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INTERAKTYVIOS GRUPĖS 

 

 

 

 
 

 

 

Mums patinka dirbti interaktyviose grupėse, nes daugiau išmokstame, be to, laikas praeina greičiau 

ir dvidešimt penkių vaikų klasėje mokytojas turi skirti dėmesio kiekvienam iš mūsų. Interaktyvioje 

grupėje yra kitaip – čia prie vieno stalo dirbame tik po šešis ir padedame vieni kitiems, o jei kyla koks 

nors klausimas, galime tuojau pat jį išspręsti. Mes tampame geresniais draugais, labiau pasitikime 

vieni kitais, o jei per pertraukas kieme kas nors jaučiasi vienišas ir neturi su kuo žaisti, mes tą vaiką 

pasikviečiame žaisti kartu. Kodėl? Todėl, kad labiau pasitikime tuo žmogumi. <...> Mokytis 

interaktyviose grupėse labai smagu, nes išmokstame daug daugiau nei įprastoje klasėje.  

Ištrauka iš 10-metės mokinės Anios pasakojimo Europos Parlamente apie interaktyvias grupes. 
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INTERAKTYVIOS GRUPĖS 

PAGRINDINIAI FAKTAI 

Interaktyvios grupės – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, nustatytų įgyvendinant mokslinių 

tyrimų projektą „INCLUD-ED. Europos įtraukties ir socialinės sanglaudos švietimo srityje 

strategijos“ (Europos Komisija, 6-oji bendroji programa, 2006–2011 m.). Sėkmingas mokymo 

iniciatyvas, padedančias mokyti rizikos grupėms priklausančius mokinius, sudaro universalios dalys, 

kurios, kaip buvo įrodyta, gali būti perkeliamos ir įgyvendinamos labai skirtingomis sąlygomis, todėl 

lemia sėkmingą mokymą.  

Sėkmingos mokymo iniciatyvos buvo pristatytos dviejose tarptautinėse Europos Parlamente 

(Briuselyje) surengtose konferencijose, taigi taikant šį metodą ne vienam tūkstančiui mokinių įvairiose 

Europos šalyse pavyko pasiekti geresnių mokymosi rezultatų ir atsirado daugiau galimybių sėkmingai 

tęsti mokymąsi. Būtent dėl šio projekto socialinio ir politinio poveikio Europos Komisija jį įtraukė į 10-

ies Europos mokslinių tyrimų projektų, kuriais padarytas didžiausias poveikis, sąrašą. INCLUD-ED – 

vienintelis į šį sąrašą įtrauktas socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų projektas1.     

Šio metodo teorinė sistema visų pirma grindžiama gausybe mokslinės literatūros, iš kurios matyti, kad 

mokinių grupavimas pagal gebėjimų lygį neigiamai veikia mokinių mokymąsi, lūkesčius ir 

savigarbą, kad galima mokytis iš bendraamžių ir pereiti į didesnių gebėjimų turinčių mokinių grupes, 

ypač kalbant apie pažeidžiamus mokinius, taip pat kad reikia užtikrinti kuo aktyvesnį ir įvairesnį 

mokinių tarpusavio bendravimą. Kaip teigiama geriausiose mokymosi mokslų srities metodikose, 

organizuojant mokymą interaktyviose grupėse, t. y. laikantis dialogu grindžiamo požiūrio į mokymąsi, 

užtikrinamas ir skatinamas aktyvesnis ir kokybiškesnis visų mokinių tarpusavio bendravimas. 

Remiantis dialogu grindžiamo mokymosi teorija1, mokiniai pasiekia aukštą dalyko žinių lygį ir dalyvauja 

asmeninių ir socialinių pokyčių procesuose per nešališką dialogą, kuriuo pripažįstamas kiekvieno 

asmens kultūrinis intelektas ir juo remiamasi, siekiama pokyčių, stiprinamas dialogo, kaip priemonės, 

vaidmuo, remiamasi solidarumo teikiama nauda, padedama ugdyti supratimą, taip pat propaguojamas 

įvairios kilmės asmenų lygiavertiškumas ir juo remiamasi. Taigi interaktyviomis grupėmis padedama 

užtikrinti, kad ugdymo procese dalyvautų visi asmenys, turintys tiesioginės arba netiesioginės įtakos 

mokinių mokymuisi ir raidai, – mokytojai, giminaičiai, draugai, kaimynai, asociacijų ir rajono 

organizacijų nariai bei vietos savanoriai.  

