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VII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Veiklos plano tikslai dera su mokyklos strateginiais tikslais. 

 

1 strateginis tikslas: 80 % mokinių savo buvimą mokykloje laiko prasmingu. 

1 Tikslas –  Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą. 

Uždaviniai: 

1.1. ugdyti mokinių atsakomybę už savo elgesį; 

1.2. motyvuoti mokinius savarankiškai mokytis, siekti rezultatų; 

1.3. ugdytis gebėjimą sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti tikslo. 

 

2 strateginis tikslas: 100 % mokytojų sąmoningai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, geba prisiimti atsakomybę. 

2 Tikslas – Ugdyti mokytojų atsakomybę už savo tobulėjimą ir mokinių pasiekimus 

Uždaviniai: 

2.1. mokytis taikyti įvairius pamokos organizavimo būdus; 

2.2. vykdant refleksijas, skatinti mokytojus prisiimti atsakomybę už iškeltų tikslų  įgyvendinimą; 

2.3. mokytojams formuotis savivaldaus mokymosi įgūdžius, ugdytis bendrąsias (bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis)  ir 

profesines (dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo) kompetencijas. 
 

VEIKLA LAIKAS VYKDYTOJAI  PARTNERIAI IŠTEKLIAI LAUKIAMAS REZULTATAS 

1. Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą. 

1.1. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo elgesį. 

1.1.1. Klasės valdymas. Taisyklės, 

pateikiamų reikalavimų aiškumas, 

gerinant ugdymo(si) procesą. 

Rugsėjis Lina Lavinskienė 

 

Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Sukurtos taisyklės, vyks stebėjimas, 

kaip jų yra laikomasi. 

1.1.2. Socialiniai žaidimai, 

skatinantys mokinių susivienijimą, 

formuojantys bendrumo jausmą. 

Balandis Edvina Subačiūtė-

Baltrušaitienė 

Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Praktinių užsėmimų metu patirs 

bendrumo jausmą, suvoks tarpusavio 

atsakomybės pasidalijimo svarbą, 

siekiant bendrų tikslų. 

1.1.3. Projektas „Gerbiu save – 

gerbiu kitą“: 

1. Akcijų ciklas „Bendraukime 

pagarbiai“: 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

E. Šataitė 

Mokiniai 

savanoriai 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 20 Eur 

- Mokiniai dalyvaudami akcijoje 

prisimins pagarbaus elgesio taisykles, 

mažiau vartos necenzūrinių žodžių. 

- Suformuota mokinių fokus grupė 

https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/userinfo/view_teacher/301


2 
 

- „Nepamiršk mandagumo žodžių“ 

- „Aš ne „paršelis“ 

- „Išvalykime savo kalbą“ 

2. Fokus grupių „M.T.E.“ 

formavimas 

2. Užsiėmimai mokiniams fokus 

grupėse „Aš kalbu – tu klausais. Tu 

kalbi – aš klausaus“. 

Rugsėjis 

Lapkritis  

Sausis 

Spalis  

 

Spalis - 

gegužė 

(konfliktiški, nepagarbiai besielgiantys, 

nedrausmingi mokiniai) užsiėmimams 

tinkamo elgesio įgūdžių formavimui. 

- Mokiniai mokysis atvirai, pagarbiai 

bendrauti, išsakys savo jausmus, gerės 

tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai 

santykiai. 

 

1.1.4. Mokinių apklausa „Kaip aš 

jaučiuosi klasėje“. 

B grupė  Rugsėjis   Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur  

Išsiaiškinama mokinių nuomonė apie 

darbinę atmosferą klasėje, numatomi 

žingsniai, kaip spręsti esamas 

problemas. 

1.1.5. Taisyklių klasėje kūrimas ir 

laikymasis. 

B grupė Spalis, lapkritis  Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Sukurtos taisyklės, aptartos su vaikais, 

kurie jų stengiasi laikytis. 

