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I TYRIMO LIETUVOJE ATASKAITA 

Įvadas 

Tyrimas buvo atliekamas naudojant internete paskelbtą apklausą. Tikslinė grupė – 10–14 metų vaikai. Tyrimo 

tikslas – išsiaiškinti respondentų nuomones vaizdo žaidimo kūrimui ir pasiūlymus tobulinimuisi dorinio 

ugdymo ir STEAM ugdymo srityse. Taip pat buvo siekiama sužinoti apie vertybes, kurios sudaro vaikų 

charakterio pagrindą, kad suprasti, kuom jie vadovaujasi savo sprendimuose ir kaip elgiasi situacijose 

(spręsdami moralines dilemas). Tyrime dalyvavo 303 mokiniai. Apklausa buvo atliekama elektroninėje 

erdvėje, nuorodą į apklausą buvo išsiųsta trims mokykloms. Gauti duomenys yra tokie. 

1 DALIS - JŪSŲ SOCIALINIAI-DEMOGRAFINIAI DUOMENYS 

1. Amžius 

Daugiausia 11-12 metų amžiaus vaikai (65,3%), antroji respondentų grupė 10-11 metų amžiaus vaikai (19,5%) ir trečioji 

12-13 metų amžiaus vaikai (15,2%). 

 

2. Lytis 

Tarp 303 respondentų vyrų buvo 51,5%, moterų 48,5%. 
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3. Tautybė 

Beveik visi respondentai buvo Lietuvos piliečiai. 

 

2 DALIS – VERTYBĖS 

4. „Vertybės“ jums yra .. 

Dauguma respondentų nurodė, kad jie suvokia vertybes kaip pagrindines žmogiškąsias savybes (46,5%), taip 

pat jos išskirtos kaip svarbios tam tikromis aplinkybėmis (13,5%), arba siejamos su emocijomis (12,9%). Net 

14,2% atsakė, kad nežino, kas yra „vertybės“. 12,9% pasirinko kitą atsakymą ir įvardijo jas kaip: meilė, šeima 

(24), draugai, giminaičiai (12), gerumas, dievobaimingumas (4), meilė, mylintis žmogus (7), gyvūnai (2), 

sąžiningumas (2) 
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5. Vertybių svarba 

Dauguma respondentų mano, kad šios vertybės jiems yra labai svarbios: 

Svarbiausios vertybės (daugiau nei 200 resp.) – savikontrolė (205 resp.) ir buvimas sąžiningu (205 resp.). 

Kitos svarbios vertybės yra susijusios su draugų palaikymu (198 resp.); geru laisvalaikiu su šeima (193 resp.); tinkamu 

elgesiu (185 resp.); atsakomybe už savo veiksmus (185 resp.); geru mokymusi (171 resp.); buvimu mandagiu (170 

resp.); nepasidavimu, sunkumams esant (159 resp.); gerų draugų turėjimu (156 resp.);  mokymusi naujų įgūdžių (140 

resp.). 

Taip pat svarbios vertybės yra būti paslaugiu (158 resp.); mokėti atleisti (155 resp.); būti kukliu (155 resp.); būti 

tolerantišku (152 resp.); būti kūrybingu (126 resp.); išbandyti kažką naujo (144 resp.); įsitraukti į naujas geras patirtis 

(138 resp.); tyrinėti naujus dalykus... 
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3 DALIS – STEAM (angl., Science, Technology, Engeneering, Arts, Matemathics, liet. mokslas, technologijos, 

inžinerija, menai, matematika) 

 

6. Kokiu mastu jus domina šios temos? 

Respondentų nuomone, įdomiausios yra robotikos ir dronų temos (labai domina – 141 resp.; domina - 93 resp.); 

antrinių žaliavų naudojimas (labai domina – 51 resp.; domina – 182 resp.); sveikas gyvenimo būdas (labai domina – 89 

resp.; domina – 171 resp.); klimato kaita (labai domina – 94 resp.; domina – 163 resp.); 

Respondentai mažiau domisi senąja ir modernia architektūra (labai domina – 109 resp.; domina- 123 resp.); simbolių 

reikšmė paveiksluose (labai domina – 105 resp.; domina - 136 resp.); matematika (labai domina – 60 resp.; domina - 