Mokymas interaktyviose grupėse gali būti atskira veikla, tačiau šis metodas mokyklose taip pat 

įgyvendinamas kaip projekto „Besimokančios bendruomenės“ veikla kartu su kitomis sėkmingomis 

mokymo iniciatyvomis, pavyzdžiui, dialogu grindžiamų literatūros kūrinių aptarimų ir šeimos 

švietimo iniciatyvomis. „Besimokančios bendruomenės“ – projektas, grindžiamas visos mokyklos 

intervencija siekiant išspręsti mokyklos nebaigimo problemą ir pagerinti mokymosi rezultatus bei 

socialinę sanglaudą. Todėl remdamosi šiose mokyklose pasiektais teigiamais pokyčiais ir siekdamos 

mažinti mokyklos nebaigimo mastą bei gerinti mokymosi rezultatus, Europos Komisija ir Europos 

Taryba rekomendavo šias mokyklas laikyti besimokančiomis bendruomenėmis2.  

 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning (liet. 

„Dalytis žodžiais. Dialogu grindžiamo mokymosi teorija ir praktika“). Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
2 Europos Komisijos komunikatas (2011 m. sausio mėn.). „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – 
vienas svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų“. 
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KOKIA MOKYMOSI INTERAKTYVIOSE GRUPĖSE ESMĖ? 

Taikant mokymosi interaktyviose grupėse metodą klasės mokiniai suskirstomi į nedideles mišrias 

grupes ir kiekvienai iš jų padeda suaugęs asmuo. Kiekvieną grupę sudaro 4–5 mokiniai. Šios grupės 

yra mišrios gebėjimų lygio, lyties, kultūros, kalbos ir etninės kilmės požiūriu. Pagal interaktyvių 

grupių metodą mokymosi procesuose dalyvauja dviejų kategorijų suaugusieji: mokytojai ir 

savanoriai. Dažnai savanoriais būna šeimos ir bendruomenės nariai (įskaitant neraštingus ar labai 

menkai išsimokslinusius asmenis), buvę mokiniai, savanoriška veikla užsiimantys universitetų 

studentai, taip pat kiti suaugusieji iš bendruomenės organizacijų.  

Mokytojai išeina intensyvų pirminį mokymą, jiems 

išdėstomi su interaktyvių grupių metodu susiję 

moksliniai pagrindai. Dalyvauti šiuose įvadinio 

mokymo kursuose kviečiami ir savanoriai. 

Mokytojai atsakingi už pasirengimą visai veiklai, 

kurią reikia atlikti klasėje, ir prieš kiekvieną 

pamoką trumpai paaiškina savanoriams, kokia 

veikla bus atliekama toje grupėje. Nors šis 

trumpas įvadas labai svarbus, jis nėra būtinas, nes 

savanorio vaidmuo – pasirūpinti, kad kiekvienos 

grupės dalyvių mokymasis būtų pagrįstas aktyviu bendravimu ir savitarpio pagalba, taip pat 

vadovauti grupių veiklai, bet ne užimti mokytojo vietą. Taigi savanoriu gali būti bet kuris asmuo.   

Veikla grupėse trunka neilgai, apie 15–20 minučių, ir ji orientuota į instrumentinį mokymąsi (angl. 

instrumental learning). Baigę vieną veiklą visi grupės mokiniai pereina prie kitos ir dirba su kitu 

suaugusiuoju. Kadangi procesas labai dinamiškas, maždaug per pusantros valandos visi klasės 

mokiniai būna dalyvavę keturių rūšių veikloje, susijusioje su mokymo programos dalykais, ir 

pabendravę su keturiais suaugusiaisiais. Nesikeičia tik tai, kad jie viską daro su tais pačiais grupės 

nariais. Taigi interaktyvių grupių metodu skatinamas instrumentinis mokymasis, nes taikant šį darbo 

metodą užtikrinama, kad visi mokiniai išmoktų 4 kartus daugiau, nei mokydamiesi įprastoje klasėje. 

Be to, didinama pagal šį metodą besimokančių mokinių motyvacija, taip pat gerinami jų tarpusavio 

ryšiai, nes mokymasis grindžiamas ne lenktyniavimo, o solidarumo principu, ir visi grupės nariai 

turėtų padėti vieni kitiems baigti užduotį (tai padaryti būtina, kad grupė galėtų pereiti prie kitos 

veiklos).  

Mokyklose, kuriose taikomas interaktyvių grupių metodas, mokymo programos turinys toks pat, 

kaip ir kitų mokyklų (jis oficialiai nustatytas), be to, mokytojai turėtų laikytis vyriausybės patvirtintų 

standartų. Paminėtina tai, kad, nors šis metodas gali būti taikomas mokant bet kurio dalyko, 

daugelyje mokyklų pirmenybė instrumentiniam mokymuisi teikiama mokant kalbų ir matematikos. 

Interaktyvių grupių metodas, kaip ir kitos sėkmingos mokymo iniciatyvos, sukurtas siekiant 

sustabdyti vadinamąjį Mathew efektą, kurio esmė – mažiau duoti tiems, kurie patiria daugiau 

sunkumų, nes visiems suteikiama galimybė tobulėti, o ypač – galimybė naudotis aukštos kokybės 

turiniu tiems, kurių sąlygos ne tokios palankios. Kada klasėje dirbti interaktyviomis grupėmis, 

sprendžia mokytojai. Jei pradedama taikyti šį metodą, tai nereiškia, kad nutrūksta kita veikla, 
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pavyzdžiui, pagrindinės pamokos. Mokytojai, atsižvelgdami į konkrečias užduotis, taip pat 

sprendžia, kokią mokymo medžiagą naudoti. Be to, jie atsakingi už tinkamą interaktyvių grupių 

metodo įgyvendinimą. 

Mokyklose, kurios taiko interaktyvių grupių metodą, sprendimai, kokios pagalbos mokiniams reikia, 

priimami įprasta tvarka, o į dialogu grindžiamus su mokymusi susijusio vertinimo ir susitarimų 

sudarymo procesus įtraukiami ir tėvai, mokytojai, savanoriai bei mokiniai. Kadangi kiekvienas 

suaugusysis prižiūri tik 4 ar 5 mokinius, o klasės mokytojas vadovauja visai veiklai, taikant 

interaktyvių grupių metodą suteikiama galimybė individualiau vertinti, kokių sunkumų patiria 

mokiniai ir kokios pagalbos jiems reikia. Be to, šiuo metodu suteikiama galimybė užtikrinti, kad 

pagalbą teiktų kuo įvairesnių grupių atstovai: mokytojas, savanoriai ir klasės draugai. Kai kuriais 

atvejais, siekiant padėti daugiausia sunkumų patiriantiems mokiniams, interaktyviose grupėse 

dalyvauja ir mokytojai pagalbininkai. Tie patys asmenys dalyvauja ir stebint bei vertinant, ar 

interaktyvių grupių metodas taikomas sėkmingai. Dažnai baigiant darbą interaktyvioje grupėje 

kartu aptariama, ko mokiniai išmoko, kas vyko sklandžiai ir kokius dalykus reikėtų patobulinti. 

Interaktyvių grupių metodą taikantys mokytojai ir mokyklos taiko ne tik vidaus procedūras, bet ir 

įprastas vertinimo priemones (pvz., standartizuotus testus). Interaktyvios grupės turėtų visiems 

mokiniams padėti išlaikyti bet kurį testą, ypač susijusį su raštingumu. 

Interaktyvių grupių metodo taikymas papildomai 

nekainuoja nei mokykloms, nei mokiniams, taip pat 

mokyklos negauna papildomo finansavimo šiai 

veiklai įgyvendinti. Tačiau dirbant interaktyviose 

grupėse sutelkiami švietimo bendruomenės (visų 

pirma bendruomenės narių ir pačių mokinių) jau 

turimi ištekliai siekiant sustiprinti visų vaikų 

mokymąsi. Kadangi darbas interaktyviose grupėse 

vyksta naudojantis jau sukauptais ištekliais, tai yra 

tvari švietimo veikla.  

