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1. GERINTI PAGALBOS VAIKUI SĄLYGAS, PRITAIKANT UGDYMO TURINĮ
ATSIŽVELGUS Į KIEKVIENO MOKINIO POREIKIUS.

Veikla Įgyvendinta(-ama)

1.1. Ugdymo 

diferencijavimas ir 

individualizavimas 

pamokoje

Įsigytos skaitmeninio turinio licencijos:

90 (1-8 kl.) mokinių naudojasi EMA, 48 (6-10 kl.) mokiniai naudojasi EDUKA

mokymo priemonėmis. Mokytojai su EMA, EDUKA, ETEST dirba rengdamiesi

pamokoms.

Nustatytas 5-10 klasių mokinių mokymosi stilius, parengtos rekomendacijos,

jomis vadovaujasi mokytojai.

Konsultacinės valandos 1-10 klasių mokiniams: 11 įvairių dalykų konsultacijų, 8 

mokytojams skirtos valandos ruošti aukštesniųjų gebėjimų mokinius.

Organizuotas mokymų modulis mokytojams: „Užduočių diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje“. Dalyvavo 23 pedagogai.

Mokymai: „Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“. Mokymų modulio kaina – 715,00 eur.

Skaitmeninės mokymosi priemonių licencijos: 2233,00 eur



Išklausius mokymus „Užduočių diferencijavimas, individualizavimas ir 

personalizavimas“, naudojant įsigytas Ema, Eduka licencijas, platus užduočių bankas 

pritaikytas įvairių poreikių ir gabumų mokiniams, savalaikis grįžtamasis ryšys 

sudarė sąlygas ir visi vaikai patyrė sėkmę, nes gavo įvertinimus, nuolatinį pažangos 

stebėjimą, tai rodo 5-10 klasių mokinių mokyklos bendras pažangumo vidurkis, 

kuris pakilo 0,14 dalimi. Aukštesniuoju lygiu baigė 2 mokiniais daugiau negu 

praėjusiais metais, darome išvadą, kad ugdymas vyko pakankamai sklandžiai.



EDUKA, EMA PRIVALUMAI

• Eduka klasės dėka darbą su klase galima perkelti į virtualią erdvę, o tai labai pasiteisino  

nuotolinio mokymo metu.

• Labai svarbu, kad galima naudotis  skaitmeninių vadovėlių biblioteka, bei gausiu užduočių banku, 

gauti greitą grįžtamąjį ryšį ir stebėti progresą. 

• Darbas  grupėmis ir individualiai - patogu ir lengva priskirti grupėms ar individualiai mokiniui 

mokomąją medžiagą, nustatyti užduočių atlikimo terminą.

• Interaktyvios užduotys žadina mokinių motyvaciją mokytis.

• Efektyvus grįžtamasis ryšys - mokinių rezultatus  galima analizuoti vienoje sistemoje internete. 

• Naudojant automatinį užduočių taisymą sutaupomas mano kaip mokytojos laikas. (Rūta P.)

• Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas.



MOKYMAI „UŽDUOČIŲ DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS PAMOKOJE“



1.2. Individualios mokinio 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo stiprinimas visų

dalykų pamokose.

Mokytojai pamokose stebi mokinių daromą pažangą ir taiko įvairius vertinimo ir

įsivertinimo, refleksijos metodus. Mokiniai stebėdami savo asmeninę pažangą

pateikia jos įrodymus (pažangos lapus).

Kartu su mokytojais planuojama aptarti „Individualios mokinio pažangos

stebėjimo-vertinimo priemones“. 2022 m. I ketv.

PS ir KGR pamokų planavimas, stebėjimas, aptarimas: „Pamokos studija“ modelio

įdiegimas su Šilutės r. Saugų J. Mikšo pagrindine mokykla ir Klaipėdos r.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (3 mokytojai). 7 KGR grupės veda ir stebi

kolegų pamokas. 2021 m. IV ketv. – 2022 m. I – II ketv.

Įrengta mokinių bendradarbiavimo ir poilsio erdvė.

