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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS 

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis Tobulintini veiklos 
aspektai 

Priemonės Laukiame rezultatai Data Atsakingi 

1. 2.2.2. Diferencijavimas, 
individualizavimas 
pamokoje 

1. Parengti  rekomendacijas bendru susitarimu kaip 
sistemingai diferencijuoti  ir individualizuoti darbą 
pamokoje.   

Mokytojai dirba kaip 
komanda, vienodai 
suprasdami sąvokas 

2018-2019 
m. m. 

Administracija, 
mokytojai 

2. Dalintis darbo patirtimi diferencijuojant ir 
individualizuojant mokymą pamokoje, skiriant 
individualias ar grupines diferencijuotas užduotis, 
parengti užduočių paketus. 

Gerėja mokinių motyvacija, 
pasitikėjimas savimi, 
savigarba, plėtojamos 

kompetencijos 

2018-2019 
m. m. 

Mokytojai 

3. Didinti šiuolaikinių pamokų, grindžiamų mokymosi 
paradigma, procentą (30%). 

Skatinamas mokinių 
atsakingumas už savo 

mokymąsi, kūrybiškumas, 
pažinimo džiaugsmas, 

pažanga, asmenybės ūgtis 

2018-2020 Mokytojai 

4. Organizuoti metodinius susirinkimus, siekiant 
suasmeninti mokymąsi: 
,,Ansamblių ir pjesių konkurso turinio pagal mokinių 
poreikius nustatymas ir konkurso organizavimas“ 
„Mokymo programų individualizavimas pagal 
mokinių gebėjimus“ 
„Turinio individualizavimas“ 
„Mokini ų ugdymosi rezultatų įsivertinimas, analizė ir 
refleksija“ 
„Individualių planų personalizavimas“ 

Aptariamos galimybės 
suderinti ugdymo (si) 

tikslus, užduotis, 
mokymosi būdus, tempus 
su mokinių skirtybėmis, 

amžiaus tarpsnių 
gebėjimais, mokymosi 

stiliais 

 
 

Mokslo 
metai 

Specializuoto 
muzikinio ugdymo 
metodinių  grupių 
mokytojai 

5. Klasės vadovams kartu su mokytojais aptarti  
mokinių poreikius, gebėjimus, skirtybes, patirtį.  

Tikslingai teikiama pagalba 
kiekvienam mokiniui 

Nuo 2018 m. 
rugsėjo  mėn. 

Klasės vadovai, 
dalykų mokytojai, 

psichologė 
6.Tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo 
modelį. 

Stebima mokinių pažanga, 
individualūs bruožai, 
tinkamai planuojamas 

diferencijuotas mokymas 

2018-2019 
m. m. 

Administracija, 
mokytojai 



7. Pritaikyti ugdymo turinį, užduotis, metodus, 
priemones mokinio individualumui atskleisti, 
personalizuoti  mokymą bendrojo ugdymo ir 
specializuoto ugdymo dalykų pamokose. 

Tenkinami visų mokinių 
poreikiai ( mokymosi 

sunkumų ir gabių mokinių) 

Mokslo 
metai 

Bendrojo ugdymo ir 
specializuoto 

dailės/muzikos 
mokytojai 

8. Konkursinių darbų užduotis pateikti  kaip iššūkį 
gabiausiems ir motyvuotiems mokiniams. 

Lyderystės skatinimas. 
Aktyvesnis mokinių  

dalyvavimas kūrybiniuose 
konkursuose. 

Visus mokslo 
metus 

Specializuoto 
dailės/muzikos 

mokytojai 

9. Naudoti EMA elektronines pratybas. Naudoti kitas 
mokymo priemones su diferencijuotomis užduotimis. 
(Pradinių klasių mokiniai mokysis iš diferencijuotų 
pratybų sąsiuvinių) 

Kiekvienas mokinys 
mokysis pagal savo 
gebėjimus,  įsisavins 

Mokės atlikti užduotis 
virtualioje erdvėje, 
operatyviai matys 

rezultatus, taisys savo 
klaidas. mokomąją 

medžiagą. 