138 resp.);  
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Tada atviru klausimu respondentų buvo paprašyta nurodyti kitas su mokslu, technologija, inžinerija, menu ar 

matematika susijusias temas. Mes sužinojome, kad respondentus taip pat domina: 

• menai (įskaitant piešimą, portretus, menininkų darbus, muziką, dainavimą, grojimą, šokius) 

• Technologijos (įskaitant kompiuterį, mokyklos technologijas, rankdarbius) 

• Programavimas (įskaitant žaidimų programavimą) 

• Visata, erdvė, žvaigždės, planetos 

• Inžinerija 

• Architektūra 

• Matematika (įskaitant procentus, lygtis, geometrines figūras, dauginimą) 

• Istorija 

• Gamta (įskaitant gyvūnus, vandenynus, augalus, kaip sustabdyti klimato pokyčius, ekologiją) 

• Etika 

• Dizainas (įskaitant grafinį dizainą) 

• Kalba (įskaitant anglų, rusų, kinų, gimtąją, norint išmokti naujos kalbos) 

• Sportas (įskaitant žaidimą, aktyvų laisvalaikį) 

• Emocijos 

• Robotika ir dronai 

• Tyrimai skirtingose vietovėse (įskaitant vandenynus, gamtą, kosmosą) 

• Kiti (biologija, chemija, fizika, geografija, mechanika, statyba, elektronika, modeliavimas, vaidyba, fotografija, 

kelionės, maisto gaminimas, NASA, šalių tyrinėjimas, automobilių remontas, dinozaurų kaulai, dokumentika, 

atmosfera, aplinkos objektai, reiškiniai, dirbtinis intelektas, eksperimentai, draugo turėjimas, cukraus 
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skaičiavimas produktuose, norint ištirti vandenynuose paskendusius dalykus, atominę elektrinę, kaip naudingai 

naudoti tokias programas kaip „Instagram“, „YouTube“, tik tok, literatūra, rašymas) 

7. Ką norėtumėte nuveikti ne mokykloje, kad padidintumėte žinias apie STEAM? 

Dauguma respondentų nurodė, kad norėtų programuoti žaidimą (41,3%); žiūrėti dokumentinį filmą (16,2%.); aplankyti 

mokslo muziejų (13,2%.); mokytis internete (10,2%). Tik 6,6% nori dalyvauti edukaciniuose renginiuose; dalyvauti 

kursuose (5,9%); skaityti knygą (4,3%); skaityti žurnalą (2,3%). 

 

SITUACIJOS SPRENDIMAS 

8. Jūsų šeima renka butelių dangtelius perdirbimui. Tu… 

38,9% respondentų elgtųsi taip pat, nes tai svarbu jų šeima, 35% darytų tą patį, nes tai rūpi jiems, 10,6% bandytų 

naudoti kamštelius, iš jų kurdami „pasidaryk pats“ priemonę šeimai, 10,2% darytų tą patį, žinodamas, kad už tai bus 

atlyginta, o 5,3% nematytų poreikio tai daryti. 
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9. Tėvai norėtų vežtis tave į senovinį kaimą, garsėjantį architektūriniu grožiu. Tu… 

29,7% džiaugtųsi bendra patirtimi su tėvais, 23,8% pradėtų domėtis vietove ir planuoti kelionę, 20,5% džiaugtųsi, kad 

turės ką parodyti ir pasakyti savo draugams, 13,9% tuo nesidomėtų, o 12,2% norėtų įsitikinti, ar visiems tai įdomu, ir 

ar būtų kitų alternatyvų. 

 

 

10. Tau nesiseka matematikos namų darbai. Tu… 

Dauguma respondentų bando vėl ir vėl, nes jiems reikia sėkmingai išlaikyti egzaminus (40,9%); 24,1% bando vėl ir vėl, 

nes jų tėvams rūpi jų pasiekimai moksluose; 16,8 proc. Ieško alternatyvių sprendimo būdų; 14,9% prašo klasiokų 

pagalbos. 

