrindinis šio metodo tikslas yra ne sąvokų rinkimas ir schemos parengimas lentoje, o bendra 

diskusija apie mokymosi objektą. 

 

 

Eiga 
 

Metaplano ar moderavimo metodas apibūdina mokymosi objekto nustatymą dirbant mažose grupėse 

ir naudojant moderavimo medžiagą (lenta ar metaplano lenta, moderavimo kortelės ir rašikliai).     

2–4 etapuose gali būti taikomi skirtingi surinktų sąvokų struktūrizavimo variantai. Čia aprašomi 

apklausos naudojant korteles, minčių žemėlapio sudarymo ir sąvokų žemėlapio sudarymo variantai. 

 

 

Metaplano ar moderavimo metodas (4) 

 

1. Pasisveikinimas ir susipažinimas 
Grupės jausmo kūrimas ir bendrų tikslų nustatymas. 

 

 

2. Įvadas į temą 
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Suformuojama bendra temos ar problemos samprata. Tikslas – esamų idėjų, minčių, nuomonių ir 

patirčių rinkimas. Tai galima daryti užrašant mintis ant moderavimo kortelių ar priklijuojant 

žymeklius ties tam tikromis pozicijomis. 

 

 

3. Temų / problemų nagrinėjimas 
Toliau gilinamasi į temą diskutuojant apie faktines aplinkybes bei užsirašytų sąvokų ryšius ir 

sąsajas. Tai galima daryti susirinkime ar dirbant mažose grupėse. Tokiu atveju grupėms galima 

skirti specialias darbo užduotis ar nusakyti temų esmę. 

 

 

4. Rezultatų užtikrinimas 
Rezultatai pristatomi susirinkime. Jei reikia, nurodomos konkrečios darbo užduotys (Kas? Iki 

kada?). 

 

 

5. Pabaiga 
Dalyvaujantieji pateikia atsiliepimus apie tai, ar jie patenkinti darbo rezultatais. 

 

 

6. Protokolas 
Parengtos vizualizacijos pateikiamos visiems dalyvavusiems kaip protokolas su nuotraukomis. 

 

 

Apklausa naudojant korteles 
1. Vykdant apklausą su kortelėmis, lentoje vizualizuojama tema, o dalyvaujančių paprašoma 

moderavimo kortelėse užrašyti mintis (kiekvienai minčiai atskira kortelė). Dalyviai užpildo 

korteles, moderatorius jas surenka ir pritvirtina prie lentos taip, kad jos būtų matomos visiems. 

 

2. Kortelių sisteminimas 

Kortelės grupėje bendrai suskirstomos į pogrupius. Dvigubos kortelės pritvirtinamos viena virš 

kitos, neklasifikuojamos kortelės pritvirtinamos šone. Bendrai sukuriamos pogrupių antraštės. 

Pavyzdys – 1 pav. 

 

3. Papildymas ir kritika 

Trūkstamų aspektų papildymas, nesvarbių kortelių nuėmimas. 

 

4. Idėjų vertinimas 

Dalyviai lipniais žymekliais gali įvertinti, jų požiūriu, svarbiausias mintis ar idėjas. 

 

 

Žemėlapių sudarymo technika 
 

Sudarant minčių ar sąvokų žemėlapius, galima išnagrinėti temas, jų pagrindines sąvokas ir mintis. 

Jie gali būti sudaromi atskirai ar grupėje. Tikslas – supaprastinti kompleksiškas faktines aplinkybes 

iki raktinių sąvokų. Struktūrizuojama formuojant jungiamąsias linijas. Tokiu būdu taip pat 

vizualizuojami sąvokų tarpusavio ryšiai. Sudarant 
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minčių ar sąvokų žemėlapius, sukuriamos žinios (1). 

 

 

Minčių žemėlapio metodas 
 

Remiantis lentos / darbo vietos centre esančia pagrindine sąvoka, potemės tinklo pavidalu 

kaupiamos ir grupuojamos aplink šią sąvoką. Pavyzdys – 2 pav. 

 

 

Sąvokų žemėlapio metodas 

 

Sąvokų žemėlapyje tarpusavyje susiejamos kelios sąvokos. Atitinkamai mintys (sąvokos, 

prasminiai vienetai) susiejamos ryšiais (ryšius apibūdinantys būdvardžiai ar veiksmažodžiai). 