Veikla Įgyvendinta(-ama)

Kanceliarinės priemonės  146,00 eur

Pamokos studijos modelio diegimui 36,00 eur

Baldai (lauko klasei kėdės ir danga, baldai edukacinei erdvei) 806,45



TRIŠALIAI POKALBIAI

Individualios mokinio pažangos stebėjimo-vertinimo priemonių tobulinimui išbandyti 

atskiri kiekvieno 5-10 klasės mokinio individualios pažangos aptarimai su vaikais, 

tėvais (globėjais), klasės vadovu ir administracija. Skirtas dėmesys kiekvienam 

vaikui, geresniam jų pažinimui. Pastebėta, kad po šių pokalbių iš 12-kos 10 klasės 

mokinių, net 9 mokiniai padarė pažangą iki +0,63 balo dalies, pagerėjo aptartų

dalykų mokymosi pasiekimai. 

Trišaliai pokalbiai buvo organizuojami naudojant Office 365 Teams platformą. 



INDIVIDUALIOS MOKINIO PAŽANGOS APTARIMAI



PAMOKOS STUDIJA

Anglų kalbos pamoka 10 klasėje „Third conditional“ (Šalutinis sąlygos sakinys, 3 tipas)

• 2021-04-26 – Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje (anglų k. mokytoja J. 
Dargužienė)

• 2021-04-28 - Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (anglų k. mokytoja 
A. Vanagienė)

• 2021-04-30 – Šilutės r. Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla (anglų k. mokytoja B. 
Sabaliauskaitė) 



KGR (KOLEGIALUS GRĮŽTAMASIS RYŠYS)

Praėjusiais mokslo metais nepavyko organizuoti KGR pamokų stebėjimo dėl karantino, vesta vos 16 

procentų atvirų pamokų-veiklų, kurias stebėjo kolegos. 

Nuo rugsėjo mėnesio suburtos 7 KGR grupės po 3 mokytojus.

Pravesta 10 pamokų.

Veikla suplanuota iki balandžio mėnesio.

Kiekvienas mokytojas grupėje veda po 2-3 pamokas.

Balandžio mėn. kiekviena grupė paruošia sklaidą mokytojų taryboje.



BALDAI (POILSIO IR EDUKACIJOS KAMPELIS, LAUKO KLASĖ)



1 UŽDAVINIO KOKYBINIAI RODIKLIAI

5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimai naudojant skaitmeninius įrankius:

• gerėjo 0,55 balo lietuvių kalbos mokymosi vidurkis nuo 6,77 iki 7,32 balo;

• prastėjo 0,3 balo matematikos  nuo 6,65 iki  6,35 balo.

• 4 (6,77 proc.) 5-10 klasių mokiniai  pasiekė aukštesnįjį mokymosi lygį (buvo 3,64 

proc.)  

• 35,59 proc. 5-10 klasių mokinių pasiekė pagrindinį lygį (buvo 36,36 proc.), 0,77 

proc. mažiau.

• 2,75 proc. daugiau mokinių iš patenkinamo mokymosi lygmens perėjo į pagrindinį

(buvo 58,18 proc.) 



2. ĮDIEGTI PATYRIMINĮ IR INTEGRALŲ UGDYMĄ, SIEKIANT KIEKVIENO 
MOKINIO PAŽANGOS.

Veikla Įgyvendinta(-ama) 

2.1. Integralus ugdymas 

per patyriminę praktinę 

veiklą

Organizuojamos 5 integralaus patyriminio ugdymo praktinių studijų dienos.

Parengta ir įgyvendinta 10 praktinių studijų dienų programų. Dalyvavo 87 proc.

mokinių.

2021 m. lapkričio 22-26 d. organizuota integruotų mokslų savaitė “Pamokos

kitaip”, visi 5-10 klasių mokytojai vedė po vieną-dvi integruotas pamokas,

pravesta 11 integruotų pamokų.

Kolegialios patirties sklaida konferencijoje “Drąsiai kitaip 3”, Lyderių laikas 3

tęstinumas. Du mokyklos atstovai pristatė savo gerąją patirtį organizuojant

praktinių studijų dienas.

Išvykoms ir patyriminei veiklai – 253.21 eur

Priemonės tyrinėjimams 893,71 eur.

