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Pranešėja: Laima Zeringienė 



Prisiminkime 
2019 m. tobulinome rodiklį  

MOKYMOSI LŪKESČIAI IR MOKINIŲ 

SKATINIMAS 
 

Raktiniai žodžiai – 

Tikėjimas mokinio galiomis 



3.4.3. Kokį poveikį mokyklos pažangai 

turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?  

 Tikint mokinio galiomis, pamokose mokinimas buvo: 

• sudarytos tinkamos sąlygos kelti asmeninius 

mokymosi tikslus,  

• veiksmingai stimuliuotas mokinių smalsumas, sveikos 

ambicijos ir pasitikėjimas savimi, 

• mokytojų paskirtos diferencijuotos ir individualizuotos 

užduotys,  

• nurodyti veiklos būdai pakankamai skatino mokinių 

entuziazmą, smalsumą, aktyvų mokymąsi, sveikas 

ambicija, lyderystę darant asmeninę pažangą., 

• pagerėjo mokymosi motyvacija ir ugdymo kokybė. 



3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, 

pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos 

veiklos tobulinimas?  

 Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius, 

pamokose: 

• taikė aktyvų skirtingų gebėjimų ir amžiaus mokinių 

mokymą(si) ir mąstymą skatinančius metodus,  

• sudarė tinkamas sąlygas mokiniams išsakyti 

individualius mokymosi lūkesčius ir kartu su mokiniais 

konkrečiai įvertino, kaip pavyksta juos įgyvendinti, 

kokie veiksniai daro teigiamą poveikį pažangai,  

• vyravo aktyvia mokinių sąveika grįstas mokymasis. 



TEIKTOS REKOMENDACIJOS 

 1. Kiekvienas mokytojas sudaro ir reguliariai 

koreguoja mokymosi planus, atsižvelgdamas į 

individualų mokinio gebėjimų ir mokymosi lygį. 

2. Mokinys su mokytoju planuoja savo mokymosi 

tikslus ir žingsnius jiems pasiekti. 

3. Mokytojas sudaro galimybes mokiniams pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis ir kartu vertina 

individualią pažangą. 

4. Aptaręs mokymosi sėkmes, mokytojas taiko įvairias 

skatinimo ir pagyrimo žodžiu ir raštu formas (įrašai 

TAMO, sąsiuviniuose, diplomai, ,,kreditai” ir kt.). 



Užduotis metodinėms grupėms:  

iki 2020 m. vasario 21 d. su mokyklos 

bendruomene pasidalinti konkrečia 

praktine patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti 

rekomendacijas, pasidalinti gerąja patirtimi 

ar sukurta sistema, metodika (lentelės 

forma bus atsiųsta). 



2018–2019 M. M. (2019 M.) 

ĮSIVERTINIMO IR 

PAŽANGOS ATASKAITA 

 

 

Pranešėja: Laima Zeringienė 



3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji 

veiklos aspektai  
3.1.1. Įrašykite 1 

svarbiausio 

rodiklio numerį  

2.3.2.  

3.1.2. Įrašykite 1 

svarbiausią 

pasirinkto rodiklio 

raktinį žodį 

Santykiai ir 

mokinių savijauta 

3.1.3. Kas jums rodo, kad tai 

yra stiprusis veiklos 

aspektas? (pagrįskite 

duomenimis, iki 30 žodžių)* 

Mokinių tarpusavio, 

mokinių ir mokytojų, 

mokytojų santykiai 

grindžiami 

bendradarbiavimu, pagalba, 

pagarba, pasitikėjimu, 

geranoriškumu. Vyrauja 

šiltas mikroklimatas ir 

pozityvi darbinė aplinka, 

nebijoma prašyti pagalbos. 

Kiekvienas bendruomenės 

narys jaučiasi vertingas, 

saugus ir reikalingas.  



3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji 

veiklos aspektai  
3.2.1. Įrašykite 1 

svarbiausio 

rodiklio numerį  

2.2.2. 

  

3.2.2. Įrašykite 1 

svarbiausią 

pasirinkto 

rodiklio raktinį 

žodį 

Ugdymosi 

integralumas 

3.2.3. Kas jums rodo, kad tai 

yra silpnasis veiklos aspektas? 

(pagrįskite duomenimis, iki 30 

žodžių)* 

Integracijos, patirčių 

tarpdiscipliniškumo siekiama, 

bet nenuosekliai, neturint 

vieningos sistemos. Trūksta 

tarpdalykinio integralumo,  

integruotos pamokos vedamos, 

bet jų skaičius nepakankamas. 

Kai kurie mokytojai stengiasi 

susieti mokomąją medžiagą su 

kitais mokomaisiais dalykais, 

bet ne visada susieja su 

profesine praktika. 



3.3. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 

2020 metais (2019–2020 m.m.) 
3.3.1. Įrašykite 1 

svarbiausio 

rodiklio numerį  

2.2.2. 

 

3.3.2. Įrašykite 1 

svarbiausią 

pasirinkto rodiklio 

raktinį žodį 

Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas 

3.3.3. Kodėl pasirinkote tobulinti 

būtent šį rodiklį atitinkančią 

veiklą? (pagrįskite duomenimis, 

iki 30 žodžių)* 

Mokytojai pripažįsta mokinių 

skirtybes organizuodami 

mokymą(si), tačiau 

nepakankamai skatinamas 

aktyvus mokinių įsitraukimas 

keliant individualius mokymosi 

tikslus, derančius su kiekvieno 

mokinio mokymosi galimybėmis, 

interesais ir siekiais, renkantis 

temas, užduotis, atsižvelgiant į 

mokymosi būdus, tempą. 