Pavyzdys – 3 pav. 

 

Bendrai rengiant minčių ar sąvokų žemėlapį, visų pirma skatinamos diskusijos ir bendras sąsajų 

kūrimas, kad kiekvienas dalyvaujantis galėtų geriau suprasti mokymo objektą. Minčių ar sąvokų 

žemėlapių sudarymo grupėse būdai įvairūs: 

 

1 variantas. Nuo individualaus prie bendradarbiaujant sudaryto žemėlapio (2) 
1. Tikslo išsiaiškinimas 

Įvadas į minčių žemėlapio temas ir tikslus. 

 

2. Individualus minčių lietus 

Dalyviai, dirbantys individualiai, sudaro spontaniškai kylančių minčių žemėlapį. 

 

3. Diskusija mažose grupėse 

Diskutuojant apie minčių žemėlapius mažose grupėse, papildomi individualūs minčių žemėlapiai. 

 

4. Grupės minčių žemėlapio sudarymas 

Iš atskirų minčių žemėlapių lentoje sudaromas bendras minčių žemėlapis. 

 

5. Nuomonės išreiškimas 

Dalyviai apmąsto minčių žemėlapį, mintis ir sąsajas. 

 

6. Antras sudarymo etapas ir peržiūra 

Kartojant 2–4 etapus, sudaromas peržiūrėtas bendras minčių žemėlapis. 

 

7. Analizė ir sprendimo radimas 

Šiame etape priimami svarbūs sprendimai, nustatomi tikslai ir parengiami planai. 
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2 variantas. Metodas „Gallery walk“ grupių žemėlapiams (3) 
 

1. Su tema susijusių sąvokų rinkimas 

Sąvokas galima rinkti kartu grupėje ar rengiant minčių lietų. Jas taip pat gali pateikti mokantis 

asmuo. 

 

2. Žemėlapių sudarymas mažose grupėse 

Grupėje surinktos sąvokos sujungiamos į atitinkamą žemėlapį. Diskutuojama apie jų išdėstymą ir 

sąsajas. 

 

3. Metodas „Gallery walk“ 

Vienas grupės narys kaip savo žemėlapio ekspertas lieka grupės darbo vietoje ir kitoms grupėms 

paaiškina savo žemėlapį. Taip visiems dalyviams suteikiama galimybė susipažinti su kitų grupių 

rezultatais ir padiskutuoti dėl panašumų ir skirtumų. 

 

 

Pagalbinės darbo priemonės / pavyzdžiai 

 

Atskirų darbo rezultatų formų pavyzdžiai 

 
1 pav. Galimybės vizualizuoti pogrupį, suformuotą po apklausos naudojant korteles (pagal (4)) 
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/Paveikslėlis: 

Grundregeln – pagrindinės taisyklės 

im Uhrzeigersinn – laikrodžio rodyklės kryptimi 

beginnend um 12 Uhr – pradedant nuo 12 val. 

Format/Assoziation – forma / asociacija 

Beginn immer in der Mitte – pradžia visada viduryje 

Hauptast – pagrindinė šaka 

vom Hauptthema – apie pagrindinę temą 

Klarheit – aiškumas 

eigenen Stil entwickeln – kurti individualų stilių 

im Querformat arbeiten – išdėstyti skersai 

steht für die Bild/Kreativität – palaiko vaizdą / kūrybingumą 

fördert vernetztes Denken – skatina jungtinį mąstymą 

fördert die Kreativität – skatina kūrybingumą 

Überblick immer gewahrl. – visada užtikrina galimybę apžvelgti 

Verwenden Sie Pfeile, um Zusammenhänge darzustellen – naudokite rodykles sąsajoms pavaizduoti 

Immer ein Symbol/Bild als Titel der Map verwenden – visada naudoti simbolį / paveikslėlį kaip 

žemėlapio pavadinimą 

einen Titel für das Zentralthema vergeben – sukurti pagrindinės temos pavadinimą 

Zweige strukturieren – šakelių struktūrizavimas 

Unterzweige – apatinės šakelės 

zum Detail – apie išsamią informaciją 

zum Besonderen – apie ypatumus 

zum Speziellen – apie specialius aspektus 

möglichst wenig Abkürzungen – naudoti kaip įmanoma mažiau santrumpų 

Linie genauso lang wie das Wort – linija tokio paties ilgio kaip žodis 

Hervorhebungen – pabrėžiami elementai 

Farben – spalvos 

in verschiedenen Größen – įvairių dydžių 

Codes – kodai 

Symbole – simboliai 

Abbildungen – paveikslėliai 

Verwendung von: – naudojama: 

