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Kompetencijomis grįstas ugdymas.
Koks jis?
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Esminiai BP pokyčiai
● Priešmokyklinis
Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis 
ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. 
Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.
Pasiekimai aprašomi 3 pasiekimų lygiais: iki pagrindinio, pagrindinis ir virš pagrindinio. Pasiekimų 
lygiai skirti formuojamajam vertinimui, t. y., geriau pažinti vaiką, atpažinti jo stiprybes ir tobulintinas 
sritis, numatyti reikiamą pagalbą vaiko ūgčiai.
● Pradinis ir pagrindinis
Pasiekimų sritys sukurtos remiantis konkrečiai dalykui. Turinys suformuotas vieneriems metams, tik 
keliose programose turinys suformuotas dviems metams. Numatytas 30 proc. laisvo ugdymo turinio, 
mokytojo nuožiūra. Yra keturi pasiekimų lygių požymiai: slenkstinis, patenkinamas, pradinis, 
aukštesnysis. Išorinis vertinimas NMPP ir PUPP.
● Vidurinis ugdymas
Pasiekimų sritys sukurtos remiantis konkrečiai dalykui. Turinys suformuotas vieneriems metams, tik 
keliose programose turinys suformuotas dviems metams, nėra 30 proc. laisvo ugdymo turinio, 
mokytojo nuožiūra. Yra keturi pasiekimų lygių požymiai: slenkstinis, patenkinamas, pradinis, 
aukštesnysis. Išorinis vertinimas: tarpinis patikrinimas, valstybinis brandos darbas (kai kuriuose 
dalykuose).



Tyrinys yra ne tik „Ką?“, bet ir „KAIP?“

● Dalykiniai gebėjimai ugdomi tada, kai informacija yra renkama, 
o ne tik išklausoma ar tik „dėstoma“. Viskas atliekama su 
veiksmu ir mokinio įgalinimu.

Kompetencijos reikia situacijų, konteksto ir
dalyko turinio



Kompetencijos ir dalykai yra „užkoduoti“ 
programoje

Faiktai negali būti tik pasakomi. Jų ieškojimas irgi yra 
veiksmas, kai mokoma(si).

Kompetencijų ugdymas vyksta, kai mokiniai: analizuoja, 
palygina, grupuoja, atlieka socialinį tyrimą, stebėjimą, 
dirba grupėse, kuria pranešimus, aptaria ir pristato savo 
darbus.

Kompetencijų ugdymo kontekste- ugdomi ir gebėjimai. 



STRUKTŪRA (1)
I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 
II SKYRIUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
II SKYRIUS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
IV SKYRIUS PASIEKIMŲ SRITYS IR PASIEKIMAI 

Pasiekimų sritis

Pasiekimai



Pasiekimų sritis ir pasiekimai
Pasiekimų sritis, pasiekimai yra susieti su pasiekimų lygių požymiais!

SRITIS

Pasiekimas

Pasiekimų lygių požymiai



STRUKTŪRA (3)
V SKYRIUS MOKYMO(SI) TURINYS



V SKYRIUS MOKYMO(SI) TURINYS
Tema

Potemė

Ugdymo turinys 

pateikiamas aprašomuoju 

būdu. Aprašymas įgalina 

mokytoją, turinį pritaikyti 

autentiškam klasės 

kontekstui. 

Pasiekimus galima ugdyti 

taikant įvairų turinį. 

Pasiekimai ugdomi-

dvejus metus.



Linijinis būdas veikloms planuoti

Tikslas Turinys
Mokymo(si) 

metodai

Mokinių 
pasiekimų 
vertinimas

Mokymo(si) 
rezultatai



Kompetencijų 
raida

Ugdymo turinio patarimai
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Kompetencijos ir pasiekimų sritys

Pažinimo 
kompetencija
Socialinė, 
emocinė ir 
sveikos 
gyvensenos 
kompetencija
Kūrybiškumo 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija



Pažinimo kompetencija

Sandai:
● Dalyko žinios ir gebėjimai 
● Kritinis mąstymas
● Problemų sprendimas 
● Mokėjimas mokytis 
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Pažinimo kompetencijos raida



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



Faktai ir detalės





Probleminis klausimas
➢ Atviras 
➢ Įtraukiantis, atspindintis realų gyvenimą 
➢ Susietas su ugdymo uždaviniais pagal Bendrąsiais ugdymo 

programas
➢ Geras probleminis klausimas - yra „non-Googleable“ klausimas

“Good driving questions are non-Googleable questions“. 