2018 – 2019 
m. m. 

Pradinių klasių  
mokytojai 

10.Tinkamai ir laiku pamokoje teikti diferencijuotą 
pagalbą, skatinančią mokinį mokytis savu tempu. 

Mokinio mokymosi 
sėkmingumo skatinimas 

Mokslo 
metai 

Mokytojai 

11.Taikyti įvairius pergrupavimo metodus pamokose 
atsižvelgiant į mokinių interesus. 

Mokinio pažangos 
gerinimas, motyvacijos 

didėjimas 

Mokslo 
metai 

Mokytojai 

12. Diferencijuoti pamokos uždavinį. Atsižvelgiama į mokinių 
skirtybes 

Visus metus Mokytojai 

13. Diferencijuoti namų darbų užduotis (mokiniai 
pasirenka). 

Savarankiškumo, 
atsakomybės ugdymas 

Kai namų 
darbai 

užduodami  

Mokytojai 

14. Stebimos kolegų pamokos, kurių šis rodiklis 
išorės vertintojų buvo išskirtas kaip stiprybė. 

Sėkmės istorijų sklaida 
siekiant mokytojų 

pasidalytosios lyderystės 

Mokslo 
metai 

Mokytojai 

15. Vykdyti mokinių, mokytojų  apklausas, stebėseną 
dėl diferencijavimo, individualizavimo pamokoje. 

Mokytojų bendrųjų ir 
didaktinių kompetencijų 
plėtojimas turės įtakos 

mokinių mokymosi 
sėkmingumui 

Mokslo 
metai 

Administracija, 
mokytojai 

2. 2.4.1. Vertinimas 
ugdymui 

1. Ilgalaikiuose planuose konkretizuoti vertinimą, 
numatyti bendrąsias dalyko vertinimo nuostatas. 

Aiškūs dalyko vertinimo 
susitarimai 

Rugpjūtis Mokytojai 



2. Analizuoti (kartą per mėnesį) individualią mokinio 
sėkmę, teikti grįžtamąją informaciją apie mokinių 
mokymąsi ir pažangą mokiniams, tėvams.  
Naudoti internetines programas mokinių grįžtamojo 
ryšio apklausoms  vykdyti. Stebėti kolegų pamokas 
dėl grįžtamojo ryšio naudojimo pamokose ir dalintis 
patirtimi metodinėse grupėse bei gimnazijos idėjų 
mugėse. 

Vykdomas nuoseklus, 
pažangą skatinantis 
grįžtamasis ryšys. 
Siekiama abipusio 

grįžtamojo ryšio (dialogo) 
 

Mokslo 
metai 

Mokytojai, 
direktoriaus 

pavaduotojos 
ugdymui 

3. Įvairių vertinimo būdų panaudojimas mokymo/si 
planavimui, stebėjimui, koregavimui. 

Mokymosi planavimui, 
stebėjimui naudojami , 

derinami įvairus vertinimo 
būdai: ideografinis, 

diagnostinis, 
formuojamasis, 

apibendrinamasis, 
kasdienis neformalus ir kt. 

Mokslo 
metai 

Mokytojai 

4. Aktyviai naudoti klausimų – atsakymų sesijas.  Klausimai naudojami kaip 
mąstymą ir mokymąsi 

skatinanti mokymo 
priemonė. 

Pagal planą Mokytojai 

5. Teikti individualias konsultacijas mokiniams ir 
skatinti juos prisiimti atsakomybę už rezultatus. 

Pedagoginės pagalbos 
teikimas siekiant mokinio 

asmeninės pažangos. 

Pagal poreikį Mokytojai 

6. Kaupiamojo pažymio metodikos diegimas. Mokinys diferencijuotai 
pajaučia lyderystės 

aspektus. 