 

TENKINAMI POREIKIAI IR SPRENDŽIAMI UŽDAVINIAI 

■ Lankomumas ir tolesnis dalyvavimas švietimo sistemoje 

■ Elgsenos problemų mažinimas 

■ Motyvavimas mokytis 

■ Vaikų emocinė gerovė, solidarumas ir draugystė 

■ Mokymosi rezultatai 

■ Mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje 

■ Šeimos ir kitų bendruomenės narių įgalėjimas būti švietimo paslaugų teikėjais 

■ Mokinių, šeimų ir mokyklos ryšiai 

■ Šeimos ir mokyklos veiklos, susijusios su vaikų ugdymu, koordinavimas 
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INTERVENCIJOS MASTAS 

Interaktyvių grupių metodas skirtas visiems mokyklos veikloje dalyvaujantiems asmenims. Jis gali 

būti taikomas labai įvairių lygmenų mokyklose – ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigose, 

pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, taip pat suaugusiųjų mokymo centruose (pagal 

mokymosi visą gyvenimą ir (arba) antros galimybės mokytis priemones). Interaktyvių grupių 

metodą gali taikyti įvairios mokyklos – valstybinės, privačios, religinės, nereliginės, esančios 

vargingose vietovėse, „viduriniosios klasės“ mokyklos ar mokyklos, įsikūrusios prestižiniuose 

gyvenamuosiuose rajonuose. Nors interaktyviose grupėse dalyvauja visi mokiniai, jos ypač 

naudingos palankių socialinių ir ekonominių sąlygų neturintiems mokiniams, mažumų grupėms, 

taip pat mokymosi sunkumų turintiems arba neįgaliems mokiniams.  

 

INTERVENCIJOS INTENSYVUMAS 

Interaktyvių grupių metodas gali būti nuolat taikomas visus mokslo metus ir šiose grupėse dalyvauja 

visi be išimties klasės mokiniai. Mokytojai, savanoriai ir patys mokiniai užtikrina, kad visiems 

mokiniams būtų suteikta tokia pagalba, kokios jiems reikia. Tai galima pasiekti klasėje užmezgant kuo 

daugiau mokymosi ryšių, – tiek su labiau įgudusiais bendraamžiais (kitais mokiniais, kurių gebėjimų 

lygis aukštesnis), tiek su įvairiais suaugusiaisiais (mokytojais ir kitais darbuotojais). 

 

REZULTATAI 

Tarp pagrindinių laimėjimų3, pasiektų taikant interaktyvių grupių metodą, paminėtini šie: 1) geresni 

mokymosi rezultatai (rezultatų rodikliai), 2) visos bendruomenės dalyvavimas mokymosi procese ir 

mokyklos veikloje, 3) sumažėjęs pamokų nelankymo ir mokyklos nebaigimo lygis, 4) darnesni 

tarpusavio ryšiai, 5) efektyvesnis esamų išteklių naudojimas. Šių laimėjimų pavyzdžių pateikiama 

konkrečių mokyklų atvejų aprašymuose. 

Angel Guimerà mokykla yra El Vendrelyje (Katalonija, Ispanija), konkrečiai – Puig rajone. Tai vienas 

iš sparčiausiai augančių rajonų. Ši mokykla pagarsėjo kaip visų mokinių integracijos centras, nes 

didelę jos mokinių procentinę dalį sudaro specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Iš 

duomenų apie mokymosi rezultatus matyti, kad, vertinant pagal standartizuotus testus, šie 

rezultatai pagerėjo daugiau negu 5 proc. punktais, palyginti su laikotarpio, kai interaktyvių grupių 

metodas dar nebuvo taikomas, rezultatais. 

 

Standartizuotų testų rezultatai 

2008–2009 mokslo metai 2011–2012 mokslo metai 

7,8 proc. aukščiau regiono vidurkio 13 proc. aukščiau regiono vidurkio 

 

                                                 

3 Toliau pateikiami kiekybiniai duomenys gauti iš mokyklų, įgyvendinančių keletą sėkmingo mokymo iniciatyvų, 

todėl neįmanoma atskirai įvertinti vien interaktyvių grupių metodo taikymo poveikio. Kuo daugiau sėkmingų 

mokymosi iniciatyvų mokyklos įgyvendina, tuo geresnių rezultatų jos pasiekia. 
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Standartizuotų testų rezultatų pagerėjimas (2008–2009 – 2011–2012 mokslo metais). Šaltinis: projektas INCLUD-

ED. 