John R. Mergendoller the Executive Director of the Buck Institute of Education



Probleminis klausimas

➢ Kodėl nušovė marinuotų agurkų dangtelis?

➢ Kokio vandens galime pripilti su kaupu: šalto ar karšto?



Preliminarus užduoties pavyzdys

20Pagal TIMSS tyrimo užduotis



Sandai:
● Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
● Empatiškumas, socialinis 

sąmoningumas ir teigiamų 
tarpusavio santykių kūrimas 

● Atsakingas sprendimų priėmimas 
ir elgesys įvertinant pasekmes. 

● Rūpinimasis sveikata.  

21

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija



Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 
kompetencijos raida

22



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



Preliminarus užduoties pavyzdys
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Pilietiškumo kompetencija

Sandai:
● Pilietinis tapatumas ir pilietinė 

galia
● Gyvenimas bendruomenėje kuriant 

demokratišką visuomenę
● Pagarba žmogaus teisėms ir 

laisvėms
● Valstybės kūrimas ir 

valstybingumo stiprinimas 
tarptautinėje bendruomenėje
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Pilietiškumo kompetencijos raida
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Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



Preliminarus užduoties pavyzdys
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Preliminarus užduoties pavyzdys

29Pagal TIMSS tyrimo užduotis



Kūrybiškumo kompetencija

Sandai:
● Tyrinėjimas
● Generavimas
● Kūrimas
● Vertinimas ir refleksija
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Kūrybiškumo kompetencijos raida



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS
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Kai ugdomos kelios skirtingos 
kompetencijos

Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Socialinis tyrimas

1. Paskelbtas probleminis klausimas: „Kodėl svarbu išmokti skaityti?“
2. Mokiniai atliko tyrimą apklausdami šeimos narius.
3. Klasėje atliko grupinius darbus, aiškindamiesi, kodėl jiems patiems svarbu išmokti
skaityti.
4. Sudarė skaitymo motyvacijos diagramą, ją analizavo.
5. Pristatė savo darbus draugams.

34http://www.sviesospradine.lt/s/wpcontent/uploads/2017/10/renata.jpg

http://www.sviesospradine.lt/s/wp-content/uploads/2017/10/renata.jpg
http://www.sviesospradine.lt/s/wpcontent/uploads/2017/10/renata.jpg


Kultūrinė kompetencija

Sandai:
● Kultūrinis išprusimas
● Kultūrinė raiška
● Kultūrinis sąmoningumas
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Kultūrinės kompetencijos raida



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



38

Sando Rūpinimasis sveikata raiška: 

Vertina sveikatą, kaip vieną iš esminių 

vertybių, lemiančių asmens ir 

visuomenės gerovę bei gyvenimo 

kokybę. 

Sando Kultūrinis sąmoningumas raiška

Suvokia, paaiškina ir pagrindžia, kodėl ir kaip 

kultūra yra esminis asmens pasaulėvaizdį ir 

tapatybę konstruojantis komponentas. 

<...>

Supranta, kad kultūra nėra vienalytė, o 

rinkinys kintančių reiškinių bei subkultūrų, 

kurių sąveika yra susiklosčiusi istoriškai.

Preliminarus užduoties pavyzdys

Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



„ŽNS“



Komunikavimo kompetencija

Sandai:
● Pranešimo kūrimas 
● Pranešimo perteikimas ir komunikacinė 

sąveika 
● Pranešimo analizė ir interpretavimas
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Komunikavimo kompetencijos raida



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



Kai ugdomos kelios skirtingos 
kompetencijos

43
Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Skaitmeninė kompetencija
Sandai

● Skaitmeninis turinys
● Skaitmeninis komunikavimas
● Skaitmeninė sauga
● Problemų sprendimas 

44



Skaitmeninės kompetencijos raida



Veikla ir užduotys

VEIKLA UŽDUOTYS



Preliminarus užduoties pavyzdys



Preliminarus užduoties pavyzdys

48Pagal „Vaivorykštė“ atnaujintą ugdymo turinio projektą 



Kompetencijomis grįsta pamoka. 
Nuo uždavinio iki įsivertinimo.
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Mokymo(si) turinys ir uždavinio
formulavimas

Grupėse surinkti informaciją apie pasirinktą šalį ir ją pristatyti.