Jų nedaro tik 5,3% respondentų. 
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11. Atviras klausimas: tikslo pasiekimas 

Kitu klausimu visų respondentų buvo paprašyta nurodyti, kokių tikslų jie norėtų siekti, spręsdami mokslo, technologijų, 

inžinerijos, meno ar matematikos problemas, kurie padėtų jiems ir kitiems aplinkiniams padaryti pasaulį geresniu. Jų 

buvo paprašyta apibūdinti situaciją, pasidalinti pavyzdžiu ar pažymėti situaciją. Sužinojome, kad respondentams 

svarbu: 

• Rūpinimasis gamta, ekologija, klimato kaitos mažinimas; 

• Padaryti atradimą / išradimą (įsk. kompiuterinį žaidimą); 

• Noras išmokti tam tikrų dalykų, kurie būtų naudingi ateityje ateityje - savo ir kitose šalyse, kaip elgtis, gyventi, 

kaip išmokti užsidirbti pinigų, būti laimingam; 

• Padėti kitiems; 

• Tyrinėti kosmosą; 

• Pasirinkite tinkamą / mėgstamą profesiją; 

• Pasiekite savo tikslą; 

• Gilinti matematikos žinias; 

• Sukurti sąmoningą bendruomenę; 

• išmokti ir vėliau išmokyti kitus etikos, reikalingos tiems, kurie nemoka elgtis ir atsitraukia nuo gyvenimo 

(įskaitant gerumą, pasitikėjimą savimi, laimę, išmintį); 

• Mokyti kitus technologijų, nes tai svarbu; 

• Tobulinti technologijas, kad pasaulis būtų pažangesnis; 

• Naršykite visus pasaulio kampelius ir vandenynus, kad atrastumėte naujų organizmų 

• Panaikinti rasizmą; 

 

PAGRINDINĖS IŠVADOS 

Visumoje respondentai mano, kad vertybės, kaip pagrindinės žmogiškosios savybės, jiems yra labai svarbios. Dauguma 

respondentų įvertino jas kaip labai svarbias. 
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Remiantis surinktais duomenimis, susidomėjimas STEAM yra akivaizdus. Šiuo atveju įdomiausios pasiūlytos vaikams 

STEAM temos yra susijusios su robotika, dronais, antriniu žaliavų panaudojimu, sveiku gyvenimo būdu ir klimato 

kaita.  

Kalbant apie konkrečias temas, susijusias su juos dominančiais mokslais, technologijomis, inžinerija, daile ar 

matematika,  Lietuvoje vaikus labiausia domina šios temos: menai, technologijos, programavimas.  

Tyrimas taip pat rodo, kad požiūris, sprendžiant situacijas (moralines dilemas), yra teigiamas: respondentams rūpi 

antrinis žaliavų perdirbimas, nes jų šeima tuo rūpinasi; nori pasidalinti savo laiku su tėvais ir yra pasirengę mokytis, nes 

jiems reikia sėkmingai išlaikyti egzaminus. 

Svarbiausi pasirenkami tikslai, sprendžiant STEAM problemas, kurias Lietuvos jaunimas nori išspręsti, yra susiję su 

rūpinimusi gamta (ekologija, klimato kaitos mažinimas), atradimais/išradimais (įskaitant kompiuterinio žaidimo 

kūrimą). 

 

II TYRIMO LIETUVOJE ATASKAITA 

Įvadas 

Tyrimas atliktas naudojant internete paskelbtą apklausą. Tikslinė grupė buvo 10-14 metų vaikai. Tyrimo 

tikslas – ištirti mokinių bendrųjų kompetencijų augimo kitimą panaudojus MORALSTEAM žaidimą. Tyrime 

dalyvavo 225 mokiniai. Apklausa buvo parengta elektronine versija ir išsiųsta trims mokykloms, atsiuntus 

nuorodą į apklausą. Gautų duomenų rezultatai yra tokie. 

 

I Socialinės ir demografinės tiriamųjų charakteristikos 

1. Amžius 

Daugiausia 12-14 metų amžiaus vaikai (54,7 proc.), antroji respondentų grupė – 11-12 metų (37,3 proc.) ir 

trečioji 10-11 metų amžiaus vaikai(8 proc.). 
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2. Lytis 

Tarp 225 respondentų vyrų buvo 51,5%, moterų 48,6%. 

