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„GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS“

• sudaryta iš metodikos, skirtos mokytojams;

• mokomosios medžiagos – užduočių, skirtų mokiniams;

• praktinių rekomendacijų;

• metodinės dalies metodikų, iliustruotų ir papildytų 

mokomąja bei vaizdo medžiaga.



MOKYTOJŲ, MOKINIŲ IR TĖVŲ APKLAUSOS 
APIE MIKROKLIMATO TYRIMĄ VERTĖS 

Aukščiausios vertės:

• mokyklos mikroklimatas;

• geriausiai vertinta aktyvaus mokyklos gyvenimo, mokyklos kaip patyrimo 

erdvės sritis (mokytojai ir mokiniai);

• mokyklos tradiciniai renginiai ir projektai;

• puikus tėvų informavimas apie mokyklos veiklą, vaiko pasiekimus, kt.;

• mokiniai labai gerai vertina, mokytojų pagalbą mokantis, kitų mokyklos 

darbuotojų pagalbą kilus problemoms, gimtadienių šventimą.



MOKYTOJŲ, MOKINIŲ IR TĖVŲ APKLAUSOS 
APIE MIKROKLIMATO TYRIMĄ VERTĖS 

Tobulintinos sritys: 

• bendravimas bendruomenėje: mokinių tarpusavio santykiai, 

kolektyvo integralumas; 

• mokinių drausmė per pamokas.



KUO DAUGIAU PAMOKOS SCENARIJŲ, TUO 
DAUGIAU PRIVALUMŲ GERINANT MOKINIŲ 

RAŠTINGUMĄ

• mokiniai dirba aktyviau;  

• mokiniams sudaroma galimybių kalbėtis, savais žodžiais išsakyti 

savo     supratimą;

• mokytojas gali paskirstyti savo paramą atsižvelgdamas į mokinių 

poreikius. Kol aukštesniųjų pasiekimų mokiniai dirba savarankiškai, 

mokytojas gali intensyviau konsultuoti žemesniųjų pasiekimų 

mokinių grupes; 

• mokiniai skatinami įsivertinti, imtis atsakomybės už savo 

pasiekimus, mokosi mokytis. 



MOKYMĄSI PAMOKOJE SKATINA

• aiškūs mokymosi uždaviniai; 

• galimybės remtis turimomis žiniomis, patyrimu; 

• aktyvi veikla, bendradarbiavimo galimybės, įvairių strategijų 

taikymas; 

• konstruktyvi mokytojo ir klasės draugų grįžtamoji informacija; 

• laikas, skirtas individualiai ar grupės veiklai (rezultatui ir procesui) 

apmąstyti, aptarti, įsivertinti. 



KAS YRA RAŠTINGUMAS

• mokinio gebėjimo skaityti ir rašyti lygis; 

• mokinio gebėjimo reikšti mintis, jausmus rašytine kalba lygis;

• mokinio gebėjimo rašyti be klaidų lygis; 

• gebėjimas sklandžiai skaityti ir suprasti tai, ką perskaitė;

• gebėjimas rašyti reikiamą tekstą:  suformuluoti teksto turinį (žinoti, 

apie ką rašyti), formuluoti mintis ir reikšti jas sakiniais, gebėti 

taisyklingai parašyti sakinius, parinkti sakiniui tinkamą žodį ir jį 

taisyklingai parašyti. 



RAŠTINGUMO UGDYMO 
METODAI

„VORATINKLIS“  

“PASAKŲ INSCENIZAVIMAS“



„PASAKŲ KŪRIMAS“



„VIRVĖ“



„SKAITYMAS SU 
AKUTĖMIS“



PASIEKTI REZULTATAI

• per 2017 – 2018 m. m. lietuvių kalbos dalyko pažangą padarė 10,9 

proc. mokinių;

• per 2018 m. m. palyginus devynių klasių mokinių ūgtį lietuvių kalbos 

dalyko pažangą pdarė 4,7 proc. mokinių.



REFLEKSIJA

Raštingumo suvokimas turbūt yra toks pats, koks buvo vakar ar bus 

rytoj. Raštingumas – tai gebėjimas užmegzti ryšį su pasauliu per 

parašytą/spausdintą žodį. Tai ne tik mokėjimas rašyti ar skaityti, bet ir 

gebėjimas priimti, suvokti ir atsiliepti į užrašytą žodį. Tokioje aplinkoje 

perduodama patirtis, kuri lemia kultūros raidą, tradicijų tęstinumą, 

gebėjimą analizuoti ir pažinti istoriją.
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