SESG pažinimo
kūrybiškumo komunikavimo

Gebėjimai iš(si)ugdomi:

-ieškant informacijos, 

-pasirenkant tinkamus informacijos šaltinius;

-rūšiuojant ir nustatant esminę informaciją;

-renkantis tinkamą formą rezultatams pristatyti;

-Klasifikuojant, lyginant ir tyrinėjant.

Kam visa tai?

Orientuojamės į tai kaip 

veikė mokiniai, o ne kiek 

atliko užduočių.



Uždavinio formulavimas 
1 PRINCIPAS. AIŠKUMAS (pagal A. Kazlauskienę, 2022)

Rezultatas apima:

Dalykinius gebėjimus (gyvūnai) ir įgys gebėjimą PALYGINTI, KURTI 

LANKSTINUKĄ



Uždavinio formulavimas 
2 PRINCIPAS. MOKINIO ĮTRAUKIMAS (pagal A. Kazlauskienę, 2022)

Mokytojas sukuria sąlygas pačiam vaikui veikti, o ne ‚išdėstyti“ medžiagą



Dalyku ugdoma kompetencija
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DALYKAS KAIP TO DALYKO MOKYSIMĖS?

ieškant informacijos, 

-pasirenkant tinkamus 

informacijos šaltinius;

-rūšiuojant ir nustatant esminę 

informaciją;

-renkantis tinkamą formą 

rezultatams pristatyti;

-Klasifikuojant, lyginant ir 

tyrinėjant



Pavyzdžiai gamtos mokslams
(pagal A. Kazlauskienę, 2022)
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Į ką atkreipti dėmesį formuluojant
mokymo(si) uždavinį? (pagal A. Kazlauskienę, 2022)

Venkite žodžių: supranta, suvokia, žino, geba, ugdysis, siekia......
Vartokite žodžius, kurie suteiks informacijos apie tai kaip mokiniai turėtų 
parodyti, kad supranta, žino, moka – palygindami, kurdami, pristatydami, 
matuodami ir pan.

Tinkamas pavyzdys Taisytinas pavyzdys

Atlieka sudėties veiksmus...

Taiko būt.k. taisyklę kurdamas....

Supranta, kaip atlikti veiksmus 

(neįmanoma stebėti supratimo)

Pritaiko istorijos pasakojimo 

strategijas...

Pasirenka laiško rašymo strategiją ir 

parašo laišką draugui...

Žino istorijos pasakojimo staregijas

(žinojimo sunku apibrėžti)



Mokymosi įrodymai (pagal A. Kazlauskienę, 2022)



PAMOKOS STRUKTŪRA
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Sužadinimas
Aktyvi 

mokymosi 
veikla

Refleksija ir 
įsivertinimas



Pamokos kortelė
Dalykiniai gebėjimai- „Ką?“
Kompetencijos – „Kaip?“
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Esminiai kompetencijomis grįsto 

ugdymo aspektai

Dalykiniai gebėjimai Kokie dalyko gebėjimai? Naujos žinios? Žinių lyginimas/ 

siejimas/ ieškojimas, šaltinių nagrinėjimas ir pan.?

Kontekstas ir kompetencijos Kokie taikomi mokymosi kontekstai? Kokios kompetencijos 

ugdomos?

Apibendrinimas Kas iš to? 

Kur šias naujas žinias ir gebėjimus bus galima naudoti 

ateityje?
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Sando Kritinis mąstymas raiška:
○Dalykui būdinga mąstymo forma
○Dalykui būdingas pagrindimo būdas 
○Žinios skirtinguose kontekstuose 

I DALIS: SUŽADINIMAS
MOKYMOSI UŽDAVINIO FORMULAVIMAS

• Mokymosi uždavinys pateikiamas aktualiai, šiuolaikiškai.

• Į mokymosi tikslų kėlimą įtraukiami ir mokiniai: tariamasi, aptariama 

kokie mokymosi veiklos lūkesčiai, klausimai.

• Aktyvi mokymosi veikla siejasi su keliamu uždaviniu. 

• Mokymosi uždavinys turėtų būti susijęs su kompetencijų ugdymu, ne 

tik akademiniais siekiais.

