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Šiame dokumente pateikta autoriaus (-ių) informacija ir nuomonės ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei joks asmuo, veikiantis jų vardu, 
negali būti laikomi atsakingais už turimos informacijos naudojimą.

Mokymasis pasitelkiant
prosocialumą

(3 atvejai, kaip jį pritaikyti klasėje, 
naudojant žaidimus)

Usak – pirmieji mokytojų mokymai

Inga Žilinskienė

Panevėžio rajono švietimo centras



TIKĖTINI REZULTATAI

• Gebėti įvardyti prosocialinių vertybių spektrą mokantis
• Gebėti taikyti pažengusias konfliktų sprendimo, sprendimų 

priėmimo ir sprendimo paieškos technikas keliose 
skirtingose mokymosi situacijose

• Gebėti numatyti galimus scenarijų / iškeltų problemų 
sprendimo būdus ir rezultatus



Užsiėmimo metu trumpaI bus pristatomi  3 skirtingi žaidimi („Cool School: 
Where Peace Rules“, „Quandary“, „World Rescue“). Šioje teorinėje dalyje bus 
apibūdinta kiekvieno žaidimo idėja ir struktūra. Siekiant juos sugretinti su 
prosocialumu, taip pat trumpai bus diskutuojama apie prosocialines vertybes 
ir prosocialinius įgūdžius.
Užsiėmimą tęsime praktine veikla, kuri apims pateiktą teoriją, dalyvių patirtį, 
savirefleksiją ir naujas įžvalgas apie šiuos aspektus: Kiekviena komanda 
žaisdama žaidimą „Cool School: Where Peace Rules“ sumodeliuos gero, ir 
blogo elgesio klasėje pavyzdžius. Po to mes ištirsime ir sužinosime, kaip 
padėti vaikams sukurti įvairių konfliktų sprendimo būdų rinkinį. Ši užduotis 
išryškins asmeninius santykius / draugystę kaip pagrindinę prosocialinę
vertybę.

MOKYMŲ TURINYS



Naudodamas žaidimą „Quandary“, kiekvienas dalyvis sužinos, kaip priimti
geresnius sprendimus etiškai ir perspektyviai. Atsakomybė ir etiškas 
sprendimų priėmimas yra pagrindinės prosocialinės vertybės, įtrauktos į šią 
užduotį.
Naudodamiesi „World Rescue“ žaidimu bendradarbiaudami skirtingose
komandose, sužinosime, kaip rasti geriausius sprendimus siekiant išspręsti kai 
kurias pasaulines aplinkosaugos problemas.
Tikėtini šių mokymų rezultatai yra dvilypiai: 1) Išsiugdytas pasitikėjimas ir 
įgūdžiai mokymuisi, pagrįstam prosocialinėmis vertybėmis: asmeniniai 
santykiai / draugystė, atsakomybė ir etiškas sprendimų priėmimas, problemų 
sprendimas; 2) Sukurta ir pasidalinta 3 rezultatais (pamokų planais) 
mokymuisi per prosocialumą naudojant žaidimus, kurie galėtų būti pritaikomi 
klasėje su įvairaus amžiaus mokiniais.

MOKYMŲ TURINYS



PAGRINDINIS TIKSLAS
Išsiugdytas pasitikėjimas ir įgūdžiai mokymuisi, pagrįstam 
prosocialinėmis vertybėmis: 
- asmeniniai santykiai / draugystė, 
- atsakomybė ir etiškas sprendimų priėmimas, 
- problemų sprendimas.



Sukurta ir pasidalinta patirtimi
mokymosi
per prosocialumą
naudojant žaidimus

kuri galėtų būti taikoma klasėje su skirtingo amžiaus 
mokiniais.

LAUKIAMI REZULTATAI



,,Pasaulio kavinės” metodas

Jau nuo seniausių laikų mūsų protėviai turėjo tradiciją burtis ratu
aplink lauža, o bendravimas buvo pagrindinė priemonė atpažinti
bendrus interesus, dalytis žiniomis, įsivaizduoti ateitį ir
bendradarbiauti, kad išgyventų ir klestėtų.

1-oji užduotis - Sąvokų išplėtimas



KLAUSIMAI
1. Ką jums reiškia „rimtas mokymasis“?
2. Ką jums reiškia „prosocialumas“?
3. Kokius žaidimus žaidžia jūsų mokiniai?

