
 

 

Utenos „Saulės“ gimnazijos priemonių planas išorės audito išvadoms įgyvendinti (2011– 2012 metai) 

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. 

 

Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarą 

gimnazijos pedagogams 

„AKTYVAUS 

MOKYMOSI 

ORGANIZAVIMAS 

PAMOKOJE“ (6 val.) 

 

2011 

metų 

balandžio 

mėnesį 

B.Juodvalkienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Dalyvaus visi mokytojai. 

Tobulės mokytojų 

dalykinė, metodinė 

kompetencija. Mokytojai 

susistemins turimas 

teorines žinias apie 

aktyviuosius mokymo 

metodus. 

2. Stebėti atvirų pamokų įrašus 

ir aptarti metodinėse grupėse 

pagal pasirinktus kriterijus 

2011 

kovas-

birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai pastebės 

mokymosi veiklos 

diferencijavimo, mokymą 

ir mokymąsi aktyvinančių 

metodų taikymą, 

išmokimo stebėjimą, 

mokinio pažangos 

matavimą ir 

formuojamojo vertinmo 

būdų taikymą mokinių 

motyvacijai stiprinti. 

3. Perskaityti ir aptarti 

„Gimtojo žodžio“ straipsnį  

apie įsivertinimą 

2011 

kovas 

R.Baurienė. Atskirus įsivertinimo 

elementus taikysime 

pamokose. 

4. Atlikti tyrimą „Aktyviųjų 

mokymo metodų naudojimas 

pamokose“ 

2011 

rugsėjis - 

gruodis 

Vidaus 

įsivertinimo 

grupė 

Bus pateikta informacija 

apie taikomų aktyvių 

mokymo metodų 

efektyvumą. 

5.  Dalyvauti švietimo centro 

organizuotame seminare 

„PAMOKOS VADYBA. 

MOKYMASIS 

BENDRADARBIAUJANT. 

MOKĖJIMO MOKYTIS 

KOMPETENCIJOS 

UGDYMAS, AKTYVAUS 

MOKYMOSI METODAI“(6 

val.) 

2011 

gegužė 

Norintys 

mokytojai 

Tobulės mokytojų 

dalykinė ir metodinė 

kompetencija 

6. Tikslingai stebėti pamokas, 

siekiant išsiaiškinti pamokų 

kokybės kriterijus: 

aktyviųjų metodų taikymą; 

išmokimo stebėjimą ir 

pažangos matavimą; 

mokymosi veiklos 

diferencijavimą; 

vertinimo būdų taikymą 

mokymosi motyvacijai 

stiprinti. 

Stebėsenos išvadas aptarti 

mokytojų tarybos posėdyje 

 

2011 

balandis 

ir  spalis-

lapkritis 

 

 

 

 

 

 

2011 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius ir 

pavaduotojai 

ugdymui. 

Gerės pamokų kokybė, 

dauguma mokinių dirbs 

pagal diferencijuotas 

užduotis, tobulės 

vertinimo sistema, augs 

mokinių motyvacija. 



7.  Gerosios patirties sklaida 

atvirose metodinių grupių 

narių pamokose 

2012 

sausis – 

vasaris 

Visi grupių 

nariai. 

Stebėsime, reflektuosime, 

aptarsime metodinėse 

grupėse. 

8.  Atvira diskusija: „Gerosios 

savo ir kolegų pamokų 

patirtys: metodų įvairovė, 

darbo diferencijavimas, 

mokinių pažangos 

stebėjimas, fiksavimas ir 

matavimas.“ 

2012 

kovas – 

balandis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Bus apibendrinta mūsų 

gimnazijos mokytojų 

metodinė darbo patirtis, 

siekiant užtikrinti 

pamokos kokybę,  

pašalinant išorės audito 

pastebėtus trūkumus 

 

                 Priemonių planui pritarta metodinių grupių pirmininkų susirinkime 2011 – 03 – 28 