SUŽADINIMAS

• Taikomas probleminis klausimas, kuris siejasi su realaus gyvenimo 

ar artimos aplinkos problemų sprendimu.

• Pamokas tema skelbiama pasitelkus intrigą, sudominimą, 

netikėtumą.

• Taikoma vaizdinė medžiaga, interaktyvumas, įvairios skaitmeninės 

priemonės.

• Sužadinimas turėtų būti tikslinga pamokos temos pristatymo, 

supažindinimo veikla.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA
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MOKYMOSI VEIKLA

• Taikomi aktyvus mokymo metodai. Pamokoje gausiai naudojami aktyvus mokymo metodai: 

diskusijos, savarankiškas darbas, užduotys grupėse/porose, mokiniai įtraukiami į mokymo(si) 

procesą.

• Aktyvi mokymosi veikla paremta tyrinėjimu grįstomis veiklomis.

• Svarbus aspektas, kad mokiniams yra paaiškinamos vartojamos sąvokas, patikslinami paaiškinimai 

vartojant asociacijas. 

• Pamokoje pasitelkus įvairius kontekstus, kompetencijos ugdomos integruotai.

TURINIO AKTUALUMAS

• Veiklose taikomas turinys yra aktualus, šiuolaikiškas.

• Mokiniai veikia tyrinėjimu grindžiamomis veiklomis, mokydamiesi iš savo patyrimo, aptaria ir mokosi 

paaiškinti procesus.

INTEGRACIJA

• Aktyvioje mokymosi veikloje yra puikių integracijos ryšių su menais, gamtos mokslais, kurie 

padeda mokiniams geriau suprasti pamokos temą.

• Atkreipti dėmesį į kompetencijų ugdymą, tarpdalykinių temų integravimą.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA

MOKYMOSI INDIVIDUALIZAVIMAS IR PAGALBA

• Mokiniams teikiama individuali pagalba.

• Diferencijuojamos užduotys.

• Svarbu skatinti mokinių įgalinimą ir savarankiškumą sprendžiant problemas ir taikant 

netiesioginės pagalbos bankus ir pan.

PALANKI MOKYMOSI APLINKA

• Kuriama palanki mokymosi aplinka.

• Mokytojai betarpiškai, aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su mokiniai, santykiai yra 

grindžiami pasitikėjimu ir saugia mokymosi aplinka.

• Mokiniai turi sąlygas kokybiškam bendradarbiavimui, skatinamos diskusijos ir pokalbiai.

• Atkreipti dėmesį į mokymosi strategijų taikymą: mokiniai naudoja klasės erdves, kaip 

netiesioginės pagalbos banką (klasės biblioteka, kompiuteris ir pan.)



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA
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MOKYMOSI VEIKLA

• Taikomi aktyvus mokymo metodai. Pamokoje gausiai naudojami aktyvus mokymo metodai: 

diskusijos, savarankiškas darbas, užduotys grupėse/porose, mokiniai įtraukiami į mokymo(si) 

procesą.

• Aktyvi mokymosi veikla paremta tyrinėjimu grįstomis veiklomis.

• Svarbus aspektas, kad mokiniams yra paaiškinamos vartojamos sąvokas, patikslinami paaiškinimai 

vartojant asociacijas. 

• Pamokoje pasitelkus įvairius kontekstus, kompetencijos ugdomos integruotai.

TURINIO AKTUALUMAS

• Veiklose taikomas turinys yra aktualus, šiuolaikiškas.

• Mokiniai veikia tyrinėjimu grindžiamomis veiklomis, mokydamiesi iš savo patyrimo, aptaria ir mokosi 

paaiškinti procesus.

INTEGRACIJA

• Aktyvioje mokymosi veikloje yra puikių integracijos ryšių su menais, gamtos mokslais, kurie 

padeda mokiniams geriau suprasti pamokos temą.

• Atkreipti dėmesį į kompetencijų ugdymą, tarpdalykinių temų integravimą.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA

MOKYMOSI INDIVIDUALIZAVIMAS IR PAGALBA

• Mokiniams teikiama individuali pagalba.

• Diferencijuojamos užduotys.

• Svarbu skatinti mokinių įgalinimą ir savarankiškumą sprendžiant problemas ir taikant 

netiesioginės pagalbos bankus ir pan.

PALANKI MOKYMOSI APLINKA

• Kuriama palanki mokymosi aplinka.