REFLEKSIJA
Kaip šis metodas / žaidimas padėtų išmokti / išmokyti vaikus prosocialinių
vertybių? Įvardykite keletą jų.



TEORIJA TEIGIA:

„Mūsų kaip žmonių didybė slypi ne tiek 
sugebėjime transformuoti pasaulį, kiek 

sugebėjime transformuoti save“.

~ Mahatma Gandhi

,,Keturi.” ,,Ne. Trys.”



Rimtas mokymasis = žaidžiantis vaikas = dirbantis 
vaikas

https://www.mindmoves.co.za/2017/11/2
1/play-serious-learning/ https://www.usgamer.net/articles/25-06-2018-

fortnite-season-4-fortnite-season-4-start-date-battle-
pass-price-gear

,,Kodėl paaugliams žaisti yra būtina”

https://www.mindmoves.co.za/2017/11/21/play-serious-learning/
https://www.usgamer.net/articles/25-06-2018-fortnite-season-4-fortnite-season-4-start-date-battle-pass-price-gear


Pasinerkime į internetinį žaidimą

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 91 proc. 
2–17 metų amžiaus JAV vaikų žaidžia vaizdo 

žaidimus! (2016)



• „Fortnite“ yra „PlayStation 4“, „Xbox One“, „Windows“, „Mac“
ir mobiliųjų telefonų vaizdo žaidimas, kuriame persipina
,,smėlio dėžės“ žaidimų elementai ir greiti šaulio veiksmai.

• Žaidėjai yra įkeliami į žaidimo žemėlapį ir turi varžytis dėl to,
kad liktų paskutiniai, užmušdami visus kitus žaidėjus.
Žaidimo metu žaidėjai renka ginklus, kuria saugius statinius
ir stengiasi išvengti audros, kuri sužaloja visus žaidėjus,
esančius už saugios zonos ribų.

Apie „Fortnite“: „Battle Royale“ 
https://youtu.be/KCW5Hn58EM8

https://youtu.be/KCW5Hn58EM8


• „Battle Royale“ žaidime yra trys žaidimo būdai: „Solo“, „Duo“
ir „Būrio“ (angl. ,,Squad”) . Solo“ režime žaidimą jūs
žaidžiate vienas. „Duo“ režime žaidžiate kartu su partneriu.
,,Būrio” režime jūs žaidžiate komandomis po keturis. „Duos“
ir „Būriai“ gali būti draugai, pasirinkę žaisti kartu, arba
atsitiktinai parenkami žaidėjai. Visi žaidėjai rungtynėse
žaidžia tuo pačiu režimu. Žaidimą „Fortnite“
rekomenduojama žaisti paaugliams nuo 13 metų, visų pirma
dėl atvirų pokalbių ir smurtinių veiksmų.

Apie „Fortnite“: „Battle Royale“



• Šiuo metu žaidėjai gali nemokamai atsisiųsti „Fortnite:
Battle Royale“.

• Pokalbiai tarp žaidėjų „Fortnite: Battle Royale“ konsolės ir
kompiuterio versijose yra gyvi, nesumoderuoti pokalbis.
Galima rinktis tiek bendrauti balsu, tiek susirašinėjant.

• Kiekviena „Battle Royale“ žaidimo sesija trunka apie 20
minučių, tačiau jei žaidėjas yra nužudomas, jis žaidžia
trumpiau.

Apie „Fortnite“: „Battle Royale“



Kaip, Jūsų manymu, šis žaidimas padėtų išmokti / 
išmokyti vaikus prosocialinių vertybių?
Įvardykite keletą jų.

REFLEKSIJA



1. Matematika ir fizika (greitis, tikimybės, erdvinis mąstymas, ir t.t.)
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%20math/Price-Range/Free

2. Kalbos (skaitymas, kalbėjimas)
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%20/Price-Range/Free/PreK-
12-Subject-Area/English-Language-Arts

3. Menai (avatarų kūrimas, šokis, šmaikščios kuprinės, ir t.t.)
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%20arts/Price-Range/Free

4.  Geografija (žemėlapiai, mastelis, gamtos objektai, pastatai, ir t.t.)

5. ?