Mokinių apklausos rezultatai apie 

mokyklos ir mokymo kokybę 

Pranešėja: Gitana Vasiliauskienė 



Apklausoje naudotas įrankis 

 



Atsakymų vertinimo skalė 

Atsakymai vertinami nuo 1 iki 4 
Verčių atitikmenys: 
1 – ,,Visiškai nesutinku” 
2 – ,,Ko gero nesutinku” 
3 – ,,Ko gero sutinku” 
4 – ,,Visiškai sutinku” 
Kokybės įsivertinime vidutinės vertės 
didesnės nei 2,5 vertinamos kaip pozityvios, 
mažesnės nei 2,5, kaip negatyvios. 
Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 2,5 reiškia 
neautralią vertę.  



Bendra informacija apie dalyvius 

Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2019-12-03 



Tu esi: 



Klasė, kurioje tu mokaisi: 



Tu mokaisi: 



Kai mokykloje vyksta renginiai, Tu: 



5 aukščiausios vertės 



5 žemiausios vertės 



Tėvų apklausos rezultatai apie 

mokyklos ir mokymo kokybę 
Pranešėja: Virgilija Vasiliauskienė 



Bendra informacija apie dalyvius 

Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2019-12-04 



Kurioje klasėje mokosi Jūsų vaikas? 



Kaip mokosi Jūsų vaikas? 



Jūsų dėmesys mokyklai 



5 aukščiausios vertės 



5 žemiausios vertės 



Mokytojų apklausos rezultatai 

apie mokyklos ir mokymo kokybę 
Pranešėja: Giedrė Šidlauskienė 



Bendra informacija apie MOKYTOJUS - dalyvius 

Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2020-01-10 



Mokytojų apklausos rezultatai apie 

mokyklos ir mokymo kokybę 

Apklausos sritys (4): 
 

1. Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant 
ugdymą. 

2. Mokinių mokymasis. 
3. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 
4. Vertinimas ugdant. 

 
 
 



5 aukščiausios vertės  

Tiriamoji sritis 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 

2 



5 žemiausios vertės 
Tiriamoji sritis 

 

2 

 
3 

 
2 

 

2 

 

4 



Didžiausias poreikis keistis 
Tiriamoji sritis 

 
2 

 
1 
 

2 
 

2 

 
 
 

2 



Rekomendacijos 

Organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio galias ir poreikius: 
 



1. ATLIKTI TYRIMĄ 

 

• Mokslo metų pradžioje klasių vadovams 

atlikti I-ų klasių mokinių mokymosi stiliaus 

tyrimus.  

• Rezultatus pristatyti kolegoms el. būdu, kad 

ugdymo turinį planuojantys mokytojai, 

pažindami kiekvieną mokinį,  galėtų geriau 

parengti užduotis pagal vyraujantį 

mokymosi stilių. 

 
 
 
 



2. DIFERENCIJUOTI IR 

INDIVIDUALIZUOTI UŽDUOTIS 

 
• skiriant namų darbų užduotis, klasės 

užduotis, jas diferencijuoti, sudarant sąlygas 

rinktis pagal sunkumo lygį, apimtį;   

• kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę 

patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, 

išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo 

įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose 

(ugdymą organizuoti įvairiose erdvėse (3D 

klasė, biblioteka, ŠU, kolegijos ir kt.)); 

• derinti individualų darbą, darbą poroje, 

grupėje, vykdyti ilgalaikius tyrimus ar rengti 

projektinius darbus; 

 
 

 
 



3. ORGANIZUOTI KONSULTACIJAS  

 

• mokytojams organizuoti dalykų 

konsultacijas, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir poreikius; 

 
 

 
 



4. VESTI IR STEBĖTI ATVIRAS PAMOKAS 

• 2020 m. organizuoti ir stebėti atviras pamokas, orientuotas 

į ugdymo turinio diferencijavimą), taikant kolegialų ryšį 
(bent 1 pamoka per mokslo metus; 

• kiekvienam mokytojui per 2020 m. stebėti pamokos ir 

stebėjimo protokole aprašyti bent vieną kolegos vedamą 

pamoką; 

• aukščiausią kvalifikacinę kategoriją turintys mokytojams 

(ekspertams) vesti ir stebėti ne mažiau kaip 3 kolegų 

pamokas per metus ir juos konsultuoti; 

• vykdyti administracijos ugdomąjį konsultavimą (pamokų 

stebėjimą) – bent vieną kartą per metus stebėti ir įvertinti 

kiekvieno mokytojo vedamą pamoką; 

• metodinėse grupėse inicijuoti pamokų, stebėtų pagal 

kolegialų ryšį, aptarimą. 

 
 

 
 



5. SUORGANIZUOTI SEMINARĄ 

• suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarą 

mokymo(si) ugdymo turinio diferencijavimo, 

individualizavimo ir integravimo tema;  

 
 

 
 



5. SKLEISTI MENTORYSTĖS PRAKTIKĄ 

• Po Erasmus + kursų skleisti mentorystės praktiką ( 1 

kursų dalyvis tampa mentoriumi 3-4 gimnazijos 

pedagogams ir konsultuoja įtraukiojo ir suasmeninto 

ugdymosi klausimais). 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Linkime nuoširdžiai dirbti ir daryti, viską, kas 
geriausia, mūsų mokiniams ir mums patiems. 

 
 

„Viskas visada baigiasi gerai. Jeigu viskas 

pasibaigė blogai, vadinasi, tai dar ne pabaiga“. 

     Paolo Coelho  



Bendradarbiaukime 