 

Mare de Déu de Montserrat mokykla įsikūrusi Terasos miesto (Ispanija) pakraštyje esančioje 

vietovėje, kurioje gyvena daug nepalankios socialinės ir ekonominės padėties šeimų ir vyrauja 

didelis nedarbas bei skurdas. Daug šios mokyklos mokinių yra kilę iš Maroko, Lotynų Amerikos 

šalių, joje taip pat mokosi romų bendruomenės vaikų. Šioje mokykloje interaktyvių grupių metodas 

taikomas nuo 2001–2002 mokslo metų. Iš 2009–2011 m. duomenų matyti, kad pagerėjo mokinių 

kalbiniai ir matematikos gebėjimai. Mokinių, pasiekusių labai gerų mokymosi rezultatų kalbinių 

gebėjimų srityje, procentinė dalis ilgainiui išaugo, o mokinių, kurių šios srities mokymosi rezultatai 

buvo prasti, – sumažėjo. Tokia pati tendencija matyti ir iš duomenų, susijusių su matematikos 

gebėjimais. 

 

 

Mokinių, kurių pagrindiniai kalbiniai gebėjimai pagerėjo, procentinė dalis (2009–2011 m.). Šešta klasė. Šaltinis: 

projektas INCLUD-ED. 

 

 

Pagrindiniai matematikos gebėjimai (2009–2011 m.). Šešta klasė. Šaltinis: projektas INCLUD-ED. 

 

La Paz mokykla įsikūrusi Albasetės miesto (Ispanija) pakraštyje esančiame La Milagrosa rajone. 

Didžiausią šio rajono gyventojų dalį sudaro labai menkai išsimokslinusios romų šeimos, čia nesaugu 

gyventi ir vyrauja didelis nedarbas. Iš duomenų apie mokinių mokymosi rezultatus matyti, kad 6-iose 

kalbos srityse mokymosi rezultatai pagerėjo 1,1–2,3 taško (iš 5). 
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Kalbiniai gebėjimai. Sritys, kuriose matyti pagerėjimas. Ketvirtieji metai. Šaltinis: projektas INCLUD-ED. 

 

Be to, La Paz mokykloje ne tik pasiekta geresnių mokymosi rezultatų, bet taip pat sumažėjo 

pamokų nelankymo rodiklis ir padaugėjo į šią mokyklą užsirašiusių mokinių. 2006–2007 mokslo 

metais pamokų nelankymo rodiklis siekė 30 proc., 2007–2008 mokslo metais jis sumažėjo iki 

10 proc., o 2008–2009 mokslo metais užregistruoti vos keli pamokų nelankymo atvejai. Gana ilgą 

laiką nuolat mažėjo į mokyklą užsirašiusių vaikų skaičius, tačiau 2005–2006 mokslo metais pradėjus 

įgyvendinti sėkmingo mokymo iniciatyvas, įskaitant interaktyvių grupių metodą, į mokyklą buvo 

priimama vis daugiau vaikų. 

 

 
 

Mokinių užsirašymo į mokyklą tendencijos. Šaltinis: projektas INCLUD-ED. 

 

Taikant interaktyvių grupių metodą padedama pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, taip pat 

stiprėja mokinių tarpusavio ryšiai ir solidarumas. Vadinasi mokykloms visai nebūtina rinktis, ar 

dėmesį skirti mokymosi turiniui, ar vertybėms. Tai patvirtina ir toliau esantys pavyzdžiai, kuriuose 

pateikiama interaktyvių grupių dalyvių nuomonė. Iš jų taip pat matyti, kad, taikant šį metodą, 

pagrindinį vaidmenį atlieka bendruomenės nariai: 

 

Jei dirbame su savanoriais ir klasėje mokomės mažomis grupėmis, vienas iš dalykų, kuriam 

skiriame labai daug dėmesio, – tai vertybės. Mūsų tikslas – gebėti užmegzti tarpusavio ryšius, 

gerbti šalia esančius, taip pat išmokti tolerancijos ir supratimo, kad jei užduotį atlikai pirmas, 

tai jos dar nebaigei, kad svarbiausia yra ne „aš, aš, aš“, bet „mes“, kad reikia galvoti apie visą 
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grupę. (Mokyklos koordinatorius)4 

 