Bendrojo ugdymo dalykai, kuriuos galima ugdyti žaidžiant ,,Fortnite“

https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%2520math/Price-Range/Free
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%2520/Price-Range/Free/PreK-12-Subject-Area/English-Language-Arts
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:fortnite%2520arts/Price-Range/Free


Dešimtmetis berniukas žaidžia „Fortnite: Battle Royale“ kartu su 
savo klasės draugais komandos režimu. Po kurio laiko 
berniukai pradėjo konkuruoti tarpusavyje ir pyčiotis vienas iš 
kito naudodami ,,Viber“ programėlę. 
Vieno vaiko tėvai pamatė jų susirašinėjimą ir informavo 
mokytoją. Ką jūs darytumėte mokytojos vietoje? 

Užduotis: Pagalvokite, padiskutuokite grupėse.

Tikra istorija:



Reikia daug KALBĖTI su savo vaikais: apie bendravimą 
internetu (tinkama kalba), prievartą, laiko planavimą, 
nepažįstamus žmones internete, saugumą internete ir kt.
Vaikams prireikė daug laiko, kad jie atstatytų draugiškus 
ryšius.
Tėvai žaidė „Fortnite“ su savo vaikais ir po to priėmė 
galutinius sprendimus dėl žaidimo.
Šeimoje buvo priimti tam tikri susitarimai.

Tikra istorija: ATOMAZGA



SUSILAIKYK

PAKLAUSK

PASITIKSLINK

VENK

ĮSIVAIZDUOK

RODYK

NUO SAVO POŽIŪRIO, NUOMONĖS, SPRENDIMŲ 
PRIMETIMO

KAIP ŠI SITUACIJA ATRODO IŠ KITO ŽMOGAUS 
PERSPEKTYVOS?

SAVO SUPRATIMĄ APIE KITŲ POŽIŪRĮ UŽDUODAMAS 
KLAUSIMUS

TEISINIMO/ AIŠKINIMO KODĖL JŲ POŽIŪRIS Į ESAMĄ 
SITUACIJĄ YRA BLOGAS

KAIP KITI JAUČIASI BŪDAMI TOJE SITUACIJOJE

EMPATIJĄ ESAMOJE SITUACIJOJE



• Prosocialus elgesys arba „elgesys, skirtas kito naudai“ yra
socialinis elgesys, „naudingas kitiems žmonėms ar visai
visuomenei“, „toks kaip pagalba, dalijimasis, aukojimas,
bendradarbiavimas ir savanorystė“.

Prosocialumas = Prosocialus elgesys



2017 m. Tyrimų apžvalgoje nustatyta, kad socialinis ir
emocinis mokymasis gali

- skatinti akademinę sėkmę ir
- padidinti sveiką, teigiamą elgesį,

tokiu būdu sumažinant netinkamą elgesį, piktnaudžiavimą
narkotinėmis medžiagomis ir emocinę baimę pradinių klasių
mokinių tarpe.

Kodėl mums reikalingos prosocialinės
vertybės?



• Maksimalus
- prosocialaus elgesio skatinimas (pvz., tinkamai elgtis klasėje, 

mėgti mokyklą ir ją lankyti nepraleidžiant pamokų)
- akademinių pasiekimų gerinimas ir pasitenkinimas

• Minimalus
– antisocialaus elgesio mažinimas (pvz., netinkamo elgesio

klasėje, smurto, patyčių)
– https://www.edutopia.org/blog/daniel-goleman-research-

supports-sel-betty-ray

Laukiamas poveikis:

https://www.edutopia.org/blog/daniel-goleman-research-supports-sel-betty-ray


Prosocialumas

https://www.edutopia.org/blog/why-
sel-essential-for-students-
weissberg-durlak-domitrovich-
gullotta

https://www.edutopia.org/blog/why-sel-essential-for-students-weissberg-durlak-domitrovich-gullotta


• Apima savo emocijų, asmeninių tikslų ir
vertybių suvokimą.

• Tai apima ir tikslų savo stiprybių ir silpnybių 
įvertinimą.

• Aukštas savimonės lygis reikalauja sugebėjimo 
atpažinti, kaip mintys, jausmai ir veiksmai yra 
tarpusavyje susiję.

