
 

 
 

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 

IŠORINIO VERTINIMO IŠVADOMS ĮGYVENDINTI 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Terminai  Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 

Mokiniams suprantamas mokytojo aiškinimas (2.3.3.) 

1.  Mokinių apklausos 

(pokalbiai) apie atskirų 

dalykų (temų) aiškinimo 

supratimą, analizė ir 

rekomendacijos.   

Kartą per 

pusmetį 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupė. 

Tobulės mokytojų metodinė 

kompetencija. Taikys įvairius 

mokymo būdus mokinių 

mokymuisi ir supratimui 

gerinti.   

Mokytojų pasidalijimas savo 

patirtimi, kaip kuo aiškiau 

išaiškinti mokomąją 

medžiagą įtraukiant mokinį į 

ugdymo(si) procesą.  
 

2.  Mokinių apklausų 

rezultatų analizė ir 

rekomendacijos dėl jų 

taikymo. 

Kartą per 

pusmetį 

Metodinė 

taryba 

3.  Organizuojami pamokų 

stebėjimai, pasidalijimas 

gerąja patirtimi.  

2016-2018 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 
4.  Seminaro mokytojams 

apie įvairių metodų 

taikymą pamokoje 

organizavimas. 

Kartą per 

metus 

Direktorius 

Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.) 

1.  Mokinių požiūrio 

(nusistatymo) į mokslą 

tyrimas. 

Iki 2016 

mokslo metų 

pabaigos 

Vaiko gerovės 

komisija 

Praktinis  įgytų teorinių žinių 

pritaikymas pamokose, darbo 

kokybės pagerinimas. Vaikų 

savivertės didėjimas, teigiamų 

nuostatų mokymui(si) ir 

kompetencijų formavimasis. 

2.  Paskaita apie mokymosi 

nuostatas ir būdus 

(mokiniams, mokytojams, 

tėvams). 

2016 

kalendoriniai 

metai 

Administracija 

3.  Mokytojų diskusija 

(nuostata ir būdai) apie 

galimybę išmokyti 

kiekvieną vaiką pagal jo 

galimybes.  

Kartą per 

pusmetį 

Metodinė 

taryba 

4.  Nuosekliojo socialinio ir 

emocinio ugdymo 

programos idėjų 

pritaikymas pamokose. 

2016-2018 SEU komitetas 

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.) 

1.  Seminaras apie mokinio 

individualią pažangą, 

pažangos pamatavimą 

pamokoje. 

2016 m.  

2 pusmetis 

Administracija Mokytojai įgis  ir taikys žinias 

apie mokinių išmokimo 

stebėjimą pamokoje. 

Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas 

bendradarbiaujant su tėvais 

koreguos mokinio pažangą. 

2.  Mokinių išmokimo 

stebėjimas ir fiksavimas 

pamokose. 

2017–2018  Mokytojai 

3.  Mokinių tėvų dalyvavimas 2017-2018 Administracija, 



 

 
 

skatinant mokinius siekti 

individualios pažangos. 
Klasių 

auklėtojai 

Mokėjimas mokytis (2.4.2.) 

1.  Mokinių mokymosi stilių 

nustatymas.  

2016 m. II 

pusmetis 

 

Psichologas, 

klasių 

auklėtojai 

Mokytojas taikys mokymo 

metodus, atsižvelgdamas į 

mokinio mokymosi stilių. 

Mokinys suvoks savo 

galimybes,  mokymosi 

sunkumus, problemas ir  

padedant mokytojui gebės jas 

spręsti. 

2.  Mokinių skatinimas dirbti 

savarankiškai (susirasti 

informaciją įvairiuose 

šaltiniuose, gebėti 

įsivertinti save ir savo 

mokymosi stilių, 

bendradarbiauti). 

2016-2018 Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

3.  Tėvų švietimas apie 

mokinio gebėjimus 

mokytis, individualios 

pažangos stebėjimą ir 

pagalbą vaikui. 

2016-2018 Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

administracija 

Mokymasis bendradarbiaujant (2.4.3.) 

1.  Seminaras apie bendra-

darbiavimo naudą 

ugdymui pamokose.  

2016-2017 Administracija Mokytojai dažniau taiko 

pamokoje darbą grupėse ir 

mokinių tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

Aptariama bendradarbiavimo 

nauda mokinio  ugdymo 

rezultatams. 

Mokytojai, taikantys grupinio 

darbo metodiką, dalijasi savo 

patirtimi su kolegomis. 

2.  Mokinių bendradarbiavimo 

naudos ugdymui pamokose 

aptarimas. 

2016-2018 Metodinė 

taryba 

 

3.  Atviros pamokos 

dalinimuisi gerąją 

patirtimi. 

2016-2018 Administracija 

Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.) 

1.  Anketinė apklausa apie 

ugdymo veiklos 

diferencijavimą pamokoje. 

2016-2018 

kartą per 

metus 

Veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupė. 

Mokytojai taiko užduočių 

diferencijavimą, atsižvelgdami 

į mokinių gebėjimus. 

Mokytojai, taikantys užduočių 

diferencijavimą, dalijasi savo 

patirtimi su kolegomis. 

2.  Seminaras apie mokymosi 

veiklų diferencijavimą. 

2016 m. Administracija 

3.  Atviros pamokos 

dalinimuisi gerąją 

patirtimi. 

2016-2018 Administracija 

Mokytojams trijų metų laikotarpyje rekomenduojama pravesti bent po vieną atvirą pamoką 

progimnazijos (rajono) mokytojams. 

Pokyčiai kasmet vertinami plačiojo ir giluminio (pagal susitarimą) progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo metu. 

SUDERINTA: 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos tarybos posėdyje 

2016-     -     protokolo Nr.  