• Mokytojai betarpiškai, aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su mokiniai, santykiai yra 

grindžiami pasitikėjimu ir saugia mokymosi aplinka.

• Mokiniai turi sąlygas kokybiškam bendradarbiavimui, skatinamos diskusijos ir pokalbiai.

• Atkreipti dėmesį į mokymosi strategijų taikymą: mokiniai naudoja klasės erdves, kaip 

netiesioginės pagalbos banką (klasės biblioteka, kompiuteris ir pan.)



III DALIS: REFLEKSIJA
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REFLEKSIJA!

Kalbant socialiai jautriomis temomis, 

svarbu, kad refleksija būtų saugi ir 

konfidenciali, vaikas neturi būti 

vertinimas už išsakytą nuomonę .

Ypatingai svarbu, po veiklos vaikui 

atlikti giluminę refleksiją, kuri 

apžvelgtų ne tik procesą, bet vaiko 

pojūčius jame, pastebėtus teigiamus 

ar sudėtingus aspektus.

APIBENDRINIMAS

• Pamokose yra apibendrinimas, mokytoja trumpai apžvelgia 

kas vyko pamokoje, kelia asociatyvius klausimus, kurie 

padėtų vaikams apibendrinti savo darbą pamokoje.

• Svarbu skatinti mokinių metakognityvinį mąstymą: kur galiu 

panaudoti šias naujas žinias?

• Apibendrinimas turėtų būti orientuotas tiek į procesą, tiek į 

galutinį (pasiektą) rezultatą.

• Pagal amžiaus tarpsnių raidą taikyti atvirtus klausimus: koks 

mano individualus darbas? Kaip dirbau grupėje, komandinėje 

užduotyje, ką naujo išmokau/ sužinojau?

VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS

• Įsivertinimas turi sietis su pamokos uždaviniu ar tikslu. 

• Šioje dalyje paliečiami įvairūs aspektai: žinios, gebėjimai, 

kompetencijos. Geriausia šią dalį organizuoti taikant kriterijų 

sistemą. 

• Vertinimo ar įsivertinimo kriterijai, gali būti pasiūlyti mokytojo, 

bet taip pat turėtų būti vietos ir mokinio sugalvotam kriterijui 

(personalizuotas ugdymas).



I DALIS: Įvadas
Aiškiai numatomi 

pamokos gebėjimai.  

Suformuluota 

pamokos tema 

atitinka pamokos 

uždavinį. 

Uždavinys 

suformuluotas iš dalies  

tinkamai, siejasi su 

pamokos turiniu, 

tačiau būtų galima 

įtraukti ir 

kompetencijų ugdymą, 

pvz. , taikydami 

įvairaus darbo 

metodus ugdysis 

komunikavimo ir 

kūrybiškumo 

kompetencijas/ 

gebėjimus.



I DALIS: Įvadas
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Įdomi pamokos 

tema, tačiau 

reikėtų apmąstyti 

temos

Aiškiai numatomi 

pamokos gebėjimai.  

Suformuluota 

pamokos tema 

atitinka pamokos 

uždavinį. 

Aiškiai numatomi 

pamokos gebėjimai.  

Suformuluota 

pamokos tema 

atitinka pamokos 

uždavinį. 



Įdomi pamokos tema, tačiau 

reikėtų apmąstyti temos 

prasmingumą ir vertybinį 

pamatą: o jei būtų kalba 

kodėl dovanos suteikia 

džiaugsmą?

Pamokos tema ypač įdomi ir 

aiški, tačiau uždavinyje 

turėtų būti ne tik pamokos 

įgyvendinimo etapai, bet ir 

ugdymo aspektai, ko 

siekiama šia pamoka? 

Uždavinys galėtų būti 

trumpesnis, orientuotas į 

Kalėdų simbolių palyginimą. 
Ypač aktuali ir įtrauki tema, 

tačiau uždavinys 

koreguotinas, nes ėjimas į 

parduotuvę yra, kaip 

priemonė. Reikėtų įtraukti 

daugiau kompetencijų 

ugdymo, pvz. gebėti 

apsipirkti savarankiškai 

parduotuvėje.



I DALIS: Įvadas
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Puikiai suformuluotas 

mokymosi uždavinys, aiški 

kompetencijų ugdymo 

kryptis.

Kiekviena paminėta 

kompetencija į veiklą ateina 

su konkrečiu tikslu ir siejasi 

su pamokos veiklomis.