1.1.6. Vaizdinių priemonių, skirtų 

vertybinėms nuostatoms ugdyti, 

gaminimas. 

B grupė Gruodis   Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Klasėje pagaminti plakatai, kurie 

skatins mokinius laikytis vertybinių 

nuostatų. 

1.1.7. Pamokos skirtos bendravimo 

bendradarbiavimo kompetencijos 

ugdymui. 

B grupė Sausis   Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Kiekvieno tinkliuko nario pravestos 5 

pamokos, kuriose bus sudarytos sąlygos 

bendradarbiavimui ir pagalbai. 

1.1.8. Mokinių pradedamos 

pamokos. 

B grupė Vasaris   Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal pasirinktas vertybes mokiniai 

organizuos pamokos pradžią. 

1.2. Motyvuoti mokinius savarankiškai mokytis, siekti rezultatų. 

1.2.1. Apklausa mokiniams 

„Veiklos formos, veiksniai, 

skatinantys kūrybiškai dirbti ir 

siekti geresnio rezultato“, jos 

rezultatų aptarimas. 

Spalio I sav. Silva Veselkienė  Mokiniai, 

Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Mokinių atsakymai padės planuoti 

ugdymą, pasirenkant darbo formas, 

efektyviai siekiant geresnių rezultatų. 

1.2.2. Kūrybiškumo ir saviraiškos 

skatinimo mėnuo „Sukurk man 

Sausis A. Čirvinskienė Dailės ir 

technologijų 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienas mokinys atskleis savo 

kūrybiškumo gebėjimus, ugdysis 
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sparnus“. mokytoja, 

Diferencijuotų 

darbštuolių grupė 

SF 20 Eur dalykinės ir bendrosios kompetencijos. 

1.2.3. Matematikos čempionatas 1–

4 klasėms. 

Vasaris G. Paškevičiūtė Direktorė, 

matematikos 

mokytoja 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 15 € 

Mokiniai turės galimybę pasitikrinti 

savo matematinius gebėjimus; 

mokytojai pritaikys čempionato 

rezultatus pamokose, diferencijuojant 

užduotis. 

1.2.4. Jaukios aplinkos, ugdymosi 

erdvės užsiėmimams „Sužinau, 

atrandu, išmokstu pats“  kūrimas: 

1. Mano užduočių skrynelė (erdvė-

priemonė mokinių savarankiškam 

mokymuisi ir užduočių 

diferencijavimui logopedinių 

užsiėmimų metu ir spec. pedagogo 

pamokose); 

2. „Veidrodis – pagalbininkas“; 

3. Veikla sukurtose erdvėse. 

 

 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

Spalis 

Nuolat  

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

R. Pauliukonienė 

 

 

Mokinių tėvai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 50 Eur 

Su mokiniais sukurtos savarankiškam 

mokymuisi ir užduočių diferencijavimui 

skirtos erdvės; mokiniai aktyviai jose 

veikia užsiėmimų metu, nuolat jas 

papildo. 

1.2.5. Projektas „Ieškok – tyrinėk – 

atrask- išmok“: 

1. Kampelio „Tai įdomu – sužinok, 

atrask daugiau“ parengimas ir 

pristatymas; 

2. Veiklų kampelyje 

organizavimas; 

3. Kryžiažodžių maratonas – 

viktorina „Iš visur apie viską“. 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

Iki 

balandžio 

Vasaris  

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

 

I. Galeckienė 

 

Dalykų 

mokytojai, 

mokinių tėvai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 60 Eur 

Sukurta erdvė skatinanti 

mokinius savarankiškai mokytis, 

tyrinėti, atrasti, ieškoti informacijos, 

aktyviai veikti, ieškoti sprendimo būdų.  

Mokiniai turiningai leidžia laiką, siekia 

išsikeltų ugdymosi tikslų.  

Suorganizuotas kryžiažodžių maratonas 

– viktorina; mokiniai ir jų šeimos nariai 

dalyvaus į bendrose veiklose; gerės 

tarpasmeniniai santykiai. 