Savimonė - „AŠ ESU“



• Reikalingi įgūdžiai ir požiūriai, kurie palengvina
gebėjimą valdyti savo emocijas ir elgesį.

• Tai apima gebėjimą atidėti pasitenkinimą, valdyti
stresą, kontroliuoti impulsus ir ištvermę per
iššūkius, siekiant asmeninių ir ugdymo tikslų.

Savivalda – ,,AŠ GALIU”



• Apima gebėjimą suprasti, užjausti ir jausti atjautą,
kitokios kilmės ar kultūros žmonėms.

• Tai taip pat apima socialinių elgesio normų
supratimą, bei šeimos, mokyklos ir bendruomenės
turimų ir rekiamų išteklių bei paramos atpažinimą.

Socialinis supratimas - „MAN RŪPI“



• Padėkite mokiniams užmegzti ir palaikyti sveikus ir
naudingus santykius bei elgtis laikantis socialinių
normų.

• Inicijuokite aiškų bendravimą, aktyvų klausymą,
bendradarbiavimą, pasipriešinimą netinkamam
socialiniam spaudimui, konstruktyvias derybas dėl
konfliktų ir pagalbos paiešką, kai to reikia.

Santykių įgūdžiai - „AŠ PADARYSIU“



Atsakingas sprendimų priėmimas
Apima mokymąsi konstruktyviai pasirinkti asmeninį
elgesį ir socialinę sąveiką įvairiose aplinkose.

Tai reikalauja gebėjimo atsižvelgti į etikos standartus,
saugumo problemas, tikslias elgesio normas rizikingam
elgesiui pažaboti, savo ir kitų sveikatą ir gerovę, veiksmų
pasekmes.



2-oji užduotis - Patirties išplėtimas
•Susirinkimai: prisijungimas prieš turinį J
https://youtu.be/K8nhROmK4Iw

https://www.edutopia.org/article/10-powerful-community-building-ideas

https://youtu.be/K8nhROmK4Iw
https://www.edutopia.org/article/10-powerful-community-building-ideas


2-oji užduotis
AŠ ESU/ BUVAU

AŠ GALIU/ GALĖJAU

MAN RŪPI/ RŪPĖJO

AŠ PADARYSIU/ PADARYČIAU

REFLEKSIJA
Kaip šis žaidimas padėtų išmokti / 
išmokyti vaikus prosocialinių vertybių?
Įvardykite keletą jų.



3 būdai panaudoti žaidimu paremtą mokymąsi

• ŽAIDIMAI KAIP BENDRA PATIRTIS - žaidimai, kaip ir išvykos, suteikia 
mokiniams prasmės. Mes galime įtraukti mokinius į „Minecraft“, „Fortnite“ 
ir paskatinti juos kurti įvairias struktūras. Atėjus nakčiai ir pasalūnams 
užpuolus gyvenvietę, išgyvena tik tie žaidėjai, kurie liko saugiose  
struktūrose.

• ŽAIDIMAI KAIP TEKSTAS - kai kuriuose žaidimuose istorija kuriama 
priklausomai nuo žaidėjo pasirinkimo, pvz., „Quandary“.

• ŽAIDIMAI KAIP MODELIAI - žaidimai yra ypač naudingi modeliuojant 
realaus pasaulio sistemas. Žaidimų tam tikrų pasirinkimų priežastys, turi 
padarinių, o šie turi vėlesnių padarinių - taigi žaidimas moko XXI amžiaus 
sisteminio mąstymo įgūdžių, pvz. ,, World Rescue“.



Pasinerkime į internetinį žaidimą „World Rescue“

• Tai pasakojamo turinio, tarpdalykinis, tyrimais pagrįstas
vaizdo žaidimas.

• Veiksmo pilname ir skirtingose šalyse: Kenijoje, 
Norvegijoje, Brazilijoje, Indijoje ir Kinijoje vykstančiame 
žaidime, vaikai susitiks ir įtraukdami vietos bendruomenę 
padės penkiems jauniems herojams išspręsti pasaulines 
problemas, tokias kaip vietos kaita, ligos, miškų 
naikinimas, sausra ir tarša. 



• Mokytojai gali žaisti „World Rescue“ su savo mokiniais, kad 
išsamiau paaiškintų šias sunkias, kartais baisias situacijas.

