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2020–2021 m.m. IQES apklausos
2020 m. gruodžio mėnesį vidaus kokybės įsivertinimo 
grupė mokykloje vykdė dvejas apklausas:
• Plačiojo įsivertinimo apklausą per IQES 

platformą.
Dalyvavo:
Mokytojai, lyderių klubo mokiniai
• Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

(NMVA) IQES apklausa.
Dalyvavo:
Mokiniai, tėvai, mokytojai



2020–2021 m. m. II pusmetis

 Numatėme stiprinti 2.3.1. rodiklį „Savivaldumas mokantis – padedant 
mokytojui kartu su mokytoju, mokiniai geba išsikelti mokymosi tikslus, 
savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą 
informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo 
mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti 
mokymosi problemas. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba 
pateikti jos įrodymus (atskirus darbus ar jų pasiekimų aplankus (portfolio), 
mokymosi dienoraščius). Reflektuodami individualią mokymosi patirtį, 
mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą”.



2020–2021 m. m. II pusmečio veiklos

 Švietimo pagalbos specialistai patobulino įsivertinimo anketą. Koreguota forma 
naudojosi visi klasės vadovai. 

 5a, 5b, 6a, 6b klasės vadovai, pagalbos specialistai kartą per mėnesį skyrė klasės 
valandėlę, kurioje mokė vaikus išsikelti tikslus, jų siekti, aptarė sunkumus ir 
sėkmes, mokė įsivertinti.

 Klasės vadovai vykdė individualius pokalbius tėvai-mokinys-auklėtojas nuotoliniu 
būdu (vasaris-sausis ir gegužė-birželis) dėl mokinių individualios pažangos ir 
mokymosi pasiekimų. Rugsėjo mėnesį numatytas klasės vadovų susitikimas dėl 
klasės vadovų veiklos planavimo (individualūs pokalbiai, tėvų susirinkimai, 
integruotos programos).

 Mokytojai dalyvavo tęstiniuose „Profesinio meistriškumo mokymai stiprinant 
ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį intelektą“ mokymuose.

 1-8 klasėse viena klasės valandėlė per mėnesį buvo skirta emociniam mokinių 
lavinimui. Užpildyti Olweus protokolai šia tema Google Diske.



2020–2021 m. m. II pusmečio veiklos
Švietimo pagalbos specialistai organizavo užsiėmimus-paskaitas: Darbas su specialių poreikių 
vaikais ir amžiaus tarpsniai. (kolega-kolegai)
,,Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų pažinimas. Elgesio korekcijos būdų pristatymas“
,,Sensorinės sistemos įtaka mokymuisi“
„Skaitymo, rašymo sutrikimai. Paglabos pbūdai“
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumai (6 – 7 metai)
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumai (8 – 10 metai)
Planuojamas rugsėjo mėnesį: Paauglystės tarpsnio ypatumai (11 – 14 metai)
Buvo vykdoma pagalba mokiniams, kurie patyrė sunkumų nuotolinio mokymosi metu. Buvo 
teikiama nuolatinė individuali pagalba mokiniui ir jo šeimai dėl lankomumo, įsitraukimo, darbo 
pamokose dalyvaujant klasės auklėtojui ir švietimo pagalbos specialistams. Buvo 
organizuojamos dalyko mokytojų  individualios ir grupinės konsultacijos. 



2020–2021 m. m. veiklos

 Mokytojai dalyvavo 96 kolegų pamokose, kurias paskui aptarė 
metodiniuose susirinkimuose. Ši veikla planuojama tęsti 2021-2022 
m.m.



Priminimas 2021-2022 m.m. po mokymų apie 
individualizavimą, diferencijavimą ir personalizavimą



Po „Užduočių individualizavimas ir diferencijavimas“ 
atliktų rodiklio veiklų (2020 m. sausis)
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Atmintinė tėvams ir mokiniams
 Individualizuotas ugdymas – tai pripažinimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais 

būdais pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, bet 
ir namuose, neformalioje veikloje. Individualizuotas ugdymas planuojamas ir organizuojamas 
remiantis mokinio poreikių ir patirties pažinimu. Individualizavimas padidina mokinių 
mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą ir savigarbą, yra būtina sąlyga kompetencijoms ugdyti.

 Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės mokinių 
sugebėjimų lygiams, poreikiams.

 Mokytojai taiko įvairius individualizavimo ir diferencijavimo metodus ugdymo procese:
 Suteikia per pamokas galimybę patiems pasirinkti užduotis pagal savo lygį; 
 skatina mokinių iniciatyvą, atlikti papildomas užduotis, asmeniškai pagilinti žinias pasirinkta 

tema; 
 Stipresni mokiniai padeda silpnesniems; 
 Mokiniai įsivertina savo darbą pagal pateiktus kriterijus; 
 Skiriamas darbas grupėmis ar poromis pagal gebėjimus; 
 Gabiesiems duodamos papildomos užduotys arba skiriamos aukštesnį mąstymą skatinančios 

užduotys. 



Rekomendacijos

• Tęsti individualizavimo ir diferencijavimo bei klasės valdymo tobulinimo 
ugdymo procese veiklas;

• Tobulinti mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo procesą: Įsivertinimo 
anketos papildymas; individualus aptarimas klasės auklėtojo-mokinio-tėvų;

• Klasių valandėlių metu įtraukti 1–8 klasių emocinio intelekto lavinimo 
veiklas;

• Organizuoti mokymus mokytojams apie individualizavimą ir 
diferencijavimą;

• Stiprinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą organizuojant „Kolega–
kolegai” veiklas.

 



Apibendrinimas

 Rudenį planuojamos apklausos, kurių rezultatus analizuosime ir 

rinksimės savo veiklų prioritetus



Sėkmės paslaptis – tai tikslo pastovumas
Benjamin Disraeli
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