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Standartizuoti testai                NMPP

Pasiekimas/pasiekti

Tiesti lazdą

Prieiti, nuvykti

Ateiti iki tam tikros ribos

Laimėti

Surasti

Patikrinimas/Patikrinti

Pažiūrėti tikrumo

Pakontroliuoti

Nustatyti kokybę
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Ataskaitoje

Padėti įsivertinti mokymosi situaciją, išsiaiškinti
konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, 
kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir 
mokykloms suteikiant pagalbą
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STANDARTIZUOTO 
TETAVIMO  

REZULTATAI

Mokinio ataskaita

MOKINIŲ 
KLAUSIMŲ 

ATSAKYMAI  

Mokyklos 
ataskaita

Mokyklos 
klimatas

Savijautos 
rodiklis

Mokėjimas 
mokytis

Pridėtinė 
vertė

Mokyklos 
voratinklis

Klasės ataskaita



Veiksmų planas

• Situacijos analizavimas

• Probleminių sričių išskyrimas

• Pageidaujamas rezultatas

• Tikslinės grupės

• Mokymosi pasiekimų gerinimo 
priemonių planas

• Numatytas pokytis
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Ataskaitų analizavimas

Administracija

Mokyklos ataskaita

Klasės ataskaita

Mokinio ataskaita

Mokinys

Mokinio ataskaita

Mokytojai/klasės auklėtojas

Mokyklos ataskaita

Klasės ataskaita

Mokinio ataskaita

Tėvai

Mokyklos ataskaita

Klasės ataskaita

Vaiko ataskaita
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Planavimas

Administracija

• Ugdymo planas

• Veiklos planas

• Kvalifikacijos 
tobulinimo planas

• Metodinės tarybos 
veiklos planas

Mokytojai/auklėtojai

• Metodinių grupių 
veiklos 
planai/rekomendacijos

• Ilgalaikiai planai

• Auklėjamieji planai
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Mokinys

• Mokinio individualios 
pažangos tikslai ir 
uždaviniai

Tėvas

• Dienotvarkės 
koregavimas:

➢ Konsultacija su 
mokytoju

➢ Konsultacija su 
auklėtoju

➢ Konsultacija su 
pagalbos specialistu

➢ Pagalbos teikimas
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Kas veikia?

Vakar           Šiandien            Rytoj

Mums           Jums              Niekam 
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•Diferencijavimas

• Individualizavimas

• Personalizavimas
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Socialinis emocinis ugdymas
OLWEUS

Paauglystės kryžkelės
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NŠA mokinių apklausa 2020 m.
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Apibendrinta mokyklos 8 – tos klasės mokinių 
surinktų taškų dalis (proc.) pagal turinio sritis 2015 
m. ir 2016 m.
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Rekomendacijos

• Pamokų metu orientuotis ne tik į žinių perteikimą, bet ir į 
aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ir kompetencijų ugdymą, 
ypač daug dėmesio skiriant mokinių mokėjimo mokytis 
kompetencijos ugdymui ( Kodėl mokausi? Ko mokausi? Kaip 
mokausi? Mąstau, kaip sekasi?)

• Pamokose taikyti aktyvaus mokymosi metodus (įtraukianti  
paskaita, skaitymas, interviu, klasės ir grupės diskusija, savarankiškas 

darbas mažose grupėse, patyrimo pratimai, projektinė veikla ir kt.) Taip 
mokydamiesi vaikai lengviau įtvirtina informaciją, įgyja žinių 
ir gebėjimų kritiškai mąstyti, pritaikyti žinias įvairiose 
situacijose.

• Daugiau dėmesio skirti  raštingumo lygio, teksto suvokimo 
kėlimui bei kalbinės raiškos ugdymui. Skatinti mokinius skaityti ir 
analizuoti grožinius ir informacinius tekstus.

• Reflektuoti savo darbo rezultatus ir dalintis gerąja patirtimi.



• Loginis, kritinis, kūrybiškas mąstymas, problemų sprendimas

• Analizė, lyginimas, interpretavimas

• Mąstymo žemėlapiai
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Konkurencija tarp 
mokytojų

Kompetencijų 
įsivertinimas

2021-10-07



2021-10-07

Problemos

• NMPP nuotoliniu būdu neleidžia objektyviai 
įsivertinti/nustatyti mokinių pasiekimų kokybės

• Progimnazijose 4, 8-tų klasių mokinių rezultatai 
skelbiami vėliau – nebespėjame su mokiniais jų 
aptarti

• Kaip palyginti/pastebėti pokytį, jei dalyvauja 
skirtingų amžiaus grupių vaikai?

• Kelia stresą

• Vertinti ar nevertinti?

• Užduotys lengvos ar sunkios?


