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KALBA MOKINIAI (HAIKU)

Pokalbis per TEAMS
Netikėta, nauja man
Jau mes ekrane.

Mokykla – jėga
Sako tėtis ir mama
O man ji – šviesa.

Mokykla, šeima
Mes komanda esame čia
Nuotaika puiki.



GEROSIOS PRAKTIKOS SĖKMĖS TEMA

TRIŠALIAI POKALBIAI SIEKIANT KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS 5 –
10 KLASĖSE

(1 uždavinio veikla 1.2. Individualios mokinio pasiekimų ir pažangos 
vertinimo stiprinimas visų dalykų pamokose)



TIKSLAS

Individuali mokinio pažanga.

IDĖJA

Trišaliai pokalbiai. Kiekvieno 5-10 klasės mokinio individualios 
pažangos aptarimai su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės 
vadovas ir administracija.

IDĖJOS MOTYVAS

Mokinių tėvai vangiai jungėsi prie elektroninio dienyno, mažai 
domėjosi vaikų pažanga, atitolo nuo mokyklos.

IDĖJOS VYSTYMAS

• Nuotolinis mokymas;
• mokymai Office 365



PASIRENGIMAS TRIŠALIAMS POKALBIAMS

• Organizuoti klasių mokinių pasiekimų 
aptarimai su dalykų mokytojais.

• Analizuojamos mokinių mokymosi problemos.

• Numatomos pagalbos priemonės, siekiant, 
kad kuo anksčiau būtų suteikta pagalba.

• Stiprinamas mokinio individualios pažangos 
stebėjimas.

• Laiku nustatyti kylantys mokymosi sunkumai.

• Organizuota veiksminga mokymosi pagalba.



NEBUS SUTARIMO – NEBUS IR REZULTATŲ!

• Suderintas laikas su tėvais.

• Aptartos dalykų sėkmės, nesėkmės.

• Bendro tikslo siekimas.

• Susitarimų refleksija.



TRIŠALIŲ POKALBIŲ
EFEKTYVUMAS

• Skirtas dėmesys tėvams (globėjams, 
rūpintojams), kiekvienam mokiniui, 
geresniam jų pažinimui.

• Gerėja 5-10 klasių mokinių 
individuali pažanga.

• Pastebėta, kad po pokalbių iš 12-kos 
10 klasės mokinių, net 9 mokiniai 
padarė pažangą nuo 0,31 iki 1,12
balo dalies.

• Pagerėjo tėvų ir mokyklos 
bendradarbiavimas.

• 98 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) 
jungėsi į vaiko individualios pažangos 
aptarimus.

• 100 proc. apklaustų tėvų pripažino, 
kad trišaliai pokalbiai yra naudingi ir 
turi įtakos gerinant vaikų 
pasiekimus.
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10 KLASĖS MOKINIŲ II IR III TRIMESTRŲ 
REZULTATŲ PALYGINIMAS

II trimestras III trimestras



MOKINIŲ NUOMONĖ



TĖVŲ PASTEBĖJIMAI

100 proc. 
apklaustų 
tėvų 
sutinka, kad 
trišaliai 
pokalbiai yra 
naudingi ir 
turi įtakos 
gerinant 
vaikų 
pasiekimus.



KAI KLIŪTIS ĮVEIKIAME KARTU, NIEKO NĖRA 
NEĮMANOMO!



TRIŠALIŲ POKALBIŲ 
REFLEKSIJA

Dalykas Sėkmės Tobulintinos sritys Mokinio 

įsipareigojimai

Pagalbos 

priemonės, 

susitarimai

Refleksija

POKYTIS
• Parengtos rekomendacijos 

individualiai mokinio pažangai 
stebėti.

• Numatyti kriterijai mokinio 
pasiekimų aptarimams su dalykų 
mokytojais (lentelė).

• Parengti aptarimų kriterijai klasių 
vadovams organizuojant pokalbius 
su tėvais, vaikais (lentelė).

Eil.Nr

.

Pavardė, 

Vardas

Sėkmės, 

gebėjimai

Tobulintinos 

sritys

Rekomendacijos pagalbai

• Nenusimatėme konkrečių kriterijų 
pasiekimų aptarimams su dalykų 
mokytojais.

• Nesusiaurinome trišalių pokalbių 
kriterijų.

• Nenusimatėme pokalbių trukmės, 
todėl individualūs pokalbiai 
užtruko.

• Didelės laiko sąnaudos. 



GEROSIOS PRAKTIKOS PATIRTIES TĘSTINUMO GALIMYBĖS

• Trišalių pokalbių 5-10 klasėse vykdymas 2 kartus per metus;

• trišalius pokalbius vykdyti ir pradinėse klasėse;

• trijų šalių įsitraukimas į ugdymą(si) kurs saugesnius, pozityvesnius 
tarpusavio santykius;

• gerės vaikų mokymosi pasiekimai, lyderystė, augs vaikų savivertė.



Ačiū, kad buvote kartu!

Mokymas – tai darbas komandoje.
Reikia mokytis vienam iš kito,

padėti vienas kitam
ir veikti išvien,

jei norime, kad mokiniai
iš to gautų daugiau naudos.

G. Petty


