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LEGO serious play
(Rimtas LEGO žaidimas) 

Mokymo metodo pristatymas



Praktinės dalies turinys

• Antikorupcinio ugdymo metodinės priemonės

• LEGO serious play kaip metodo pristatymas

• LEGO serious play dirbtuvės



Antikorupcinio ugdymo 
metodinės priemonės



Antikorupcinio ugdymo metodinės 
priemonės
 Antikorupcinių nuostatų formavimo metodai

 Forumo teatro metodas

 Refleksija

 Problemų medis

 Diskusija

 Edward de Bono „Šešių mąstymo skrybėlių“ 
metodas

 Video medžiagos peržiūros metodas

 Korupcijos atpažinimo, suvokimo ir prevencijos
užduotys (galimos situacijos, situacijų kūrimas) 

 Interaktyvi viktorina (trukmė – 35 min).

 Orientacinės varžybos



Antikorupcinio ugdymo 
metodinės priemonės
 Metodas – LEGO serious play (Rimtas LEGO žaidimas) 

 Metodas – Dilemų žaidimas

 Metodas – Grupinis tyrimas

 Metodas – Priežastinių ryšių žemėlapiai 

 IKT naudojimas pamokos metu

 Antikorupcinio ugdymo galimybės popamokinėje veikloje
ir mokantis savarankiškai (Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) antikorupcinio ugdymo sistema internete
„Skaidrumo ženklelis“ www.skaidrumozenklelis.lt,
Transparency International antikorupcinio ugdymo idėjų
paketas pažengusiems (anglų kalba))

 Medžiaga saviugdai.

http://www.skaidrumozenklelis.lt/


LEGO serious play

• Tai – inovatyvus, eksperimentinis procesas, sukurtas paskatinti 
inovatyvumą ir verslumą, tačiau pastaruoju metu taikomas ir kitų 
sričių mokymams. 

• Tyrimai rodo, kad šis mokymosi procesas, kai įveiklinamos mintys 
ir rankos, pagilina ir sureikšmina patį pasaulio suvokimo procesą, 
sustiprina reflektyvumą ir leidžia palaikyti efektyvų dialogą, 
įtraukiant kiekvieną grupės narį (LEGO® Serious Play, 2020).



Lego serious play metodas padeda 
bendruomenės nariams kaip komandai 

ieškoti įvairių būdų spręsti problemas.

• Šis metodas leidžia dalyviams mokytis ir klausyti, suteikia jiems balsą. 

• Tai moderuojamas susitikimas, kuriame komunikuojama ir sprendžiamos 

problemos. 

• Jo metu naudojama bendra kalba nepaisant kultūros ar statuso skirtumų. 

• Jis pagrįstas tikėjimu, kad kiekvienas dalyvis gali prisidėti prie diskusijos, 

sprendimų ir rezultatų.



Metodo taikymo principai

• Dalyviams pateikiama serija klausimų, vedanti juos gilyn į subjekto 
specifiką. 

• Kiekvienas dalyvis stato savo 3D LEGO modelį atsakydamas į 
moderatoriaus klausimus ir pasirinkdamas LEGO elementus. 

• Šie 3D modeliai tampa pagrindu grupinei diskusijai, dalinimusi 
žiniomis, problemų sprendimui ir sprendimų priėmimui. 

Tai – tam tikros istorijos kūrimas, skirtingų scenarijų išbandymas, 
dalyvių nuomonės pateikimas be baimės paminti asmeninius 
jausmus (Jakavonytė ir kt., 2020). 



Dirbtuvių organizavimas

 Reikalinga turėti nemažai įvairių skirtingų LEGO kaladėlių, 
kiekvienai komandai (grupei) turėtų būti parūpinama atskiras 
kaladėlių komplektas. 

 Taip pat reikalingi stalai ar kiti paviršiai, ant kurių bus padėtos 
kaladėlės, dalyviai demonstruos savo 3D modelius.

 Susitikimo dalyvių skaičius 10–30. Dalyviai suskirstomi į grupes 
po 2–6 dalyvius.  

