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Diskusijos dalyviai

Ką turi daryti:

mokytojai                      mokiniai 

kad pamokos 

būtų įdomesnės!



TIKSLAS:

1. Gerinti mokyklos mikro klimatą.
2. Siekti mokinių ir mokytojų  

abipusės pagarbos ir  
bendradarbiavimo.

UŽDAVINIAI:
1. Įvardinti mokinių ir mokytojų

2. Įvardinti priemones (būdus), kurios 
gerintų ugdymo(si) procesą.



TEIGINIAI IR PASIŪLYMAI MOKYTOJAMS

Eil. Nr. TEIGINYS PASIŪLYMAS

1. Neįdomios pamokos (nuobodžios) Metodų įvairovė: trumpas juokelis;

pedagoginė intriga; aktyvieji mokymo 

metodai; ugdymas netradicinėse 

erdvėse, veiklos grupėse ir kt.

2. Informacinių technologijų stoka 

pamokose.

Naudokime tai, ką turime.

3. Scenos baimė Daugiau kalbėjimų ir atsiskaitymų prieš 

klasę (,,prie lentos”)

4. Mokinių skirstymas (tinka/nepatinka, 

,,klišės”)

Visi mokiniai yra lygūs. Problemas 

spręsti individualiai (pokalbiai)

5. Mokytojas nepakankamai pasiruošęs

pamokai

Kolega-kolegai, mokinys-mokytojui,  

tobulinimasis. 

6. Bendravimas su mokiniais (dažnas 

monologas)

Leisti pasisakyti mokiniui, daugiau

bendrauti pamokoje ir pertraukų metu, 

,,suprasti žmogų!”

7. Nevaldomos emocijos Susilaikyti nuo neigiamų emocijų,

palikti jas už durų, išsakyti laiku ir vietoj



TEIGINIAI IR PASIŪLYMAI MOKINIAMS

Eil. Nr. TEIGINYS PASIŪLYMAS

1. Pasyvūs mokiniai. Tinkamas ir pakankamas poilsis.

2. Abipusis pasitikėjimas. Bendros veiklos, popamokinis bendravimas.

3. Naudojimasis telefonu. Stengtis patiems susilaikyti ir sudrausminti 

kitus.

4. Mokinių vėlavimas be priežasties. Mokytojai turi rodyti pavyzdį – patys 

nevėluoti; išsiaiškinti vėlavimo priežastį.

5. Taisyklių nesilaikymas, melas. Taisyklių ,,laužytojams” organizuoti 

diskusijas (bendras su mokytojais), įvesti 

mokinių budėjimą. 

6. Nepagarba mokytojams M+M susibendravimas, diskusijos, 

individualūs pokalbiai, pasitikėjimas, 

padėka (vienas kitam!)

7. Netinkamas mokinių vertinimas Mokinys pats turi dėti pastangas siekiant 

geresnio įvertinimo (pasiruošimas pamokai, 

drausmė per pamokas, aktyvus darbas 

pamokoje, atlikti namų darbai)







IŠVADOS

1. Dirbti ne tik mokytojams bet

ir mokiniams –

BENDRADARBIAVIMAS.

2. Džiaugtis mažais dalykais.

3. Organizuoti bendras veiklas

(M+M) diskusijas,

individualius pokalbius,

tartis, kurti mokyklos

gerbūvį.

4. Ugdymą pamokoje kurti

įvairesnį ir aktyvesnį.

5. Kurti kultūringą mokyklos

bendruomenę.

6. Nesielkite su kitais taip,

kaip nenorėtumėte, kad su

jumis taip elgtųsi!



MOKYTOJŲ ŠŪKIS!

 https://www.youtube.com/watch?v=1k2v
8Vk0EFY&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=1k2v8Vk0EFY&authuser=0

