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Įsivertinimas – naujoji nafta!



Mūsų bendras tikslas – kiekvieno vaiko pažanga

Kad kiekvienas mokinys

GALĖTŲ

NORĖTŲ

MOKĖTŲ



IQES ONLINE APKLAUSA 2020M.:  PER PAMOKAS MANO
VAIKAS/AŠ/MOKINIAI TURI GALIMYBĘ PASIRINKTI 

ĮVAIRAUS SUDĖTINGUMO UŽDUOTIS

Tėvai / globėjai Mokiniai Mokytojai

2,9 2,5 3,4



Pasirinkta 
tobulinti veiklos 
sritis

2.2.2. RODIKLIS –

Mokymosi 

organizavimas. 

Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas



Diferencijavimo ir individualizavimo esmė

Ugdymo diferencijavimas – tai 
ugdymo turinio pritaikymas 
skirtingiems klasės mokinių 

sugebėjimų lygiams, 
poreikiams, mokymosi stiliams. 

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.



Individualizavimas reiškia tokią ugdymo praktiką , kai 

mokymas(is) pritaikomas pagal mokinio 

pasirinkimus ir specifinius poreikius ir 

yra sietinas su mokinio noru ir gebėjimu 

suvokti bei tobulinti savo mokymąsi.



Detali Lieporių gimnazijos rodiklio iliustracija

• Beveik visi (95 proc.) mokytojų daugumoje (60 proc.) pamokų organizuoja 

mokymą(si), diferencijuodami užduotis pagal mokinių gebėjimus bei laiką, skirtą 

užduotims atlikti.

• Beveik visi (95 proc.) mokytojų daugumoje (70 proc.) pamokų pagal mokymo(si) 

poreikius pergrupuoja mokinius, skatindami juos siekti individualių tikslų, aktyviai 

dalyvauti ugdymo procese.

• Dauguma (80 proc.) mokinių geba planingai ir kryptingai dirbti individualiai, poromis, 

grupėmis, tobulindami socialinę kompetenciją.



Gimnazijoje yra susitarta dėl ugdymo integralumo.

• Daugumos (80 proc.) dalykų ugdymo turinys siejamas vedant integruotas pamokas (kai 

pamoką veda du ar daugiau mokytojų), integruojant kito dalyko turinį dėstomo dalyko 

pamokose (kai pamoką veda vienas mokytojas).

• Dauguma mokytojų (70 proc.) organizuoja edukacines išvykas, susitikimus, vykdo 

projektus, kurie padeda tobulinti mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja ir anglų
kalbomis kompetencijas.

• Beveik visi (95 proc.) mokytojų vykdo tikslingą, efektyvią, geriausius rezultatus duodančią 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo integraciją, kuri padeda lavinti dalykinius mokinių
gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas.

• Beveik visose (80 proc.) pamokose ugdymo(si) turinys dera su pamokos uždaviniais. 

Beveik visi (80 proc.) mokytojų parenka mokinio amžių, mokymosi stilių, patirtį, poreikius 

bei gebėjimus atitinkančius mokymo(si) būdus ir metodus. Beveik visi (95 proc.) 

mokytojų suteikia mokiniams galimybę pasirinkti, kaip (individualiai ar grupėmis) atlikti 

užduotis



Pagal Šiaulių Lieporių gimnazijos 2021 metų veiklos 
plano uždavinį 1.1. Teikti mokiniams visapusišką 
švietimo pagalbą, siekiant pagerinti ugdymo(si) 
rezultatus

• Organizuotas seminaras mokytojams diferencijavimo ir 

individualizavimo tema, dalyvavo 90% mokytojų.

• Pamokų stebėsena. Prioritetai – užduočių individualizavimas ir 

diferencijavimas – stebėtos ir aptartos 48 pamokos.



I -IV- okai(428 mok.) , tyrimas 2021-05-07
Galimybė pamokų metu pasirinkti įvairaus 
sudėtingumo užduotis

Sutinka Nesutinka

Lietuvių kalba 54,3% 45,7%

Anglų kalba 55,4% 44,6%

Rusų kalba 52,2% 47,8%

Vokiečių kalba 43,9% 56,1%

Prancūzų kalba 44,7% 55,3%

Istorija 57,1% 42,9%

Matematika 64,7% 35,3%

IT 53,3% 46,7%

Fizika 63,1% 36,9%

Chemija 58,2% 41,8%

Biologija 54,2% 45,8%

Geografija 59,4% 40,6%

Technologijos 63,7% 36,3%

Muzika 67,4% 32,6%

Etika 75,3% 24,7%

Kūno kultūra 78,3% 21,7%



Išvada:

Per pamokas rinktis 
įvairaus 

sudėtingumo 
užduotis turi 
galimybę 

59,1% mokinių.



Klausimai, kuriuos kelia mokytojai

• Ką aš žinau apie savo mokinius?
• Ar žinau, kuris yra tylus ir kuris nuolat siekia mano dėmesio?

• Kurie atlieka viską, kas liepiama, ir daro pažangą? Kurie kelia susirūpinimą? 