 Susitikimo trukmė – nuo 45 min iki 1,5 val. 

 Galima kartoti susitikimus iškeliant vis kitas situacijas, probleminius 
klausimus. 

 Susitikimas turėtų būti vedamas patyrusio moderatoriaus
(mokytojo, konsultanto, eksperto ar pan.) (Dashow, 2020). 

 Dalyviams susitikimo pradžioje turėtų būti turėtų būti įvardintas 
susitikimo tikslas. Taip pat priminti etikos principai: 
geranoriškumas, mokėjimas išklausyti kitų nuomonę, pagarba kitam.



Esminiai LEGO Serious Play žingsniai:

I žingsnis: Klausimo kėlimas. Moderatorius pateikia klausimą, situaciją ar 
iššūkį.

II žingsnis: Asmeninio modelio statymas. Kiekvienas dalyvis stato savo 
atsakymą naudodamas LEGO kaladėles. Kaladėlės įkvepia dalyvius 
naudoti metaforas ir kurti istoriją.

III žingsnis: Dalinimasis. Dalyviai yra pakviečiami pasidalinti mintimis 
apie savo modelį su kitais dalyviais. Taip užtikrinamas supratimas ir 100 
proc. dalyvavimas.

IV žingsnis: Modelio reflektavimas. Stengiamasi išfiltruoti kelias įžvalgas, 
dėmesio vertus aspektus, paaiškinimus, susijusius su sukurtu modeliu 
(De Graeve, 2019).





Lego serious play dirbtuvės 
Nuotoliniu būdu

 Individualūs žaidėjai

 Lego kaladėlės

 Paviršius

 Išmanus telefonas



Dirbtuvėms naudosime Padlet

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7


Dirbtuvėms naudosime Padlet



Sąlyga (1)

Paskelbtas konkursas projektams 
jaunimo korupcijos prevencijai stiprinti.

Projekto vertė – 10 000 Eurų. 

Įgyvendinimo terminas – 12 mėnesių.

Dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 50.

Jūs išrenka mokykloje atsakingu už 
projekto pasiūlymo pateikimą.

Klausimai:

Kas galėtų būti padaryta? 

Kokios grupės bus įtrauktos? 

Kokių išteklių reikės?

 LEGO modelio konstravimui skirta 15 
minučių.

 Pabaigus nufotografuoti ir įkelti foto į 
Padlet. Pateikti trumpą komentarą ar 
pavadinimą.

 Nuskenuoti kodą arba įvesti adresą: 
https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e
8rutk8qoe7

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7


Sąlyga (2)

Po metų paskelbtas pakartotinis 
konkursas jaunimo korupcijos 
prevencijai stiprinti projektų plėtrai.

Projekto vertė – 8 000 Eurų. 

Įgyvendinimo terminas – 6 mėnesiai.

Dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 80.

Klausimai:

Kas galėtų būti dar padaryta, išplėtota? 

Ką dar pakviesite prisijungti? 

Kam panaudosite papildomus išteklius?

 LEGO modelio konstravimui skirta 
10 minučių.

 Pabaigus nufotografuoti ir įkelti 
antrąją foto į Padlet su komentaru.

 https://padlet.com/vjukneviciene/imf
z1e8rutk8qoe7

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7


Sąlyga (3)

 Padlet pateiktos skirtingos idėjos

 Pasirinkti tris labiausiai patikusias 
idėjas ir paspausti širdelės ikolėlę.

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7


Apibendrinimas

„Per vieną žaidimo valandą 

galite sužinoti apie žmogų daugiau 

nei per visą gyvenimą trunkantį pokalbį“ 

– Platonas



Ačiū už dėmesį!

Dr. Rita Toleikienė ir dr. Vita Juknevičienė, 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

rita.toleikiene@sa.vu.lt; vita.jukneviciene@sa.vu.lt 







Kai neturima kaladėlių arba jų per mažai...



Daugiau projektų idėjų iš dirbtuvių...
https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7

https://padlet.com/vjukneviciene/imfz1e8rutk8qoe7