Visus mokslo 
metus 

Dailės mokytojai 

7. Pradinių klasių  mokinių Pasiekimų aplankus 
„Augu mokydamasis“ papildyti lietuvių kalbos 
diktantų rašybos įsivertinimo lentele. 

Mokiniai įžvelgs 
mokymosi sunkumus. 

2018 – 2019 
m. m. 

Pradinių klasių 
mokytojai 

8. Tobulinti  vertinimo kriterijus, strategijas ir 
kiekvieno mokinio pažangos vertinimą. 

Vertinimo kriterijai aptarti 
su mokiniais 

Mokslo metų 
eigoje 

Administracija, 
metodinės grupės, 

mokytojai 
9. Formuluoti mokymosi uždavinį orientuotą  į 
konkretų, pamatuojamą rezultatą, aiškius, su mokiniu 
aptartus  užduočių vertinimo kriterijus, pasiekimų ir 
pažangos vertinimą. 

Mokinių individualios 
pažangos įvertinimas, 

įsivertinimas taps tikslesnis 
ir prasmingesnis  

Pamokoje Mokytojai, 
Direktoriaus 
pavaduotojos 

ugdymui 
10. Mokinių pažangos ir įsivertinimo aplanke 
mokiniams fiksuoti visų mokomųjų dalykų vidurkius, 
įsivertinti gebėjimus, pastangas, rašyti refleksiją. 

Atsakomybės už savo 
mokymąsi stiprinimas 

I ir II 
pusmečių 
pabaigoje 

Klasių vadovai 

11. Objektyviai ir nuosekliai  tikrinti mokinio 
išmokimą kiekvienoje pamokoje. 

Informacija apie 
individualią mokinio 

Pamokoje Mokytojai 



pažangą 
12. Sistemingai kaupti mokinio darbus, atliktas 
užduotis, kitus įrodymus, kurie padeda mokiniui ir 
mokytojui pamatyti daromą pažangą. 

Sudaromas atliktų užduočių  
rinkinys, kuris rodo, kad 

mokinys yra įgijęs 
gebėjimų, veikla ir elgesiu 

parodo savo nuostatas, 
mokiniai skatinami aptarti 
savo veiklą, ją analizuoti. 

Nuo 2018 
rugsėjo 

Dalykų mokytojai 
 

13. Rengti kartą per pusmetį ar dažniau mini 
vertinimo konferencijas pamokoje – mokiniai jas 
organizuoja ir veda, prisiimdami atsakomybę aptarti ir 
vertinti savo pažangą. 

Pažangos analizė, 
mokymosi motyvacija 

Nuo 2018 
rugsėjo 

Dalykų mokytojai, 
administracija 

 

14. Analizuoti ST, PUPP, brandos egzaminų, kitų 
patikrinimų  rezultatus . Kvalifikacijos kėlimo 
kursuose įgytą medžiagą apibendrinti, jos 
veiksmingumą asmeniškai taikyti darbe ir pasidalinti 
su kolegomis. 

Mokinių pasiekimų 
personalizavimas ir 

numatymas pagalbos 
teikimo būdų. 

