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Progimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, įgyvendina mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo strategiją, ugdo 

sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi. Progimnazijos bendruomenė analizuoja ir nuolat aptaria ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia 

pagalbos ir teikia ją mokiniams. VGK, kartu su tėvais/globėjais sprendžia tikslingos ir reikalingos pagalbos teikimą mokiniams, kurie jos negali gauti 

namuose.                                          

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui koordinuoja mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo pagalbos teikimo procesą – priimtų 

sprendimų, įgyvendinamų priemonių savalaikį įgyvendinimą, tų priemonių poveikio analizės vykdymą. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo proceso 

dalyviai yra: mokomųjų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, vaiko gerovės komisija, progimnazijos administracija, tėvai 

(globėjai, rūpintojai).         

Mokymosi pasiekimų gerinimui įtakos turėjo: 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimo ir vertinimo lentelės, tėvų/globėjų aktyvus dalyvavimas ugdymo procese;  

 78 proc. tėvų stebėjo savo vaiko asmeninę pažangą ir padėjo siekti aukštesnių rezultatų;  

 40 proc. tėvų stebėjo vaiko asmeninę pažangą Office 365 platformoje; 

 85 proc. tėvų e. dienyne sekė vaiko asmeninę pažangą; 

 21 proc. 5-8 klasių  mokinių padarė individualią dalykinę pažangą pagal metinius įvertinimus. 

Aktyviai buvo naudojamos edukacinės erdvės:     

 3D klase naudojosi 32 proc. mokytojų; 

 išmaniąja klase naudojosi 70 proc. mokytojų; 



 konferencijų klase naudojosi 5 proc. mokytojų. 

 

Įsigytos mokymo priemonės programos įgyvendinimui: robotų „BEE-BOT“ ir „BLUE-BOT“ 2; komplektai, edukaciniai programavimo žaidimai 

„Scottie Go“ – 2 žaidimai, 24 vnt. iMO Learn kubų.          

EMA sąsiuvinius pildė 95 proc. pradinių klasių mokiniai ir matematikos, gamta ir žmogus, istorijos 5-6 klasės, geografija 6 kl. 

Pradinių klasių mokiniams pagalbą teikė ilgos dienos mokykla, o 5-8 klasių mokiniams buvo teikiamos trumpalaikės (67 proc.) ir ilgalaikės (43 

proc.) konsultacijos. 

El. pašto paslaugomis naudojasi 100 proc. mokytojų.  

Vyko kolegialus pamokų stebėjimas (kiekvienas mokytojas stebėjo 2 pamokas per mokslo metus) ir jų aptarimas metodinėse grupėse.  

Mokinių poreikiams tenkinti 1-8 klasėse skirta 44 valandos: mąstymo strategijoms, lietuvių k., matematikos, anglų k., gamtos mokslų 

konsultacijoms.  

 

 Atlikti tyrimai: 3-8 klasių mokinių tyrimas ,,Mokymosi stiliai“, 1-8 klasių mokiniams ,,Kaip aš jaučiuosi“. Tirta penktų ir pirmų klasių mokinių 

adaptacija. Moksleivių apklausa apie nuotolinį mokymąsi 5-8 klasėse. Tėvų apklausa apie nuotolinį mokymąsi. Pagalbos mokiniui specialistai vedė 

klasių valandėlės progimnazijos mokiniams „Patyčios ir saugumas progimnazijoje“. 

Laboratorijoje buvo naudojamos projekto „Mokyklų atnaujinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonės. IT atnaujinimas. 

Specializuoti kabinetai buvo aprūpinti priemonėmis.  

Dalyvauta projektuose: „Informatika pradiniame ugdyme“, „Karjeros diena/popietė profesinėje technikos mokykloje“. 

Vyko gabių mokinių stebėjimas per mokslo metus, tyrimas ir darbas su jais. Taikoma patobulinta itin gabių mokinių atpažinimo metodika.  

2 mokiniai pakviesti dalyvauti Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programoje. Pusmečių pabaigoje geriausiai besimokantys mokiniai 

apdovanojami buvusio mokinio įsteigta 50 EUR premija (I pusmetis – 12 mokinių, II pusmetis – 16 mokinių). 

6 silpniau besimokantiems mokiniams buvo sudaryti individualūs planai. 



Kadangi esame SEU, UNESCO ASP-net, Sveikų mokyklų tinkluose, vyksta šių programų integravimas į ugdymo procesą. Nuosekliai pildomi 

„Auga asmenybė” sąsiuviniai. 85 proc. mokinių prisiima atsakomybę už savo mokymosi pasiekimus ir geba vertinti savo mokėjimo mokytis 

kompetenciją.  

Atlikta situacijos analizė parodė, kad siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų yra 

svarbus mokėjimo mokytis kompetencijos pamatavimas, savo mokymosi analizavimas. Sėkmingam ugdymui pagal kiekvieno mokinio poreikius ir 

galimybes sudaromas „2020 – 2021 m. m. mokinių pasiekimų gerinimo planas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2021 M. M. MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO PLANAS 

Tikslai Uždaviniai Numatomos priemonės Atsakingi 

asmenys 

Rezultato vertinimo 

kriterijai 

1.   Tobulinti 
mokymo ir 

mokymosi 

kokybę. 

1. Mokymo būdų 
gerinimas. 

1. Ugdymo veiklos formų parinkimas mokymosi  
motyvacijai skatinti: per pamokas taikyti įvairias 

ugdomosios veiklos formas. 

2. Ugdymo turinio parinkimas atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, interesus, individualias savybes. 

3. Tikslingas darbų skyrimas atlikti namuose: jų apimtys turi 

atitikti mokinių gebėjimus, užduotys turi būti skatinančios 

tolimesnį tobulėjimą. 

4. Efektyvus IKT naudojimas per įvairių dalykų pamokas ir 

popamokinėje veikloje, visos dienos mokyklos modelio 

taikymas, Eduka ir EMA platformų naudojimas, darbas 

išmaniojoje klasėje, 3 D klasė, lauko klasė. 

5. Teminių planų integruojant klasikinio ugdymo elementus 

kūrimas ir taikymas 1-8 klasėse.  

6. Dalykų mokytojai padeda susidaryti asmeninius mokymosi 

planus spragoms likviduoti (pusmečio eigoje).  

7. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, panaudojant 

klausimų kėlimo ir skaitymo įgūdžius. 

8. Patyriminis mokymas fizikos ir chemijos pamokose  

jungtinių pamokų metu, pradinėse klasėse lauko klasėse ir 

laboratorijoje. 

9. Grįžtamasis ryšys per pamokas. Pagal jį nedelsiant 

koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodikas. 

10. Specialistų atliekami tyrimai bei pagalba mokiniams, 

tėvams, mokytojams, gerinant mokymosi pasiekimus.  

 

Mokyklos 
administracija, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai, 

vaiko pagalbos 

specialistai. 

1. Stebėtos pamokos, kurių 
mokymo turinys diferencijuotas. 

2. Stebėtų pamokų, kuriose 

naudota IKT ar pamokų 

vykstančių išmaniojoje klasėje 

aprašymai. 

3. Diferencijuotų ir individualių 

užduočių kūrimas ir kaupimas. 

4. Eduka ir EMA sąsiuvinių 

platformų naudojimas. 

Išmaniosios klasės naudojimo 

analizė. 

5. 5. Aptarimas ir įvertinimas met. 

grupėse. 

6. 6. Kartą per 2 mėn. met. grupėse 

aptariami ir koreguojami planai. 

7. 7.Stebėtos pamokos ir jų 

aptarimas. 

8. Stebėtos pamokos ir jų 

aptarimas. 

9. Konsultacijos po pamokų. 

10. Specialistai, klasių vadovai, 

mokytojai, VGK posėdžiai. 

 

 



 2.Ugdyti mokinį, 
gebantį 

sėkmingai 

gyventi atviroje, 

besikeičiančioje 

visuomenėje. 

1. Ugdymo turinio siejimas su mokinių patirtimi, interesais ir 
galimybėmis (integruotos pamokos). 
2. Edukacinių išvykų, veiklų įvairiose aplinkose 

organizavimas. 

3. Pamokos neformalioje aplinkoje. 

4. UNESCO programos integravimas į UP. 

5. Neformaliojo ugdymo derinimas su mokomuoju dalyku. 

6. „Auga asmenybė“ sąsiuvinių pildymas ir analizavimas. 

7. Integruotas ugdymas karjerai 7-8 klasių mokiniams. 

8. Dalyvavimas įvairiuose projektuose.  

Dalykų 
mokytojai, 

UNESCO darbo 

grupė, SEU 

komitetas 

 

1. Integruotų savaičių analizės ir 
ataskaitos. 

2. Edukacinės išvykos. 
3. UNESCO renginių analizė. 
4. „Auga asmenybė“ sąsiuvinių 

pildymas, analizė. 
5. Ugdymo karjerai analizė, 

tyrimas. 

 

2. Teikti pagalbą 
tobulinant 
mokymosi 
kokybę. 

1.Mokymosi 
motyvacijos 
skatinimas. 

1. Įvairių projektų organizavimas, dalyvavimas įvairiuose 
konkursuose, olimpiadose. 

2. Gabių mokinių ruošimas miesto ar šalies konkursams, 
olimpiadoms. 

3. Darbų skiriamų atlikti namuose fiksavimui taikomas 
kaupiamasis vertinimas. 
     4. Mokinių mobiliųjų įrenginių panaudojimas ugdymo 
procese.  
     5.  Administracijos skatinimas už padarytą pažangą. 
     6.  Pagalba po pamokų namų darbų ruošai. 
     7.  Specialistų rekomendacijos. 

 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
dalykų 
mokytojai, 
tarpdalykiniai 
ryšiai. 

1. Projektų skaičius per mokslo 
metus. 
2. Mokinių, dalyvaujančių 

mokyklos ir miesto 

olimpiadose, skaičius. 

3. Mobiliųjų įrenginių 

pnaudojimo analizė. 

 4. Stipendijos puikiai 
besimokantiems vaikams, padėkos 
mokiniams metinėje šventėje 
„Ačiū“, išvyka SEU lyderiams ir 
gabiems mokiniams. 



 2.Individuali 
pagalba mokiniui. 

1. Galimybių sudarymas mokiniams išsiaiškinti savo 
stipriąsias  vietas ir tobulintinas sritis. 

2. Mokiniai pritaiko savo žinias per kito dalyko 

pamokas. 
3. Mokymasis naudotis kuo įvairesniais 

informacijos šaltiniais. 

4. Sąlygų rinktis užduotis pagal gebėjimus 

sudarymas. 

5. Mokėjimo mokytis kompetencijos 

pamatavimas, pažangos ir pasiekimų planavimo ir 

vertinimo lapų pildymas, talpinimas Office 365 

platformoje, savo mokymosi analizavimas. 

6. Mokymosi stilių analizė. 

7. Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas. 

8. Spec. poreikių mokinių ugdymas, pritaikant 

bendrąsias ugdymo programas. 

9. Iš užsienio grįžusių mokinių planų sudarymas, 

spragoms šalinti. 

 

 

 

Mokyklos 

administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

 

1. Ilagalaikių planų 
analizavimas. 

2. Stebėtų pamokų 

aprašymai. 

3. Pažangos ir 

pasiekimų planavimo ir 

vertinimo lapų analizė.  

4. Mokymosi stilių 

tyrimas 3-8 klasių 

mokiniams. 

5. Gabių mokinių 

ugdymo darbo grupė, 

dalykų mokytojai. 

6. Dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

3. Pagalbos 
teikimo 
efektyvumo 
analizė. 

 

1. Sukurti sąlygas 
veiksmingam 

diferencijuotam, 

individualizuotam 

mokinių 

mokymui. 

1. Skleisti gerąją patirtį „kolega - kolegai“. 
2. Atskleisti mokinių galimybes. 

3. Sistemingai tirti ir tenkinti 1-8 klasių mokinių 

poreikius. 

4. Sudaryti galimybę mokiniams konsultuotis ir 

gerinti pasiekimus konsultacijų metu.  

5. Pusmečių, metinių ir testų aptarimas metodinėse 

grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose. 

6. Asmeninių planų analizė. 

7. Protinės ir fizinės veiklos dermė. 

8. Savanorystės galimybių panaudojimas. 

Mokyklos 
administracija, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai, 

metodinė taryba 

1. Sukurtos 
diferencijuotos užduotys, 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus 

ir poreikius. 

2. Silpniau besimokančių 

mokinių įvertinimų analizė 

metodinėse grupėse. 

3. Gabių mokinių dalyvavimas 

ir pasiekimai šalies, miesto 

konkursuose ar olimpiadose. 

4,5,6 punktai aptariami 

metodinėse grupėse. 
7. Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių vadovai, 

mokytojai, VGK posėdžiai. 

 
_____________________________________ 

 