Puiki dalykų dermė ir 

pasirinktas integravimo 

modelis.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLAPamokos uždavinys, 

orientuotas į tyrinėjimą, 

todėl ir eigoje būtų galima 

įtraukti daugiau tyrinėjimu 

grįstų metodų. Veiklos 

turėtų būti orientuotos į 

gebėjimus, kurie palaipsniui 

būtų auginami.

Pagrindinis pamokos 

akcentas, orientuotas į 

palyginimo ir sugretinimo 

metodą, puiku, kad 

taikomas mąstymo 

žemėlapis. Šiame etape 

taip pat būtų galimas 

kompetencijų ugdymo 

aspektas, vaikai galėtų 

pasakojime įtraukti, kaip  

jie galėtų padėti švęsti 

šventes, tiems kurie neturi 

galimybių švęsti šeimoje ir 

pan.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA
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Vaizdus, susietomis 

spalvomis pateikiamas 

ugdymosi turinys, stiprina 

vaikų motyvaciją ir 

koncentraciją.

Grafiškai atskirta medžiaga 

arba mąstymo žemėlapiai, 

padeda mokiniams 

struktūruotai įsiminti 

medžiagą.



II DALIS: AKTYVI MOKYMOSI VEIKLA

Pažinimo kompetenciją 
orientuotos užduotys

Kūrybiškumo, SESG orientuotos 
užduotys



III DALIS: APIBENDRINIMAS
Puikus įsivertinimo  

metodas, tačiau jis galėtų 

būti labiau susietas su 

pamokoje nagrinėtu 

ugdymosi turiniu, 

kompetencijų ugdymu. 

Toks įsivertinimo metodas 

yra tinkamas, kelias, 

tačiau reikia labai 

sukonkretinti, kas vaikui 

pavyko, o ką dar reikėtų 

pasikartoti. 

Įdomi prieiga, 

tačiau reikėtų 

patikslinti 

priemones, kaip 

tai bus daroma.



III DALIS: APIBENDRINIMAS

Aktuali refleksijos 

forma, tačiau  

klausimai galėtų būti 

labiau įtraukiantys, 

pvz.:

- Kur šias žinias 

galėsi panaudoti 

vėliau?

Puikus įsivertinimo, 

būdas, tačiau 

spalvos galėtų 

turėti reikšmes, 

pvz.: kiekviena 

spalva reiškia tam 

tikrą kompetenciją, 

ilgoje 

perspektyvoje, su 

vieninga žymėjimo 

sistema.

Mokytojas jaustųsi 

saugiau, jei 

refleksijos laikui 

pasiliktų daugiau 

laiko, pvz. 10 min.



Kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo 
pavyzdžiai
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Kontekstas 

ir turima 

patirtis

Personalizuo

tas ugdymas 

ir 

atsakomybės 

prisiėmimas 

Pamokos 

metu 

patobulinti 

gebėjimai ir 

patirtys.



Kompetencijų vertinimo pavyzdžiai
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Kompetencijų vertinimo pavyzdžiai
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Klausimai refleksijai
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Kokios Jūsų pamokos stebėjimo patirtys? 

Kokia Jūsų nuomonė apie pamokų stebėjimo kultūrą, 

įpročius?

Kokios Jūsų galimybės stebėti kolegų pamokas ir veiklą?



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas Mokytojų pastebėjimai:

-Mokytojų patirtys priklauso, nuo 

stebėjimo tikslo ir stebėtojų nusistatymo, 

pozicijos. 

-KGR vykdavo, nes tai buvo galimybė 

mokytis komentuoti ir teikti grįžtamą ryšį 

apie pamoką. 

-KGR protokolas įvertintas labai 

teigiamai.



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas Mokytojų pastebėjimai:

Lentelės forma su „varnelėmis“ yra 

gera, patogi, tačiau ten galėtų būti 

papildomos vietos, parašyti dalykus, 

kurie yra įgyvendinti kitaip. 

Mokytojams atrodė, kad visko yra per 

daug, blaško atraminiai klausimai.

Labai svarbu įterpti ir vietą pačio 

mokytojo nuomonei, koks jo tikslas 

šiai pamokos skilčiai.



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:



Pilotinis pamokos stebėjimo protokolas
Mokytojų pastebėjimai:
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