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2.3.3 
Mokytojo ir 
mokinio 
dialogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plačiojo veiklos 
įsivertinimo etapo 
metu rodiklis 
įvertintas 3 
lygmeniu. 
Tačiau nutarėme šį 
rodiklį tobulinti, 
norėdami atrasti 
būdų, priemonių  
mokinių mokymosi 
motyvacijai kelti, 
ugdymo kokybei 
gerinti ,tarpusavio 
santykiams 
tobulinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiklos kokybės 
įsivertinimo grupė 
atliko tyrimą. Apklausė 
6, 7, 8, 9, 10 kl. 
mokinius. Apklausoje 
dalyvavo ir 16 
mokytojų. 
Tyrimo rezultatai 
pristatyti mokytojų 
tarybos posėdyje. 
Pateiktos išvadas ir 
rekomendacijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiklos rodiklis 
patobulintas iš 
dalies: rodiklių 
iliustracijų pagalba 
nustatyta , kad jis 
atitinka 3 lygį. 
60% mokinių teigia, 
kad daugelio 
mokytojų pamokos 
yra įdomios. 
70% mokinių mano, 
kad mokytojai 
stengiasi, jog 
mokiniai suprastų ir 
išmoktų pamoką. 
50% mokinių 
atsakė, kad tik 
kartais mokytojai 
pamokos pradžioje 
pasako tikslus ir 
uždavinius.  
22 % mokinių 
mano, kad 
mokytojai neskiria 
skirtingų užduočių 
gerai ir silpnai 
besimokantiems. 
60% mokiniams yra 
aišku, už ką 
mokytojai rašo gerą 
ar blogą pažymį. 
47% mokinių teigia, 
kad mokytojai 
nederina                
namų darbų                          
apimties su jais.  
10% mokinių 
nespėja padaryti 
tai, ką liepia 

Rodiklį tobulinsime 
ir kitais mokslo 
metais. 
Sieksime, kad 
mokytojai 
pamokoje labiau 
mokinius skatintų 
klausti, tyrinėti, 
analizuoti, spręsti 
problemas.  
Griežtai laikytis 
kontrolinių darbų 
rašymo grafiko. 
Būtina dar kartą 
mokiniams 
paaiškinti, kas yra 
apklausa, 
savarankiškas 
darbas.  Atkreipti 
dėmesį į drausmę 
pamokoje. 
Išnaudoti visas 
mokinių skatinimo 
priemones. Būtina 
kelti motyvaciją 
pamokose, taikant 
įvairius mokymosi 
metodus. 
Įvedus elektroninį 
dienyną ( nuo 
spalio 1d.), 
pagerės 
informacijos 
ugdymo klausimais 
perteikimas 
mokiniams ir jų 
tėvams.  
 
 



 
 
 
 
 
 
2.2.2 Pamokos 
struktūros 
kokybė 

 
 
 
 
Plačiojo veiklos 
įsivertinimo etapo 
metu rodiklis 
įvertintas 3 
lygmeniu. 
Iš anksčiau atlikto 
tyrimo ,, 
Mokymasis 
bendradarbiaujant“ 
mokiniai teigia,  
kad 
pamokos galėtų 
būti įdomesnės, 
daugiau taikyti IKT 
priemones. 
 

 
 
 
 
Veiklos kokybės 
įsivertinimo grupė 
atliko tyrimą ,,Mokinių 
grįžtamasis ryšys apie 
pamokos kokybę“. 
Metodinėse grupėse 
dalinomės patirtimi 
apie pamokos 
planavimą, 
diskutavome, kokia 
yra gera pamoka. 
Mokytojų tarybos 
posėdyje (gegužės 
mėn.) metodinių 
grupių pirmininkai 
pristatė geros 
pamokos aprašus, 
pateikė pavyzdžių. 
Mokyklos mokytojai 
supažindinti su IQES 
online lt. platformoje 
esančiais  portfeliais 
apie pamokos kokybę. 
Rašėme projektą mini 
mokymams mokykloje 
apie sėkmingos 
pamokos modelio 
įgyvendinimą. Gaila, 
tačiau paraiška 
nebuvo 

mokytojai. 
 
 
 
Veiklos rodiklis 
patobulintas iš 
dalies. Manome, 
jog jis atitinka 3 
lygį. 
Iš atlikto tyrimo  
30 % moksleivių 
teigia, kad 
pamokoms trūksta 
naujovių, 46 % 
mokinių sako, kad  
individualiam 
darbui gauna 
skirtingas užduotis, 
kurios jiems 
skiriamos 
atsižvelgiant į jų 
pažangą. 36% 
moksleivių mano, 
kad jiems trūksta 
tarpusavio 
bendradarbiavimo. 

 
 
 
 
Rodiklio 
tobulinimui 
numatome tokias 
priemones: 
dalinsimės 
patirtimi  
(stebėsime, 
aptarsime kolegų 
pamokas); 
atliksime mokinių 
apklausą; 
pagal galimybes 
kelsime 
kvalifikaciją; 
rekomenduosime 
mokytojams 
pamokose labiau 
taikyti IKT 
priemones;  
didesnį dėmesį  
skirsime mokinių 
darbui mažose 
grupėse; aiškiai, 
suprantamai 
mokiniams 
skelbsime 
pamokos tikslus ir 
uždavinius; 
naudosimės  
turima mokytojų 
metodine 
medžiaga; 
grįžusiems iš 
seminarų 
mokytojams 
siūlysime 
pasidalinti  
įgytomis žiniomis ir 
naujovėmis; 
sieksime, kad 
kiekvienoje 
pamokoje mokiniai 
siektų geresnių 
rezultatų, gerai 
suvoktų  naują 
mokomąją 
medžiagą. 
 



 