1.2.6. Integruotą pamoką veda 

mokiniai „Aš mokytojo 

Kovas 

 

Grupė „Blykstė“ 

 

Mokytojai 

Mokiniai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdysis kūrybiškumo kompetencija, 

mokiniai patirs sėkmę įsijausdami į 
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vaidmenyje“.  SF 20 Eur mokytojo vaidmenį. 

1.3. Ugdytis gebėjimą sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti tikslo. 

1.3.1. Apklausa „Diferencijavimas, 

taisyklių bei susitarimų aiškumas ir 

laikymasis“.  

Gruodis, IV 

sav 

Silva Veselkienė Mokiniai, 

Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užduotys bei veikla bus planuojama 

pagal individualius klasės bei mokinių 

poreikius. 

Mokinio pažinimas: 

- Mokinių stebėjimas; 

- Bendradarbiavimas su partneriais 

(rekomendacijos); 

- Charakteristikos ilgalaikiame 

ugdymo plane užpildymas pagal 

susitartus kriterijus. 

Rugsėjis  L. Klimčiauskaitė Soc. pedagogė, 

spec. pedagogė, 

klasių vadovai, 

Diferencijuotų 

darbštuolių grupė 

20 Eur 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai pažins mokinių stipriąsias 

savybes ir individualų išskirtinumą 

(mokymosi stilių, tempą, interesus). 

1.3.2. Tikslinis ciklas (vienai 

klasei): 

- Ciklo planavimas; 

- Uždavinių ir vertinimo kriterijų; 

formulavimas-diferencijavimas; 

- Metodų parinkimas; 

- Vertinimas; 

- Grįžtamasis ryšys; 

- Refleksija. 

Lapkritis–

gruodis 

 

 

R. Miknaitienė Diferencijuotų 

darbštuolių grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus tenkinami mokinių poreikiai, 

sudarytos sąlygos kuo maksimaliau 

atsiskleisti jų galimybėms – didės 

mokinio  individuali pažanga. 

1.3.3. Integruota tiriamoji veikla 

netradicinėje erdvėje. 

Lapkritis – 

gruodis 

Grupė „Blykstė“ Mokytojai 

Mokiniai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 20 Eur 

Mokiniai bendraudami ir 

bendradarbiaudami patirs pažinimo 

jausmą netradicinėje aplinkoje. 

2. Ugdyti mokytojų atsakomybę už savo tobulėjimą ir mokinių pasiekimus. 

2.1. Mokytis taikyti įvairius pamokos organizavimo būdus. 

2.1.1. Diskusija „Ugdymui(si) 

palankios aplinkos formavimo 

strategijos“. 

Lapkritis Eglė Mockienė Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Naujos žinios ir bendradarbių patirtis 

padės gerinti klasės bei mokyklos 

mikroklimatą. 

2.1.2.. Kolega kolegai. Pamokų 

lankymas, bendradarbiavimas. 

Sausis, 

vasaris, 

Grupė „Blykstė“ 

Aktyvėjančiųjų 

Mokytojai, 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai stebės vieni kitų pamokas, 

pasidalins patirtimi, patars, ką reikėtų 

https://www.manodienynas.lt/1/lt/page/userinfo/view_teacher/265
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kovas grupė 

 

SF 10 Eur pamokoje tobulinti siekiant tikslo, 

taikys savo veikloje. Ugdysis 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencija. 

2.1.3. Atvira pamoka. Kovas P. Dambrauskienė Direktorė 

Diferencijuotų 

darbštuolių grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 10 Eur 

Mokiniai bus aktyvūs pamokoje, atliks 

jiems skirtas diferencijuotas užduotis. 

Mokytojai dalinsis įgyta patirtimi – 

vyks bendradarbiavimas. 

2.2. Vykdant refleksijas, skatinti mokytojus prisiimti atsakomybę už iškeltų tikslų  įgyvendinimą. 

2.2.1. Grupių koordinatorių 

susitikimai - refleksijos „Tikslo 

link“. 