• Tai neabejotinai gali padėti vaikams sužinoti apie daugelį 
problemų, su kuriomis šiandien susiduria žmonės visame 
pasaulyje.

• Žaidimo tikslas - šviesti jaunus pasaulio piliečius apie tvarumo
iššūkius ir parodyti jiems, kad jie taip pat turi gali prisidėti kuriant
tvaresnį pasaulį!

Pasinerkime į internetinį žaidimą „World Rescue“



• „Quandary“ yra nemokamas prosocialdisciplininis žaidimas, įtraukiantis mokinius į
etinių sprendimų priėmimą ir lavinantis įgūdžius, kurie padės jiems atpažinti
etikos problemas ir spręsti sudėtingas situacijas savo gyvenime.

• Žaidėjai lavina tokius įgūdžius:
- kritinį mąstymą,
- perspektyvos priėmimą ir
- sprendimų priėmimą.
Žaidėjai turi priimti sunkius sprendimus, kai nėra aiškių teisingų ar neteisingų
atsakymų, bet svarbios pasekmės - sau, kitiems kolonijos gyventojams ir visai
„Braxos“ planetai.
Bendraudami su kitais kolonijos gyventojais, žaidėjai turi atsižvelgti į faktus,
nuomones ir sprendimus, kaip ir realiame gyvenime.

Pasinerkime į internetinį žaidimą „Quandary“
https://youtu.be/yuBB0hNuI1c

https://youtu.be/yuBB0hNuI1c


Pasinerkime į internetinį žaidimą „Quandary
Žaidimas susideda iš epizodų, sudarytų iš 4 skirtingų žaidimo etapų:
- Patikslinkite savo faktus. Šiame etape žaidėjai turi atskirti faktus nuo 

nuomonės ir sprendimų.
- Susiaurinkite. Žaidėjas turi pasirinkti du sprendimus iš tų, kuriuos jis 

teisingai patikslino ankstesniame etape. Jis toliau tirs šiuos sprendimus 
kitame etape.

- Tyrinėkite požiūrius. Sprendimų ir faktų kortelių pagalba žaidėjas bando 
giliau suprasti kolonistų nuomones. Kuo geriau jis supras kolonistus, tuo 
daugiau taškų gaus.

- Taryba Paskutiniame etape žaidėjas turi pateikti tarybai du argumentus už 
ir du   

- argumentus prieš pasirinktą sprendimą. Taigi tarybos sprendimas priklauso 
nuo žaidėjų įgūdžių atskirti faktus nuo nuomonės.



3 užduotis - Išbandykite žaidimus
1. Išbandykite WORLD RESQUE arba QUANDARY.
2. Sudarykite trumpą planą, kaip jį pritaikyti savo klasėje.
3. Emphasize several prosocial values you will learn using the
prepared plan.

4. Pabrėžkite keletą prosocialinių vertybių, su kuriomis susipažinsite
naudodami parengtą planą.

REFLEKSIJA
• Kaip šis žaidimas padėtų išmokti / išmokyti vaikus prosocialinių vertybių?
• Įvardykite keletą jų.



PATARIMAS

Klausykitės ir kalbėkite su savo mokiniais
apie tai ką jie žaidžią

tam, kad galėtumėte susipažinti su tais žaidimais
ir atrasti būdų, kaip suderinti mokymo turinį su jų aistra.



ŠALTINIAI
1. http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/conversational-leadership/
2. https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/04/social-emotional-learning-in-

elementary-school.html
3. https://www.edutopia.org/sel-research-learning-outcomes
4. http://measuringsel.casel.org/access-assessment-guide/
5. http://culturalsynergies.com/strategies-for-overcoming-bias-perspective-taking/
6. https://www.edutopia.org/article/3-ways-use-game-based-learning-matthew-farber
7. https://www.edutopia.org/blog/why-sel-essential-for-students-weissberg-durlak-

domitrovich-gullotta
8. https://www.theguardian.com/games/2018/jun/20/fortnite-schools-warn-parents-of-

negative-effects-of-video-game-on-students
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http://culturalsynergies.com/strategies-for-overcoming-bias-perspective-taking/
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https://www.theguardian.com/games/2018/jun/20/fortnite-schools-warn-parents-of-negative-effects-of-video-game-on-students