 

 

3. Tautybė 

Beveik visi respondentai buvo Lietuvos piliečiai. 
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II. GALIMAS EFEKTYVUMAS 

 

Svarbiausiai ir labiausiai respondentų įvertinti atsakymai: žaidimas kaip linksmesnė ir mažiau streso kelianti 

mokymosi priemonė (135 + 84 resp.); žaidimas veiksmingas mokantis tokių dorybių, kurios man yra išskirtinės 

(116 + 60 resp.). 

Respondentai mažiau domisi, tačiau teigiamai arba labiau teigiamai vertina: Žaidimas mane skatina mokytis 

tam tikrų dorybių (99 + 91 resp.); Žaidimas mane moko tokių dalykų, kurių nemokoma mokykloje (95 +81 

resp.);  Žaidimas padeda man padidinti savo dorybių skaičių (90 + 93 resp.); Žaidimas man padeda geriau 

kontroliuoti savo elgesį ir mokymosi procesą (91 + 70 resp.); Žaidimas leidžia efektyviau spręsti moralines 

dilemas (88 + 94 resp.); Man patinka žaistį šį žaidimą laisvalaikiu ir mokantis (82 + 90 resp.). 
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II NAUDINGUMAS 

Respondentų nuomone, didžiausia žaidimo nauda yra susijusi su pozityvios asmenybės formavimu, skaitymo 

įgūdžių gerinimu, motyvacija bei domėjimusi STEAM temomis - Žaidimas įkvepia būti geru žmogumi (109 + 

75 resp.); Žaidimas parodo, kaip mokytis iš klaidų (100 + 75 resp.); Žaidimas mane motyvuoja skaityti ir 

daugiau sužinoti apie žaidimo temas (101 + 68 resp.); Žaidimas man padeda gauti papildomą informaciją, 

kurios nėra vadovėliuose (97 + 93 resp.); Žaidžiant žaidimą didėja mano kūrybiškumas (95 + 93 resp.); 

Žaidimas skatina mano skaitymo įgūdžius (94 + 81 resp.); Žaidimas praplečia mano žodyną (92 + 79 resp.); 

Žaidimas praplečia mano vaizduotę (90 + 86 resp.). 

Panašiai vertinami socialinių ryšių su šeima ir draugais kūrimas ir gerinimas - Žaidimas man padeda dirbti 

komandoje (104 + 71 resp.); Žaidimas man parodo skirtingus požiūrius (100 + 86 resp.); Žaidimas padeda man 

sukurti pasitikėjimą savo komandos draugais ir draugais (98 + 65 resp.); Žaidimas man padeda spręsti 

problemas (95 +83 resp.); Žaidimas man padeda suprasti kitų žmonių požiūrį į gyvenimą (94 + 83 resp.); 

Žaidimas man padeda daugiau klausyti ir kalbėti su savo draugais (88 + 86 resp.); Žaidimas man padeda 

spręsti problemas komandoje (87 + 90 resp.); Žaidimas padeda man praleisti daugiau laiko su šeima (84 + 65 

resp.);  

Grafike matyti, kad daliai respondentų Žaidimas didina pasitikėjimą savimi bendraujant su kitais žaidimo 

temomis (84 + 83 resp.); Žaidimas man padeda vertinti istorijas ir įkvepia mane skaityti daugiau (83 + 82 

resp.); Žaidžiant žaidimą skatinamas vaizdingas ir kūrybingas rašymas (83 + 89 resp.); Žaidimas skatina mane 

aprašyti mano idėjas (77 + 86 resp.); Žaidimas man padeda susirasti naujų draugų (66 + 63 resp.); Žaidimas 

man padeda atsipalaiduoti ir paleisti savo pyktį (86 +70 resp.); 
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IV PASITENKINIMAS 

Iš grafiko matyti, kad respondentams naudoti šį žaidimą yra įdomu (128 + 58 resp.), yra patenkinti žaidimu 

kaip dorybių mokymosi įrankiu (119 + 70 resp.), žaidimo teikiamomis funkcijomis (110 + 85 resp.) bei žaidimu 

kaip moralinių dilemų mokymosi įrankiu (106 + 79 resp.) ir yra linkę naudoti žaidimą dorybių ugdymui (100 + 

67 resp). 