Prieš man įeinant į klasę, jie baisiai triukšmavo. Tai buvo neištveriama! Tada viena iš 

mergaičių pasakė: „Žiūrėkit, atėjo Juano mama“, ir jie susėdo į savo vietas. [Aš pasakiau:] 

„Nagi paklausykit, nurimkit ir pamatysit, kas bus”. Tada visi vaikai susėdo ir darė, ko prašė 

mokytojas, ir viskas buvo gerai… Paskui mokytojas paklausė: „Emilija, kada vėl ateisite?“ 

(Etninei mažumai priklausanti neraštinga mama)5 

 

Šių gerų rezultatų pavyko pasiekti be papildomų išteklių – tai reiškia, kad taikant interaktyvių grupių 

metodą efektyviau naudojami esami bendruomenės ištekliai. Iš toliau esančios diagramos, kurioje 

pateikti vienos mokyklos duomenys, matyti, kuriuo laikotarpiu per penkerius metus mokinių, 

užsirašiusių į mokyklą, padaugėjo gerokai labiau nei mokytojų, todėl padidėjo ir kiekvienam 

mokytojui tenkančių mokinių skaičius. Tuo pačiu laikotarpiu buvo pradėta įgyvendinti sėkmingas 

mokymo iniciatyvas, įskaitant interaktyvių grupių metodą, ir labai pagerėjo mokinių mokymosi 

rezultatai. Pradėjus taikyti interaktyvių grupių metodą, esami ištekliai buvo naudojami efektyviau: už 

kiekvieną mėnesio išlaidų 1 000 eurų mokymo paslaugos buvo suteiktos didesniam skaičiui mokinių 

ir jų mokymosi rezultatai buvo geresni. Mokymosi rezultatai pagerėjo ne dėl to, kad padaugėjo 

išteklių, bet dėl to, kad ištekliai buvo efektyviau naudojami. 

 

 

 

Mokinių, kuriems suteiktos mokymo paslaugos, skaičius, palyginti su kiekvienu per mėnesį investuotu 1 000 eurų. 

Šaltinis: projektas INCLUD-ED. 

 

Mokyklose taikant interaktyvių grupių metodą neišvengiama ir kliūčių. Pagrindinė kliūtis, trukdanti 

įgyvendinti šią sėkmingą mokymo iniciatyvą, – kai kurių mokytojų nenoras priimti į klasę tėvus arba 

kitus neakademinės bendruomenės narius. Interaktyvių grupių metodas klasėje niekada 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups (liet. „Klasės suskirstymas į tarpusavio mokymosi grupeles. Interaktyvių grupių atvejis“). Revista De 
Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. p.186. 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School's Centre: the role of community participation (liet. „Mokyklos dėmesio centre – imigrantų ir mažumų kilmės šeimų 

ir bendruomenių nariai. Bendruomenės dalyvavimo vaidmuo“). European Journal of Education (liet. „Europos švietimo 

žurnalas“), 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x. p.191. 



 

www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
9 

netaikomas, jei mokytojas nėra įsitikinęs, kad reikia tai daryti, nes kiekvienas mokytojas gali pats 

spręsti, ar nori taikyti šį metodą, ar ne. Dvejonių nelieka, kai mokytojai pamato geresnius kitų klasių 

rezultatus, todėl noriai ima daryti tą patį ir savo klasėje. 

Kadangi pasiekiama gerų rezultatų, nuo XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio labai padaugėjo 

mokyklų, taikančių interaktyvių grupių metodą. Šiuo metu pagal jį dirbama daugiau negu 200 

mokyklų Europoje ir daugiau negu 300 mokyklų Lotynų Amerikoje. Kadangi taikant interaktyvių 

grupių metodą gerėja daugelio mokinių mokymosi rezultatai ir mokymosi galimybės, tai 

perspektyvi priemonė, padedanti siekti strategijoje „Europa 2020“ nustatyto tikslo – sumažinti 

mokymosi nebaigusių asmenų skaičių tiek, kad jis nesiektų 10 proc. 
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Per projekto INCLUD-ED baigiamąją konferenciją 10-metė mokinė Ania Ballesteros pasakoja apie 

interaktyvias grupes ir dialogu grindžiamus literatūros kūrinių aptarimus (2011 m. gruodžio 6 d. 

Europos Parlamento rūmai) (subtitrai anglų kalba): https://vimeo.com/76545601 
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