Mokslo metų 
pabaigoje 

Mokytojai, 
direktoriaus 

pavaduotojos 
ugdymui 

15. Susitarti dėl mokinių įgytų kompetencijų 
pamokose pamatavimo.  

Numatyti aiškūs vertinimo 
kriterijai, jie aptarti su 

mokiniais. 
Stiprės mokinių savivoka ir 

motyvacija, asmeninės 
pažangos augimas 

2020 m. Administracija, 
metodinės grupės 

3. 3.1.2. Ergonomiškumas 
dailės kūrybini ų 
laboratorij ų 
patalpose 

1.  Parengti bendrabučio renovavimo techninį projektą 
pagal gimnazijos poreikius. 

Parengtas techninis 
projektas 

Kai bus 
numatytos 
ŠMM lėšos 

Direktorė, dir. 
pavaduotojas ūkiui 
ir administracijai 

2. Vykdyti bendrabučio kapitalinį remontą. Techninio projekto 
įgyvendinimas 

Kai bus 
numatytos 
ŠMM lėšos 

Direktorė, dir 
pavaduotojas ūkiui 
ir administracijai 

3. Pertvarkyti dailės kūrybinių laboratorijų patalpas. Gerės ugdymo kokybė Kai bus 
numatytos 
ŠMM lėšos 

Direktorė, dir 
pavaduotojas ūkiui 
ir administracijai 

4. Turtinti specializuoto dailės mokymo dalykams 
reikalingą priemonių bazę. 

Mokymo priemonių 
poreikio tenkinimas 

Kai bus 
numatytos 
ŠMM lėšos 

Direktorė, dir. 
pavaduotoja dailei  

4. 3.2.2. Mokymasis 
virtualioje 
aplinkoje 

1. Organizuoti (dalyvauti ) gimnazijos bendruomenei 
seminarą apie  virtualią mokymosi aplinką (VMA) ir 
jos galimybėmis. 

Supažindinti mokytojus su 
VMA galimybėmis ir 

įvairove. 

2018-2019 
m. m. 

Administracija, 
metodinės grupės 



2. Dalintis  gerąja patirtimi apie virtualiąsias 
mokymo/si aplinkas. 

Vyks geroji sklaida, 
mokytojai ugdymo procese 
dažniau taikys mokymą(si) 

virtualioje aplinkoje 

 Mokslo 
metai 

Metodinių grupių 
nariai 

 

3. Sukurti (virtualiose mokymosi aplinkose) dalyko 
žinių įtvirtinimui užduotis. 

Mokiniams sukurtas žinių 
įtvirtinimo užduočių 

bankas. 

Nuolat Dalykų mokytojai 
 

4. Gimnazijos intraneto sukūrimas. Mokytojai galės talpinti 
parengtas užduotis, o 

mokiniai gilinti dalyko 
žinias prisijungę prie 

mokyklos VMA puslapio. 

2019 m. Administracija 

5. Mokytojų ir (arba) mokinių bendradarbiavimas 
socialiniuose - edukaciniuose tinkluose. 

Mokytojai, mokiniai ieškos 
papildomos informacijos 

ruošdamiesi pamokai, 
keisis turima informacija, 

patirtimi. 

Nuolat Dalykų mokytojai 
 

6. Plėtoti informacinių technologijų diegimą 
(planšetiniai kompiuteriai, kt.) 

Pamokos bus šiuolaikiškos, 
sėkmingesnės, 

įtraukiančios mokinius į 
aktyvią virtualią edukacinę 

aplinką. 

Mokslo 
metai 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

7. Įsigyti didesnių matmenų lazerinių spausdintuvų iki 
A 2, didžiaformačiams formatams dailės dalykų 
pamokoms.  

3D spausdintuvo įsigijimas 
skulptūrinėms, grafinėms, 

projektavimo 
kompozicijoms. 

Mokslo 
metai 

Administracija, 
dailės mokytojai 

8. Vesti pamokas naudojant įvairias virtualias 
aplinkas, skaitmenines programas. 

Bus įvairesni mokymo 
metodai, įdomesnės 
pamokos. Mokiniai 

optimaliau sieks ugdymo 
(si) tikslų, o mokytojai  

organizuos aktyvų 
mokymąsi virtualiose 

aplinkose 

Mokslo 
metai 

Mokytojai 

9. Dalyvauti virtualioje aplinkoje vykstančiuose 
seminaruose „Mokinių individualios pažangos 
matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir 
praktikoje“.  

Pritaikytos įgytos žinios 
praktikoje, gerės mokinių 

pasiekimai. 