Rugsėjis, 

lapkritis, 

vasaris, 

gegužė 

S. Černauskienė Vaiko ūgties 

siekimo tinklo 

grupės 

50 Eur Analizuosime, ką ir kodėl veikiame, 

kaip mums sekasi eiti tikslo link, 

nusimatysime tolimesnius žingsnius, 

bus pildomas vaiko ūgties tinklo 

voratinklis. 

2.2.2. Bendros Vaiko rūgties 

siekimo tinklo grupių refleksijos 

„Visi po raidę pagrindiniams 

žodžiams“. 

Sausis  

birželis 

S. Černauskienė Vaiko ūgties 

siekimo tinklo 

grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 50 Eur 

Bus aptartas konkretus pasiektas 

rezultatas, gauti kolegų patarimai ir 

pastebėjimai. Visos grupės per 2 

refleksijas po raidę sudės žodžius 

„Vaiko ūgtis“. 

2.2.3. Atskirų grupių refleksijos Pagal savo 

planus 

Grupių 

kordinatoriai 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti veiklų rezultatai, suplanuotos 

veiklos sekančiam mėnesiui 

2.3. Mokytojams formuotis savivaldaus mokymosi įgūdžius, ugdytis bendrąsias (bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis)  

ir profesines (dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo) kompetencijas. 

2.3.1. Medžiagos, kuri padės siekti 

tikslų, ieškojimas ir analizavimas 

Rugsėjis Silva Veselkienė Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Bibliotekininkė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK 50 Eur 

Naujos žinios ir mintys padės kryptingai 

planuoti ugdymo(si) procesą. 

2.3.2. Astos Dervinytės-Bongarzoni 

leidinio „Pagalbos galimybės  

aktyvumo ir dėmesio  

sunkumų turintiems vaikams“ 

skaitymas, aptarimas.  

Sausis  Silva Veselkienė Aktyvėjančiųjų 

grupė 

Bibliotekininkė 

Mokytojai įgis naujų žinių, kaip padėti 

augti vaikui, jas taikys pamokose. 
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2.3.3. Mokomės diferencijavimo 

paslapčių. 

 

Spalis E. Plečkaitienė Diferencijuotų 

darbštuolių grupė 

Bibliotekininkė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai pasitikės savimi, 

formuluojant vertinimo kriterijus ir 

uždavinį kiekvienam mokiniui, 

parenkant ir pritaikant  užduotis pagal 

pasiekimų lygmenis. 

2.3.4. Metodų lietus (metodų 

pasidalijimas, aptarimas) 

Pasirinktų metodų praktinis 

taikymas pamokose.  

Refleksija. 

Rugsėjis - 

spalis 

Grupė „Blykstė“ Mokytojai 

Mokiniai 

 

10 Eur 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudarytos sąlygos kiekvieno vaiko 

emocinio intelekto ugdymui, 

saviraiškai, vertybių ugdymui. 

2.3.5. Pamoka – susitikimas 

(pasikviesime žmogų, kuris 

mokiniams įdomiai ir kitaip praves 

pamoką). 

Balandis 

 

Grupė „Blykstė“ Mokytojai 

Mokiniai 

Svečias 

Žmogiškieji 

ištekliai 

SF 20 Eur 

Ugdysis pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

2.3.6. Seminaras „Pamokos 

planavimas skirtingų gebėjimų 

vaikams“. 

Spalis  S. Černauskienė Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

MK 300 Eur 

Mokytojai ugdysis gebėjimą suplanuoti 

pamoką skirtingų gebėjimų mokiniams, 

ugdyti jų aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus. 

2.3.7. Forumas „Dėmesys 

kiekvienam vaikui“ 

Kovas  S. Černauskienė 

R. Miknaitienė 

I Markevičienė 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai  

SF 10 Eur 

Mokytojai dalinsis patirtimi, ko jie 

išmoko, diskutuos, ką darysime toliau. 

 

 