• Kurie negali nustygti vietoje nė minutės ir kuriuos reikia nuolat skatinti?

• Kuriems mokiniams sekasi matematika ir kuriems 

kalbos?  

• Kurie turi elgesio problemų? 

• Kokie yra mano mokiniai ir ką jie mėgsta?

• Ar yra klasėje mokinys, kuris turi paslėptų talentų? 

• Kokiais būdais mokiniams patinka mokytis? Ar 
klausantis, ar stebint, ar darant, ar tyrinėjant, 
ar diskutuojant?



Kaip mokytojai diferencijuoja ir individualizuoja 
užduotis?

• Mokytojas Nr.2 Diferencijuoju skirstant užduotis į lengvesnes ir sunkesnes, mokiniai renkasi patys pagal savo gebėjimus, kurią spręsti. 

• Mokytojas Nr. 4 Sk. užduotys, vertinimas. Skirtingi namų darbai. Bet dauguma gali atlikti minimumą. Su gabiais parenku kt. vadovėlį. 

• Mokytojas Nr.6 Stipresni mokiniai atlieka daugiau užduočių. Pagalbą atliekant užduotį ( lentelės, patarimai).Paženklintos (*)

stipriausios/sunkiausios užduotis mokiniai renkasi. 

• Mokytojas Nr.10 Skiriu skirtingas užduotis, leidžiu rinktis veiklos pobūdį pamokoje.

• Mokytojas Nr.16 Individualizuoju užduotis, darbas grupėse.

• Mokytojas Nr.17 Skiriu užduotis ir nurodau galimus atlikimo variantus, individualizuoju priklausomai nuo vaiko 

sugebėjimų.

• Mokytojas Nr.23 Leidžiu pasirinkti, ar užduotį atlikti žodžiu, ar raštu. Leidžiu naudotis žodynu. Suskirstau dirbti į 

grupes pagal gebėjimus.

• Mokytojas Nr.24 Diferencijuojami fiziniai pratimai, atskirai merginom ir vaikinams pamokoje. Individualizuojami 

krūviai, pagal mokinio fizinį parengimą.

• Mokytojas Nr.28 Skirtingos apimties užduotys, rašant klasės darbą, galimybė pasirinkti neatlikti užduoties, jei užtenka 

patenkinamo įvertinimo.



Sunkumai, su kuriais susiduriama

1. Laiko sąnaudos ruošiant diferencijuotas užduotis.

2. Trūksta vadovėlyje medžiagos.

3. Mokinių negebėjimas įvertinti savo galimybes.

4. Pasiruošimo sudėtingumas, sugalvojimas užduočių.

5. Diferencijuojant užduotis dažniausiai dauguma renkasi lengviausia atlikimo būdą.

6. Vertinimas ir įsivertinimas.

7. Sunku kontroliuoti, kai klasėje daug vaikų.

8. Per didelės klasės.

9. Mokinių motyvacijos stoka.



• Integruotas pamokas bent kartą per metus veda 83%
mokytojų(siekiamybė buvo 80%).

• Edukacines išvykas bent kartą per metus organizuoja 60 %
mokytojų (siekiamybė 70%).



Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje
2021-12-01 Mokytojai Mokiniai Tėvai

Mokytojas numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie sugebės 

išmokti žodžių ar atlikti pratimų
94,1% 35,8% 45,2%

Mokytojas parengia papildomas užduotis gabesniems 

mokiniams, kurie greitai atlieka nurodytas užduotis
97,1% 55,7% 51,4%

Mokytojas numato, kuriam mokiniui ar mokinių grupei 

reikės pagalbos atliekant užduotis ir iš anksto tam 

pasirengia

94,1% 37,7% 58,8%

Mokytojas naudoja įvairius naujos medžiagos pristatymo 

būdus, padedančius mokiniams, turintiems vyraujančią 

regimąją ar girdimąją atmintį

94,1% 47,2% 48,2%

Skirdamas sudėtingesnes užduotis mokiniams, mokytojas 

apgalvoja galimybes mažiau pažangiems mokiniams 

palengvinti tų užduočių atlikimą: leidžia naudotis žodynu, 

atlikti užduotį su draugu ir pan.

100% 43,9% 47,4%

Mokytojas leidžia vieniems mokiniams atlikti užduotį raštu, 

o kitiems - žodžiu
61,8% 14,8% 25,2%



Mokytojai Mokiniai Tėvai

Mokytojas planuoja pamoką taip, kad į 

užduočių atlikimą būtų įtraukti visi klasės 

mokiniai

97,1% 65,1% 65%

Planuodamas pamoką mokytojas numato, 

kurias užduotis dalis klasės mokinių atliks 

susiaurintas ar praplėstas

91,1% 40,9% 37,2%

Pamokos metu mokytojas mokiniams skiria 

skirtingas užduotis
79,4% 16,5% 24,3%



Remokendacijos:

Mokytojams pamokų metu, skiriant mokiniams užduotis,

akcentuoti, kad jos diferencijuotos.