Groß- u. Kleinschreibung – rašymas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis 

treffend – tinka 

kurz – trumpai 

oder Zweig – arba šakelėje 

pro Ast – kiekvienoje šakoje 

Schlüsselwort wählen – raktinio žodžio pasirinkimas 

 



 
2 pav. Minčių žemėlapių sudarymo pagrindinių taisyklių žemėlapis (pagal (2)) 

 
Šaltinis: pagal Cañas, 2003 m., p. 6 

3 pav. Sąvokų žemėlapis, skirtas sąvokų žemėlapio metodui paaiškinti ((6), p. 6, cit. (5)) 
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Problemos 
 

Kad dalyviai galėtų savarankiškai moderuoti ir dokumentuoti grupių darbą, būtina šiek tiek 

pasimokyti ir įgyti patirties. 

 

 

Mokančio asmens vaidmuo 
 

Mokantis asmuo yra proceso moderatorius ir stebėtojas. 

 

 

Šaltiniai 
1. Kannicht L., Concept Mapping. Multidisziplinre Hintergrnde zur Visualisierung von Wissen und Concept Mapping konkret mit CmapTools, 
2009, http://luline.net/extra/wp-content/uploads/20091/12/Concept-Mapping-Kannicht-2008.pdf [žiūrėta 2017-02-02]. 

 

2. Reich K. (Hrsg.), Mind-Mapping, 2003a, http://methodenpool.uni-koeln.de/download/mindmapping.pdf, 2003 [žiūrėta 2017-02-02]. 
 

3.  ISB-Projekt „Individuell fördern“ (o. J.). Arbeit mit Concept Maps, http://www.foerdern-

individuell.de/userfiles/Unterricht_individualisieren/Concept-Maps.pdf [žiūrėta 2017-02-02]. 
 

4. Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, Metaplan, 2006, https://lehrerfortbildung-

bw.de/kompetenzen/projektkompetenzen/methoden_a_z/metaplan.htm [žiūrėta 2017-02-02]. 
 

5. Concept Maps im Lehr-Lern-Kontext, DIE-Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 1, 2011, p. 46–48. 

 
6. Cañas A. J., A Summary of Literature Pertaining to the Use of Concept Mapping Techniques and Technologies for Educaton and 

Performance Support, 2003, http://www.choo-do.com/teza/wp-content/uploads/2014/12/2003-IHMC-Literature-Review-on-Concept-

Mapping.pdf [žiūrėta 2017-03-13]. 
 

 

 

Pagrindinės sąlygos 

 

Aspektai Individualiai 

valdomi 

 Valdomi kitų 

asmenų 

 

Mokymo tikslai     

Mokymo turinys     

Mokymo laikas     

Mokymo vieta     

Mokymo sėkmės tikrinimas     

Mokomoji medžiaga     

Mokymosi partneriai     

 

Grupių dydis 
6-1011-16 
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Skiriamas laikas 
Maždaug 1 mokomoji val., maždaug 2–4 mokomosios val. 

 

 

Parama mokymo etapu 
Planavimas / tikslų nustatymas, kontrolė 

 

 

Reikalingi ištekliai (minimalieji reikalavimai) 

 Patalpos turi būti tokio dydžio, kad jose būtų galima dirbti mažose grupėse 

 Lanksti sėdėjimo tvarka (pvz., apskritimu sustatytos kėdės) 

 Darbo rezultatų vizualizavimo galimybės (pvz., popierius, moderavimo medžiaga, pertvaros 

(kaip alternatyva – kabinamasis bloknotas ar lenta) 

 

 

Skaitmeniniai metodo taikymo įrankiai 

 Skaitmeninė lenta / skaitmeniniai žemėlapių sudarymo įrankiai 

 

Šis darbas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 

tarptautinę licenciją 

Šaltinis: individualiai organizuojamas kvalifikacijos kėlimo projektas 

 

 

Panašūs įrašai: 

 mokomoji konferencija, 

 mokomasis dienoraštis, 

 mokymo šaltinių kompleksas, 

 mokymo sutartis, 

 tarpusavio vertinimas. 
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