Mokslo 
metai  

Pradinių klasių 
mokytojai 

10. Naudojant informacines ir komunikacines Plėsis  mokinių  akiratis, Mokslo Specializuoto 



technologijas,  pasinaudoti internete atlikėjo raiškos 
meistriškumo pamokomis, video  filmų  apie  lietuvių  
tradicinę instrumentinę  muziką peržiūra, kitais 
internetiniais muzikiniais puslapiais. 
  

mokymasis virtualioje 
aplinkoje yra labai svarbus 

veiklos aspektas, 
padedantis mokiniams 

patraukliau ir 
įvairiapusiškai mokytis 

metai muzikinio ugdymo 
mokytojai 

11. Parengti užduotis savarankiškam mokymuisi 
internetu (solfedžio diktantai, muzikos kūrinių 
analizės užduotys). 

Mokiniai lengviau įsisavins 
naują medžiagą 

2018-2019 
m. m. 

Muzikos teorinių 
dalykų metodinė 

grupė 
12. Mokinių atlikti projektiniai darbai pamokose 
naudojant IKT. 

Mokinių savarankiškumo, 
atsakomybės didinimas, 
įvairiapusiškas mokymasis 

Mokslo 
metai  

Mokytojai 

13. Analizuoti, tirti, kaip IKT gerina mokymosi 
procesą  bei mokymosi rezultatus.  

Nustatytos koreliacinės 
priežastys dėl IT įtakos  

mokymosi sėkmei  

Pagal planą Administracija, 
GVKĮ grupė 

5. 4.1.1. Tobulinimo 
kult ūra 

1. Administracijoje, metodinėse grupėse, taryboje, 
savivaldos institucijose išsamiai išanalizuoti išorės 
vertintojų pateiktą  ataskaitą ir atsakingai įgyvendinti 
tobulintinų sričių veiklos planą, susitarti dėl jo 
įgyvendinimo  ir vertinimo sistemingumo. 

Gimnazijos veikla atitiks  
išorinio vertinimo veiklos 

kokybės rodiklius 

Pagal planą Bendruomenė 

2. Išanalizuoti ir įvertinti tobulintinų veiklos sričių 
priežastis metodinėse grupėse. 

Komunikavimo, vertinimo 
kompetencijų plėtojimas 

2018-2019 
m. m.  

Metodinės grupės, 
taryba 

3. Susitarti dėl siektinų kokybės požymių , kriterijų 
tobulinamose veiklos srityse. 

Prisiimama atsakomybė už 
veiklos kokybę 

2018-2019 
m. m.  

Metodinė taryba 

4. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės 
pateiktus tyrimų duomenis naudoti planuojant  veiklos 
kaitą, priimant sprendimus. 

Bendruomenės įsitraukimas 
į veiklos planavimą, 

pokyčių valdymą 

Visus metus Bendruomenė 

5. Tobulinti visų mokytojų kompetencijas įsivertinimo 
proceso organizavimo, duomenų naudojimo srityse 
(seminarai, mokymai). 

Mokytojų įsitraukimas į 
gimnazijos įsivertinimo 

organizavimą ir vykdymą 

Mokslo 
metai 

Mokytojai, 
metodinė taryba, 

GVKĮ grupė 
6. Naudodami turimas ir būsimas metodikas ir 
priemones, kasmet apsvarstyti  inovacijų prioritetus 
bei jų įgyvendinimo galimybes.  

Vykdomas sisteminis 
inovacijų įgyvendinimo 

planavimas 

Mokslo 
metai 

Mokytojai, 
savivaldos 
institucijos 

7. Atlikti tyrimą dėl ko mokiniai nesivadovauja sau 
priimtinu mokymosi stiliumi. 

Kis mokinių išmokimo  
kokybė 

2018 m. IV 
ketvirtis 

GVKĮ grupė, klasių 
vadovai 

8. Visos bendruomenės įsitraukimas į metinį 
gimnazijos veiklos planavimą, dokumentų rengimą. 

Stiprės tapatumo su 
gimnazija jausmas, gerės 

veiklos rezultatai 

Lapkritis, 
gruodis 

Bendruomenė 

 

 