Veikos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomenduoja

kitais metais toliau tobulinti 2.2.2. rodiklį – Mokymosi

organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas,

suasmeninimas



Giluminis veiklos kokybės įsivertinimas
4.3.1. Rodiklis - KOMPETENCIJA

Živilė Renusė, matematikos mokytoja

Jovita Navickienė, informacinių technologijų mokytoja



Tikslas

Išsiaiškinti, ar mokytojai dirba kaip savo srities

profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai, ar

siekia dirbti kuo geriau, tobulina savo dalykinius ir

socialinius emocinius gebėjimus.



Uždaviniai

Išsiaiškinti,

• kaip atsiskleidžia mokytojų profesionalumas;

• kaip mokytojai vertina savo darbą;

• kaip mokiniai ir jų tėvai (globėjai) vertina mokytojų darbą;

• kaip mokytojai tobulina savo dalykinius ir socialinius 

emocinius gebėjimus.



Privalumai

• 95 proc. mokytojų tobulina savo dalykinę kompetenciją 

seminaruose ir kituose kvalifikaciniuose renginiuose.

• 95 proc. mokytojų patinka jų darbas.

• 100 proc. mokytojų skatina ugdytinius dalyvauti mokyklos, 

miesto ar šalies renginiuose.

• 82 proc. mokinių teigia, kad mokytojai skiria užduotis, 

padedančias pagilinti žinias ir pritaikyti jas praktikoje.

• 83 proc. mokinių teigia, kad mokytojai yra profesionalai.



Trūkumai

66 proc. mokinių teigia, kad mokytojų pamokos įdomios, 
taikomi įvairūs metodai pamokose.

80 proc. mokinių teigia, kad mokytojai moka suprantamai 
pateikti sudėtingas temas.

80 proc. mokytojų dalinasi patirtimi mokykloje, mieste ar 
šalyje.

72 proc. tėvų teigia, kad mokytojai jaučia atsakomybę už 
savo darbo rezultatus.



Rekomendacijos

• Mokytojams vesti bent vieną atvirų pamoką per 

pusmetį ir bent vieną pamoką netradicinėje aplinkoje.

• Taikyti pamokose šiuolaikinius ugdymo metodus, juos 

aptarti su kolegomis metodinėse grupėse.



Giluminis veiklos kokybės 
įsivertinimas

4.2.1. RODIKLIS –Veikimas kartu

RENATA KULEVIČIENĖ, GEOGRAFIJOS 
MOKYTOJA

LORETA KUNDROTIENĖ, GEOGRAFIJOS 
MOKYTOJA



Tikslas

Išsiaiškinti, ar mokyklos personalas laiko save viena 

komanda, siekiančia bendrų tikslų,

o santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir 

kolegialia pagalba,

ar dirbdami kaip viena ambicinga profesionalų komanda, 

mokytojai siekia aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų.



Uždaviniai

Išsiaiškinti :

• kiek pedagogų dalyvauja kolegialiame 
mokyme ir kaip tai padeda siekti aukštesnių 
bendrų rezultatų,

• kaip  bendruomeninis bendradarbiavimas 
padeda kurti  profesionalų komandą.



Privalumai 
97,5% bendruomenės narių teigia, kad visada sulaukia 
reikiamos pagalbos iš kolegų bei adminstracijos narių.

98% mokyklos personalo narių (administracija, pedagogai, 
pagalbos mokiniui specialistai, aptarnaujantis personalas) 
pritaria, kad sudaro solidarią komandą, kuri geranoriškai ir
kolegialiai siekia bendrų tikslų.

98% bendruomenės narių teigia, kad kolegialus mokymasis 
padeda pasiekti aukštesnių bendrų rezultatų.

92 % bendruomenės narių teigia, kad kolegų pamokų 
stebėjimas gerina tarpusavio bendradarbiavimą.

98% bendruomenės narių teigia, kad dalinasi savo mokomąja 
medžiaga su kolegomis.

95% bendruomenės narių teigia, kad mūsų gimnazijoje galima 
atvirai ir tiesiai įvardinti iškilusias problemas.

98 % mokytojų sąmoningai ir kryptingai mokosi įvairiose
komandose (pagalbos mokiniui specialistai, metodinės grupės).

85 % mokytojų dalyvauja mokytojų mokymosi išvykose,
organizuojamose 1-2 kartus per mokslo metus.



Trūkumai

Tik 90% bendruomenės narių įsitraukia į
mokyklos darbo grupių darbą.

Tik 89% mokytojų teigia, kad veda atviras
integruotas pamokas.



Rekomendacijos

• Mokytojams bent 1-2 kartus per metus 
organizuoti atviras integruotas 
pamokas.

• Skatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į 
įvairaus  pobūdžio veiklos grupes. 
Inicijuoti, kad kiekvienas mokytojas, 
bent kartą per mokslo metus, svariai 
prisidėtų prie kurios nors mokyklos 
veiklos darbo grupės.



2021/2022m.m. pasirinkta tobulinti 
veiklos sritis

• 2.2.2. RODIKLIS

Mokymosi organizavimas. 

Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas




