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Progimnazijos kontekstas

2020 m. rugsėjo 1d. duomenimis progimnazijoje 

mokėsi 873 mokiniai: priešmokyklinio ugdymo grupėse 
83 vaikai,  1-4 klasėse 399 mokiniai, 5-8 klasėse 391 
mokinys.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos 

skyriuje 55 mokiniai: ikimokyklinio ugdymo grupėje 16 
vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėje 7 vaikai, 1-4 
klasėse mokėsi 32 mokiniai.



Pamokos kokybės gerinimas (1)

užduočių diferencijavimas pagal mokinių ugdymosi 

poreikius; 

panaudojant mokytojų sukurtas užduočių banko, 

Eduka klasė užduotis;

įsigytų papildomų IT mokymo priemonių naudojimas;

tikslinga mokytojo padėjėjo pagalba, konsultacinių 

centrų veikla;



Pamokos kokybės gerinimas (2)

aktyvinančių ugdymo metodų taikymas; 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas, pagrįstas 

abipusiu pasitikėjimu;

stiprins mokinių savarankiškumo, atsakingumo, 

mokėjimo mokytis kompetencijas;

tikėtina per ateinančius dvejus mokslo metus pagerins 

mokinių mokymosi pažangumą ne mažiau kaip 2-4 proc.: 
6 klasėse nuo 95 proc. iki 97 proc., 7 klasėse nuo 90 proc. 
iki 93 proc.



Veiklos kokybės tobulinimo planas

siekiant patobulinti pamokos kokybę, progimnazijos 

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo plane yra 
keliami:

Tikslas: Tobulinti mokymo (si) kokybę 6-7 klasėse, 

užtikrinant mokinio asmeninę ūgtį ir mokymosi pažangą.
Uždaviniai: 
Taikyti mokymo metodus, aktyvinančius mokinių veiklą;
Diferencijuoti mokymą pagal mokinių poreikius ir gebėjimus;
Išmokyti mokinius įsivertinti mokymosi pasiekimus ir gebėti juos  
pagerinti.



1 UŽDAVINYS

Taikyti mokymo metodus, 

aktyvinančius mokinių veiklą 
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

1.1.  Mokymų apie aktyvinančius  

metodus mokytojams organizavimas. 

Dviem srautais 1-8 klasėse dėstantiems 

mokytojams 

2020-2021 m. m. 60 mokytojų per du srautus pagilins 5 

aktyviųjų mokymo metodų taikymo įgūdžius

2021-2022 m. m. 60 mokytojų per du srautus pagilins 

kitų 5 aktyviųjų mokymo metodų taikymo įgūdžius

Mokytojų organizuojamos  prasmingos 

ugdymo veiklos, skatins   mokinių smalsumą, 

mokys rasti savo klaidas, 

jas taisyti. Mokinių pažangumas 6 

klasėse lyginant 2019-2020 m.m. 

su  2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.  

pagerės ne mažiau  2-4 proc. nuo  95 proc. 

iki 97 proc.

Mokinių pažangumas 7 klasėse lyginant 2019-

2020 m. m. su 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 

m. m. pagerės ne mažiau 2-4 proc. nuo 90 

proc. iki 93 proc.

1.2. Mokytojų mokymasis ir dalijimasis 

gerąja darbo patirtimi.  Mokytojai 6-7 

klasėse veda po vieną atvirą pamoką 

taikydami aktyviuosius ugdymo metodus, 

parengia vestų pamokų aprašus ir 

rekomendacijas 

2020-2021 m. m. 10 mokytojų 6-7 klasėse veda atviras 

pamokas, parengia aprašą ir rekomendacijas 

2021-2022 m. m. 10 mokytojų 6-7 klasėse veda atviras 

pamokas, parengia aprašą ir rekomendacijas

1.3. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

organizavimas

Kokybės krepšelio darbo grupė suburia  susitikimus su 

mokytojais, dėstančiais 6-7 klasėse, ne mažiau 7-9 

refleksijoms dėl aktyviųjų ugdymo metodų, 

diferencijuotų užduočių taikymo pamokose, mokinių

gebėjimų įsivertinti mokymosi pasiekimus

Kokybės krepšelio darbo grupė parengia anketą ir 

organizuoja 6 -7 klasių mokiniams 8 apklausas apie 

aktyviųjų ugdymo metodų, diferencijuotų užduočių

taikymą pamokose, mokinių gebėjimų įsivertinti 

mokymosi pasiekimus



2 UŽDAVINYS

Diferencijuoti mokymą pagal 

mokinių poreikius ir gebėjimus 
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

2.1. Mokymų „Užduočių

diferencijavimas“ organizavimas 

mokytojams, dirbantiems 1-8 klasėse  

2020-2021 m. m. ne mažiau 60 mokytojų per du srautus 

pagilins užduočių diferencijavimo įgūdžius 

2021-2022  m. m. ne mažiau 60 mokytojų per du srautus 

pagilins užduočių diferencijavimo įgūdžius 

Užduočių diferencijavimas pagal mokinių poreikius, 

panaudojant mokytojų sukurtas užduočių banko, Eduka klasė

užduotis, įsigytų papildomų IT mokymo priemonių

naudojimas, tikslinga mokytojo padėjėjo pagalba specialiųjų

ugdymosi poreikių turintiems vaikams, stokojantiems 

mokymosi motyvacijos pamokose gerins pažangumą

6 klasių mokinių pažangumas iš lietuvių kalbos ir  

matematikos pagerės ne mažiau 3-5 proc.: nuo 89 proc. iki 

94  proc.

7 klasių mokinių pažangumas iš lietuvių kalbos ir 

matematikos pagerės ne mažiau 3-5 proc.: nuo 82 

proc. iki 85 proc.

Rodiklis „Mokymosi veiklos diferencijavimas“ lyginant NŠA 

mokinių 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. apklausų

rezultatus 6 klasėse pagerės 0,1 įverčio: nuo 2,3 iki 2,4 vertės 

7 klasėse pagerės 0,1 įverčio: nuo 2,0 iki 2,1 vertės. Rodiklis 

„Mokymosi veiklos diferencijavimas“ lyginant NŠA mokinių

2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m. apklausų rezultatus 6 

klasėse pagerės ne mažiau 0,3 įverčio: nuo 2,3 iki 2,6 vertės 7 

klasėse pagerės ne mažiau 0,3 įverčio: nuo 2,0 iki 2,3 vertės

2.2. Diferencijuotų lietuvių kalbos, 

matematikos pamokų 6-7 klasėse 

įvedimas 

Vieną pamoką per savaitę 6-7 klasių mokiniai dalyvaus 

lietuvių kalbos, matematikos diferencijuotoje pamokoje

2.3. Diferencijuotų užduočių banko kūrimas. 

Kiekviena metodinė

grupė 6-7 klasėms kuria diferencijuotų užduočių

bankus. Užduotys talpinamos Microsoft Teams 

platformoje

Ne mažiau 65 proc. mokytojų, 

dėstančių 6-7 klasėse, sukurs ir taikys diferencijuotas 

užduotis

Ne mažiau 50 proc. mokytojų, dėstančių 6-7 klasėse, 

naudos Eduka klasė mokymo platformos ir užduočių

banko užduotis2.4. Diferencijuoto mokymo taikymas  

naudojant Eduka klasę bei užduočių

banko užduotis

2.5. Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, tiksliųjų ir 

gamtos mokslų, menų ir technologijų,  pagalbos 

mokiniui specialistų kabinetų aprūpinimas 

planšetiniais kompiuteriais darbui su 6-7 klasių

mokiniais

Bus įsigyta 220  planšetinių kompiuterių, 25 lazeriniai 

daugiafunkciniai spausdintuvai, 3 spalvoti lazeriniai 

spausdintuvai

2.6. Individualios pagalbos teikimas 

6-7 klasių mokiniams

2 etatai mokytojo padėjėjo 6-7 klasėse

Vienas mokytojo padėjėjas teiks pagalbą 6 klasių

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, kitas mokytojo 

padėjėjas teiks pagalbą  7 klasių specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams kalbų, matematikos ir gamtos mokslų

pamokose



3 UŽDAVINYS

Išmokyti mokinius įsivertinti mokymosi 

pasiekimus ir gebėti juos pagerinti
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

3.1. Pedagoginių

psichologinių

paskaitų ciklo organizavimas ir 

vykdymas 1-4 ir 5-7 klasių mokinių

tėvams.

Ne mažiau 70 proc. 1-4 klasių tėvų dalyvaus paskaitose

Ne mažiau 60 proc. 5-7 klasių

mokinių tėvų dalyvaus paskaitose

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, mokinių išmokimas įsivertinti savo mokymosi 

pasiekimus ir gebėjimas juos pagerinti didins 6-7 klasių mokinių pažangumą: 6 

klasėse lyginant 2019-2020 m. m. su 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m. pagerės 

ne mažiau 2-4 proc.: nuo 95  proc. iki 97 proc. 7 klasėse 

lyginant 2019-20120 m. m. su 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 

m. m. pagerės bent 2-4 proc.: nuo 90 proc. iki 93 proc.

Rodikliai „Mokymas“ ir „Į(si)vertinimas ugdymui“ lyginant NŠA mokinių 2019-2020 m. m. ir 

2020-2021 m. m. apklausų rezultatus 6 klasėse pagerės ne mažiau 0,2 įverčio: nuo 2,5 iki 2,7 

vertės klasėse pagerės ne mažiau 0,2 įverčio: nuo 2,4 iki 2,6 vertės Rodikliai „Mokymas“ ir 

„Į(si)vertinimas ugdymui“ lyginant NŠA mokinių 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m. apklausų

rezultatus 6 klasėse pagerės ne mažiau 0,3 įverčio: nuo 2,7 iki 3,0 vertės 7 klasėse pagerės ne 

mažiau 0,3 įverčio: nuo 2,6 iki 2,9 vertės

6-7 klasių mokinių, turinčių patenkinamus ir nepatenkinamus metinius įvertinimus, 

per mokslo metus sumažės ne mažiau 10 proc.   

3.2. Susitikimų su psichologu 

organizavimas 6-7 klasių mokiniams 

Psichologo paskaitose dalyvaus ne mažiau 99 proc. 6-7 klasių

mokinių

3.3. Konsultacinių centrų

įkūrimas   6-7 klasių mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų

Mokinių konsultavimui 6 klasėse skiriamos valandos:

Matematikos 2 val./sav.

Lietuvių kalbos 2 val./sav.  

Anglų kalbos 1 val./sav. 

Mokinių konsultavimui 7 klasėse skiriamos valandos:

Matematikos 2 val./sav.

Lietuvių kalbos 2 val./sav.  

Anglų kalbos 1 val./sav. 

Fizikos 1 val./sav. 

3.4. Mokytojų stovyklos-

konferencijos „Kokybės 

krepšelio sėkmės istorija“  

organizavimas 

Stovyklos tikslinė grupė ne mažiau 50 dalyvių: mokytojai, 

dėstantys 6-7 klasėse ir vykdę projekto veiklas, pagalbos 

mokiniui specialistai,  kokybės krepšelio darbo grupės  nariai, 

progimnazijos administracija.  Ne mažiau 10 mokytojų darys 

pranešimus apie aktyviųjų ugdymosi metodų taikymą 

pamokose, diferencijuotų užduočių, mokinių pokytį gebėti 

įsivertinti mokymosi pasiekimus ir juos pagerinti  

Ne mažiau 55 proc. mokytojų, dirbančių 6-7 klasėse, pagerės bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos.

Kils mokinių mokymosi motyvacija, pagerės jų pažangumas 