Priemonės laboratorijai (cheminės priemonės) 252,66  eur



PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENOS



PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENOS



INTEGRUOTŲ MOKSLŲ SAVAITĖ “PAMOKOS KITAIP”



INTEGRUOTŲ MOKSLŲ SAVAITĖ “PAMOKOS KITAIP”

1. Anglų k. – Muzika 6 kl. „Muzikiniu traukiniu į Kalėdas“ (netradicinėje erdvėje lauko klasėje).

2. Anglų k. – Fizika 10 kl. “Nanotechnologijos aplink mus”.

3. Lietuvių k. ir literatūra – Anglų k. 5 kl. “Vientisinio sakinio sandara. Prasminiai ryšiai. 

Neišplėstiniai, išplėstiniai sakiniai, pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys”.

4. Rusų k. – Dailė 9 kl. “Spalvos ir formos ornamente”.

5. Fizika – Fizinis ugdymas 8 kl. “Greitis ir pagreitis atliekant įvairias fizinio lavinimo užduotis”.

6. Matematika – Istorija 8 kl. “Lietuvos istorija lygtyse”.

7. Technologijos – Muzika 5 kl. “Pasigamink instrumentą ir pagrok”.

8. Tikyba – Gamta ir žmogus 5 kl. “Žmogus nuostabiai sukurtas (jutimo organai).

9. Geografija – Lietuvių k. ir literatūra 7 kl. “Žinomiausios Europos pelkės Aukštumalos išskirtinumas”

(išvyka).

10. Istorija – Matematika 5 kl. “ Romėniški skaičiai”.

11. Chemija – Žmogaus sauga 9 kl. ir 10 kl. “Pavojingos cheminės medžiagos buityje, jų poveikis 

žmogui ir aplinkai”.    



Veikla Įgyvendinta(-ama) 
2.2. Integralus ugdymas 

virtualioje aplinkoje, 

tikslingai naudojant IT

Integruoti 4 IT ir kitų dalykų (biologijos, lietuvių k. ir literatūros, geografijos)

projektai („Klasės knyga“ 6 kl; „Lankstinukas. Stuburiniai gyvūnai“ 7 kl.“;

„Valstybės“ 8 kl.“; „Žygio maršruto aprašymas. Sutartiniai ženklai“ 6 kl.

Pranešimas metodinėje grupėje “IT integravimas į mokomuosius dalykus,

Elektroninė knyga.”

Mokymai mokytojams "Nuotolinio mokymo programos/platformos Office

praktinio taikymo galimybės ugdymo procese“.

Parengtos ir patalpintos Office 365 platformoje integruotos pamokos, pamokų

planai, metodinė medžiaga.

Kompiuteriai su monitoriais 5819,94 eur

Multifunkciniai įrenginiai 1463,97 eur

Mokymai mokytojams:  „Office 365 

naudojimas ugdymosi procese“ 

800,00 eur



EDUKACINĖS PATIRTIES BANKAS

Microsoft Teams platformoje į edukacinės patirties banką keliame savo metodinę 

medžiagą (pranešimai, pateiktys ir kt.), pamokų (užduotys, pristatymai, vaizdo 

įrašai ir kt.) medžiagą. Failuose įkeltas sąrašas metodinių priemonių pavadinimų, 

kuriuos pateikė mokytojai. Parengti aplankalai pagal dalykus, kur mokytojai 

talpina savo edukacinę patirtį.



Veikla Įgyvendinta(-ama) 
2.3.   Patyriminiai mokymai

„Pozityvaus ryšio kūrimas 

bendruomenėje“ 

mokytojams.

40 val. mokymai mokytojų kolektyvui.

Mokymai „Pozityvaus ryšio kūrimas bendruomenėje“ 2200,00 eur



2 UŽDAVINIO KOKYBINIAI RODIKLIAI

Mokinių pasiekimų vidurkiai:

matematikos 9-10 kl. mokinių nuo 5,85 iki 5,83 balo sumažėjo;

gamtos ir biologijos 5-10 klasių nuo 7,12 iki 7,55 balo pagerėjo 0,43 balo;

fizikos 7-10 klasių mokinių nuo 5,28 iki 6,18 balo pagerėjo 0,9 balo;

chemijos 8-10 klasių nuo 6,18 iki 5,98 balo sumažėjo 0,2 balo. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