Be to, nemaža dalis respondentų nurodė, kad naudos žaidimą moralinių dilemų mokymuisi (78 + 91 resp.) 

 

IŠVADOS 

MORALSTEAM žaidimas yra potencialiai veiksmingas sprendžiant moralines dilemas ir mokantis tam tikrų 

vertybių. 

MORALSTEAM žaidimas mokiniams yra naudingas. Šiuo atžvilgiu naudingiausias yra pozityvios asmenybės 

formavimui, socialinių santykių gerinimui tiek šeimoje, tiek tarp draugų bei skaitymo įgūdžių gerinimui 

(įskaitant žodyno kaupimą ir didinimą, motyvaciją skaitymui). 

Yra teigiamas požiūris į tolesnį žaidimo naudojimą siekiant įgyti tam tikrų vertybių ir spręsti moralines 

dilemas, nes respondentai jaučia pasitenkinimą naudodami žaidimą. 
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MOKYTOJŲ TYRIMAS 
Įvadas 

Tyrimas atliktas naudojant internete paskelbtą apklausą. Tikslinė grupė buvo mokyklų pedagogai. Tyrimo 

tikslas – ištirti mokinių bendrųjų kompetencijų augimo pokyčius po žaidimo. Tyrime dalyvavo 15 pedagogų.  

 

I Demografinės tiriamųjų charakteristikos 

1. Tautybė 

Visi respondentai buvo Lietuvos piliečiai. 

Nationality 

 

 

II. GALIMAS EFEKTYVUMAS 

Visi respondentai mano, kad kompiuterinis žaidimas yra veiksminga priemonė mokantis dorybių per 

pamokas (11 + 4 resp.); Kompiuterinis žaidimas labiau patrauklus mokiniams (11 + 4 resp.); Kompiuterinis 

žaidimas efektyviau pritraukia mokinių dėmesį (11 + 4 resp.); Naudodamasis žaidimu mokytojas turi daugiau 

moralinių dilemų pavyzdžių (9 + 6 resp.); Naudodamasis kompiuteriniu žaidimu mokytojas gali geriau 

perteikti tam tikras dorybes (8 + 7 resp.); Mokytojams patinka naudoti šį žaidimą kaip mokymo priemonę 

pamokose (8 + 7 resp.); Kompiuterinis žaidimas motyvuoja mokinius mokytis žaidžiant labiau, nei tik darant 

ką nors kitą (8 + 7 resp.). 
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III NAUDOJIMO TINKAMUMAS 

Visi respondentai įvertino, kad žaidimas yra tinkamas bendro naudojimo požiūriu (10 + 6 resp.). Didžiajai 

daugumai lengva buvo išmokti valdyti žaidimą tam tikrų vertybių mokymui (10 + 4 resp.); vertina sąveiką su 

kompiuteriniu žaidimu kaip nereikalaujančią daug mokinių pastangų (8 + 5 resp.), vertina žaidimą kaip 

pagalbą veiksmingiau organizuoti mokymosi procesą (7 + 5 resp.) ir kaip naudingą priemonę, sudarančią 

sąlygas labiau kontroliuoti mokymosi procesą (5 + 7 resp.).  
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IV PASITENKINIMAS 

Iš grafiko matyti, kad  visiems respondentams naudoti šį žaidimą yra įdomu (11 + 4 resp.), naudos žaidimą 

dorybių ugdymui (10 + 5 resp.), naudos žaidimą moralinių dilemų mokymui pamokose (9 + 6 resp.), yra 

patenkinti žaidimu kaip dorybių mokymosi įrankiu (9 + 6 resp.), žaidimu kaip moralinių dilemų mokymosi 

įrankiu (8 + 7 resp.) bei žaidimo teikiamomis funkcijomis (9 + 6 resp.). 

 

IŠVADOS 

Apklausa rodo, kad pedagogai mano, jog žaidimo naudojimas klasėje yra labai efektyvus ir naudingas. 

Žaidimas turi potencialą ateityje būti naudojamas kaip ugdymo proceso dalis. 

 

 

 


