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PROJEKTO ,,RENKUOSI MOKYTI“ VEIKLŲ PLANAS  

2021.09 - 2022.06 

Problema: Mokytojų dialogas siekiant kiekvieno mokinio  individualios pažangos 

Tikslas: numatyti veiklas, kurios padėtų sutelkti mokyklos bendruomenę problemos sprendimui. 

MĖNESI

S 

VEIKLA KOKS POKYTIS IR KAIP 

TAI PRISIDĖS PRIE 

PROBLEMOS 

SPRENDIMO? 

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI 

REZULTATAI 

LAIKAS ATSAKING

AS RM 

KOMANDO

S NARYS 

Spalis -

gruodis 

 

Mokytojų 

mokymasis (MM3) 

 

Mokytojų trejetai planuoja 

individualios pažangos 

pamatavimą pamokoje. 

Mokytojų dialogas apie 

pamokos planavimą 

 

Mokytojų išbandyti ir įvertinti kaip 

labiausiai pasiteisinę 3 individualios 

pažangos matavimo nuotolinėje pamokoje 

metodai išbandomi kontaktinėse pamokose. 

 

Kiekvienas taiko savo pamokose, dalinasi 

patirtimi.  

 

Išbando 2-3 metodus naujus. 

 

Kuriama dalinimosi ir mokymosi iš kolegų 

praktika (refleksijos lenta mokytojų 

kambaryje – pasidalina su kolegomis 

patirtimi, jausmu, emocija) 

Kiekvieno 

mėnesio II 

ketvirtadienis 

(45 min) 

Vita 

Kotryna 

 

MM3 

refleksija 

(raštu) 

Sausis-

kovas 

Mokytojų dialogo 

skatinimas. 

Mokinių įsivertinimo įgūdžių 

tobulinimas 

MM3 pamokose suplanuoja mokinių 

refleksiją. Mokiniai moka paaiškinti savo 

įsivertinimo rezultatą, pripažįsta 

įsivertinimo prasmę. (prasmė atsiras, kai bus 

matoma kur toliau panaudojami įsivertinimo 

duomenys) 

 

Kiekvieno 

mėnesio II 

ketvirtadienis 

(45 min) 

 

Lina 

Jurgita 

Kotryna 

 

 

 



1.SEMINARAS APIE REFLEKSIJĄ 

MOKYTOJAMS.  

2. Sausio mėn. pristatyti naują MM3 

planavimo tikslą: 

Lapelių lentoje: 

1. Savais žodžiais, dabartinis savas 

supratimas ,,Refleksija – tai...“ 

2. Man žinomi, patirti, išbandyti, 

taikyti metodai:... 

3. Ar refleksija man yra vertybė? 

Prasminga veikla?  Ko nežinau? 

KAIP REFLEKSIJOS MOKYTI 

MOKINIUS? Kur galiu rasti? Kaip 

sužinoti?  

Vasario mėn. – MM3 atrenka  refleksijos 

metodus, suplanuoja 1-2 metodų mokymą, 

taikymą pamokoje. Stebi pamokas. 

Kovo mėn. – pateikia pasiūlymus dėl metodų 

taikymo 

 

  Mokytojų ir mokinių nuomonė apie pokytį 

pamokoje 

Focus grupės 

 Mokytojų grupė 

Mokinių grupė  

8-10 žmonių. Sugalvoti klausimai, susiję su 

tuo ką norime išsiaiškinti 

 

 Vita 

Mantas 

Sausis - 

Vasaris 

 VIP stebėjimo 

sistemos 

tobulinimas 

Parengiami pasiūlymai VIP: 

Metodinė taryba-dalyko 

mokytojo veiksmai, Klasių 

vadovai- auklėtojo veiksmai 

klasės valandėlėje 

Išdiskutuoti VIP momentai, visiems VIP 

dalyviams aiškūs veiksmai. Kuriama 

atmintinė mokytojams, mokiniams, kaip 

atliekama refleksija (plakatas klasėje?) 

Metodinės 

tarybos ir 

klasių 

auklėtojų 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

Lina 

Vida 

Kovas Gerai besimokančių  

mokinių įvertinimas 

po II trimestro 

Pažangą padarę  I ir 

II trimestro 

Mokiniai geba įvardinti ir 

didžiuojasi savo pažanga ir 

pasiekimais 

Mokiniai džiaugiasi savo pažanga, drąsiai 

priima naujus iššūkius 

 

(džiaugsmo raštas – puikiai) 

Ilgųjų 

pertraukų 

metu I, II 

savaitę po II 

trimestro 

Henrieta 

Vida 



Lapkritis, 

Balandis 

Srauto aptarimas Vienoje klasėje dirbančių 

mokytojų susirinkimas, kurio 

metu numatomi pagalbos 

būdai mokiniams. Aptarti 

visų dalyvaujančių veiksmai 

iki aptarimo, aiški 

susirinkimo struktūra ir 

pagalbos būdai. 

Aptariami ne tik tie mokiniai, 

kurie turi problemų. 

Aptartos mokinių stiprybės ir numatyti 

pagalbos būdai.  

Balandis 

(pavasario 

atostogos) 

Jurgita 

Mantas 

 

Tėvų diena 

(nuotoliu) 

Numatyta pokalbio 

mokytojas-tėvai-mokinys 

struktūra 

Su tėvais aptarta padaryta pažanga, 

reikalinga parama ir pagalba, stiprybės. 

Po signalinio 

trimestro 

Vilma 

Lilija 

Birželis 

(jau nėra 

pamokų) 

Gimnazijos 

mokytojų praktinės 

veiklos refleksija- 

baigiamasis 

renginys- šventė 

Mokytojai dalijasi savo 

patirtimi, mokosi iš kolegų 

Besimokančios bendruomenės bruožai: 

refleksyvumas 

Parengta atmintinė mokytojams, 

mokiniams, kaip atliekama refleksija 

(plakatas klasėje) 

Numatyta 

diena 

Kita aplinka 

Vida 

Lina 

Birželis Pažangą padariusių 

mokinių 

apdovanojimas 

  Mokiniai pristato savo 

išsikeltų tikslų rezultatus 

Mokiniai didžiuojasi savo pasiektais 

tikslais,  

Mokslo metų 

pabaiga 

Henrieta 

Vilma 

 

 

 


