
MOKINIŲ ASMENINĖ 

PAŽANGA

2019 lapkritis



MOKINIO 

PASIEKIMAI
Pasiekimai - asmeninė pažanga

( pastangos, pokytis), paremta 

vertybinėmis nuostatomis, 

įgudimo lygiu, matomu 

išmatuojamu rezultatu



Mokymosi tikslams.

Mokymosi stiprybėms, silpnybėms išskirti.

Mokymosi žingsnių ( strategijų) planavimui.

 Socialinių įgūdžių ( elgesio, emocijų) 

ugdymuisi.

KAIP PAŽANGOS STEBĖJIMAS 

PANAUDOJAMAS MOKYMOSI 

PLANAVIMUI?



Mokykloje sistemingai analizuojami 

mokinių ugdymosi poreikiai.

 Svarbu laiku atpažinti individualius 

ugdymosi poreikius, polinkius bei 

galimybes.

Mokymo veiklas diferencijuojant ir 

individualizuojant atsižvelgiama į 

analizavimo rezultatus.

MOKINIO POREIKIŲ 

PAŽINIMAS



Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės 

augimo ir mokymosi galiomis.

Mokytojų nuostatos ir palaikymas padeda 

formuotis mokinių siekiams ir savigarbai.

Mokytojai kuria mokinio jėgas 

atitinkančius bei nuolatines pastangas 

stimuliojančius iššūkius.

TIKĖJIMAS MOKINIO 

GALIOMIS



Mokytojas planuoja ir parenka prasmingas 

ugdymo (si) veiklas.

Leidžia patirti mokymosi sėkmę.

Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir kitų 

darbais, pasiekimais bei pažanga.

 Jiems leidžiama bandyti ir klysti, rasti ir 

taisyti savo klaidas, iš jų mokytis.

MOKYMOSI 

DŽIAUGSMAS



 Mokytojas parenka ugdymo(si)metodus, formas ir 

užduotis taip, kad mokymasis jiems padėtų įgyti 

įvairios prasmingos patirties ir būtų optimaliai gilus 

ir auginantis.

 Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimiška 

patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti 

realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam 

gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus.

MOKYMOSI 

ĮPRASMINIMAS



 Kiekvienoje pamokoje reguliariai ir planingai 

stebėti mokinio daromą pažangą, teikti jam 

grįžtamąjį ryšį.

 Sistemingai analizuoti su kokiais sunkumais 

susiduria skirtingų gebėjimų mokiniai.

 Daugiai dėmesio skirti mokinio mokymosi 

lūkesčiams, mokymosi tikslams, mokinių 

įtraukimui į pamokos planavimą.

NACIONALINĖS MOKYKLŲ 

VERTINIMO AGENTŪROS 

REKOMENDACIJOS



Mokyti ir leisti mokiniams įsivertinti 

asmeninę pažangą ir pasiekimus.

Mokytojams didinti savo lūkesčius, 

bendradarbiauti su kolegomis- dalintis 

patirtimi, aptarti mokinio individualią 

pažangą.

 Į mokinio pažangos stebėjimą įtraukti 

tėvus. 



( RUGSĖJO-LAPKRIČIO MĖN.)

MŪSŲ MOKINIŲ ASMENINĖS 

PAŽANGOS REZULTATAI 

Klasė

Praėjusių 

mokslo metų 

klasės 

pažangumas

Klasės vidurkis 

šiais mokslo 

metais ( rugsėjo-

lapkričio mėn.)

5 1 mokinys baigė 

aukštesniuoju 

lygiu,

5 mokiniai baigė 

patenkinamu ir 

pagrindiniu  

lygiais

7,79



Klasė

Metinis praėjusių 

mokslo metų 

klasės vidurkis

Klasės vidurkis 

šiais mokslo 

metais ( rugsėjo-

lapkričio mėn.)

6 7,36 6,82

7 7,64 7,46

8 7,76 7,32

9 6,54 5,96

10 6,89 7,03



 6 kl. - 0 mokinių

 7 kl.- 2 mokiniai ( 8,75-8,87),(8,17-8,59).

 8 kl.- 1 mokinys ( 9,31-9,43).

 9 kl.- 2 mokiniai ( 7,43-7,97), ( 6,79-

7,28).

 10 kl.- 3 mokiniai ( 5,8-6,35), ( 5,8-6,24), 

(6,5-6,96).

PADARĖ DIDŽIAUSIĄ 

PAŽANGĄ:


