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 Šiandieniniame globaliame pasaulyje daug 
mokyklų sąmoningai keičia struktūrą ir darbo 
metodus, siekdamos plačiau pasidalinti 
lyderystę ir priartinti ją prie mokymosi ir 
mokymo. Vadovaujamasi dviem esminėm 
idėjom: 

 svarbus kiekvienas vaikas; 

 nuo gero prie puikaus. 

 

 Pagrindinis kiekvieno mokytojo tikslas – 
gerinti mokinių mokymąsi.  



 Tyrimais įrodyta, kad mokyklos, kuriose 
lyderyste plačiai dalijamasi, pasižymi kultūra, 
kuriai būdingas profesinis pasitikėjimas ir 
pozityvūs darbuotojų santykiai.  

 Su lyderyste susijusia veikla turi būti dalijamasi 
ir organizacijos viduje, ir tarp organizacijų.  

 Šiandieninės mokyklos esminis tikslas – ugdyti 
socialiai atsakingus jaunus žmones.  

 Norint išlikti šiandieniniame pasaulyje būtina 
derinti du skirtingus dalykus – 
bendradarbiavimą ir konkurenciją.  



 Dabar mokykloms laikas padėti kitoms mokykloms 
stiprinti gebėjimus, tačiau reikia sąmoningo 
poreikio tikslingai kurti vidinius mokyklų 
gebėjimus ir stiprinti gebėjimus tarp mokyklų.  

 Tokiu atveju lyderystė suvokiama kaip kolektyvinis 
gebėjimas užsiimti naudinga veikla. Lyderystės 
atsakomybe plačiai dalijamasi neprimetant jos 
vadovams. Pasidalytoji lyderystė pasireiškia 
tuomet, kai lyderiai ir mokytojai daro įtaką vieni 
kitų veiksmams. 



    Tyrimais įrodyta, kad: 

 ryšys tarp pasidalytosios lyderystės taikymo 
mokyklose ir mokinių mokymo bei išaugusios 
kokybės ypač pabrėžiamas; 

 nėra geriausio lyderystės metodo. Veiksminga 
lyderystė yra susijusi su esama aplinka ir 
kiekviename kontekste pasireiškia skirtingai, 
atkreipiant dėmesį į tai, kokia mokyklos vadovo 
veikla bei į tai, kas vyksta per pamokas.  

 



 Pedagogų kolegialumas ir bendradarbiavimas – 
priemonė, skatinanti teigiamus pokyčius. Pažangiose 
mokyklose labiau sutampa mokyklų vadovų ir 
mokytojų vertybės, elgesio normos, dėl to labiau 
tikėtini teigiami veiklos rezultatai.  

 

       Bendradarbiavimo tinklo veikla prilygsta 
tobulėjimui. 

 

 
(pagal Fullan, 2019,  2020;  Fullan  & Gallagher, 2020; Fullan & Quinn, 2020;  Hargreaves & Fullan, 2019)  



 tai plačiai pasiskirsčiusi lyderystė; 
 sprendimų priėmime dalyvauja kelių lygmenų 

atstovai; 
 daugiausia dėmesio skiriama pamokinės 

veiklos tobulinimui; 
 jos funkcijas atlieka ir formalūs, ir neformalūs 

lyderiai; 
 ji –lanksti ir įvairiapusė; 
 ji susijusi su lyderystės taikymo praktikoje 

tobulinimu, siekiant daryti įtaką mokymui ir 
mokymuisi. 
 



 Pasitardami porose ar trise išskirkite ne 
mažiau kaip 5 esminius šiandieninės 
pamokos kokybės kriterijus.  

 

       Dirbama 10 min.  



 paanalizuoti pamokos kokybės kriterijus 
mokslininkų darbuose ir švietimo 
dokumentuose; 

 aptarti pamokos kokybės kriterijų atskleidimo 
požymius (iš ko matome, kad tai pasiekta); 

 padiskutuoti apie pamokų problemiškiausias 
sritis.  



           Kokybė – vertybinis procesų, daiktų ir 
reiškinių apibrėžtumas. Kokybės sąvoka 
pedagogikoje vartojama atskleidžiant vertę, 
ypatingumą.  

          Kriterijus – požymis arba matas, kuriuo 
vertinamas ko nors dydis, vertingumas.   

     Pagal L. Jovaišą (2007) 

    Dėl pamokos kokybės kriterijų yra 
susitariama švietimo bendruomenėje.  



     Pamokos analizė apima šiuos ugdymo proceso aspektus: 

  pamokos uždavinį; 
  mokymo turinį (jo ir programos atitikimą, mokslinį 

pagrindimą, tikslumą, išsamumą); 
 mokymo metodų ir priemonių parinkimo ir jų 

panaudojimo tikslingumą; 
 mokinių aktyvumą (dėmesį, motyvaciją); 
 pedagogo  vaidmenį; 
 pamokos rezultatus; 
 higienos sąlygas. 

    Pagal L. Jovaišą (2007) 

     Pamokos kokybę lemia optimalus šių aspektų 
įgyvendinimas ugdymo procese.  



        Stebimi mokytojo veiklos pamokoje aspektai. Kaip 
pedagogas geba: 

 numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius; 

 planuoti ugdymo turinį; 

 parinkti ir taikyti  ugdymo būdus bei metodus; 

 tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą;  

 atskleisti  ugdymo turinį; 

 kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką; 

 naudoti  laiką ir išteklius; 

 vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą.     
 

 Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatus, 2008, aktuali redakcija 
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 pamokų uždavinius; 

 tikslingas, kryptingas mokinių veiklas (siekiant, 
kad būtų įgyvendinti pamokų uždaviniai). 

 

          Svarbiausia, kad būtų apgalvota, kokio 
rezultato ir, kokių veiklų pagalba siekiama, 
pagal  kokius konkrečius kriterijus bus 
vertinamas gautas rezultatas. 



 

? 
Kaip turėtų būti 

suformuluotas pamokos 
uždavinys, kad pamokos 
pradžią galėtume vadinti 

kokybiška?  



  Tikslas – numatomas ir siekiamas 
žmogaus veiklos rezultatas. Jis kartu yra ir 
veiklos motyvas, lemiantis jos būdą ir 
priemones.  

  Uždavinys – užduotis, sudaryta kaip 
mąstymo ar praktinės veiklos sąlygos (kaip 
pasiekti?), pagal kurias reikia rasti reikiamą 
sprendinį (ką pasiekti?).  

(pagal L. Jovaišą (2007) 



    

      Tikslų ir uždavinių nus(is)tatymas yra 
pagrindinis veiksnys, vedantis link aukštos 
kokybės mokymo(si). 



     Mokymo(si) tikslas yra vienas svarbiausių 
didaktikos turinio elementų, nes nuo jo priklauso 
mokymo(si) uždaviniai, turinio, metodų ir/ar 
strategijų parinkimas.   

 
  Mokymo(si) tikslai kelia konkrečius 

uždavinius. 
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     nurodo, ko reikia mokyti(s) ir ką reikia 
į(si)vertinti. 



 pažinimo sąlygų sudarymo; 

 mokinių esamų gebėjimų; 

 siekiamų rezultatų. 



 
 Siejant su mokymo(si) rezultatu; atsakant į 

klausimą „ko mokyti?”.  
  Pavyzdžiui: Atimti penkiaženklius skaičius. 

Kurti trumpus pasakojimus apie gamtą. 
Paaiškinti, kur subręsta augalo sėklos. 

 
 Siejant su mokymo(si) procesu; atsakant į 

klausimą „kaip mokyti?“.  
  Pavyzdžiui: Pasekti pasaką veiksmo žodžius 

vartojant kaip planą. Naudojantis patarlių ir 
priežodžių atmintinėmis, perteikti žodžiais 
matytus gamtos vaizdus, garsus.  
 
 
 
 



 mokinio elgesys. Iš kokio elgesio bus galima 
spręsti, kad uždavinys pasiektas? 

 Sąlygos, kuriomis esant bus stebimas elgesys. 
  Atlikimo kriterijai. 
 
  Pvz.: Lietuvos žemėlapyje (sąlygos) mokinys 

parodys (mokinio elgesys) penkias upes 
(atlikimo kriterijai).  



 mokymo(si) vertė; 
 sėkmės tikėjimasis; 
 gebėjimai ir turinys, kurių mokomasi; 
 veikla, skatinanti mąstyti; 
 informacijos struktūros ir jos prasmės 

sukūrimas. 
 
  Kokybiško rezultato pasiekiama tik 

atsižvelgiant į visus aspektus. 
 
 



  tai patikrinamas teiginys, apibūdinantis, ko 
ketiname mokyti mokinius. 

 

    Pavyzdys: Remiantis dviejų vaikų pokalbio 
pavyzdžiu, parašyti  susipažinimo dialogą. 

 

  Uždavinys turi tiksliai apibrėžti mokinio 
veiklą. 



   Aukščiausia kokybė, kai mokiniams pamokos 
pradžioje perteikiamas/perteikiami pamokos 
uždavinys/uždaviniai (konkreti užduotis/užduotys). 

  

   Detalizuojant uždavinį/uždavinius būtinai 

pasakomi konkretūs kriterijai (užduoties struktūra), iš 

kurių bus sprendžiama apie rezultato kokybę.  



  Dar kartą pamokos uždavinys/uždaviniai 
peržvelgiami pamokos pabaigoje, tikrinant, 
kaip pavyko pasiekti; aptariant gautus 
rezultatus bei numatant  tobulinimo kryptis. 
Svarbu, kad pabaigoje apie tai kalbėtų mokiniai, 
o mokytojas tik klaustų/stebėtų. 

 
  Mokinių darbai vertinami pagal konkrečius 

kriterijus, kurie buvo aptarti pamokos 
pradžioje, įvardijant, kas gerai ir ką reikėtų 
tobulinti. 
 



 Klausimas, į kurį bus atsakyta per pamoką. 

 Probleminė situacija, kurią reikia išsiaiškinti. 

 Gerai atlikto darbo rezultato pavyzdys, kurį 
reikės gauti pamokos pabaigoje.  

  Naudinga pamokos uždavinių pateiktis 
mokiniams keisti, kad tai nebūtų monotoniška 
(pvz.: vieną kartą pateikiama žodžiu, kitą – 
raštu, trečią – vaizdu ir pan.).   

 



 Dažniausiai pakanka vieno konkretaus 
pamokos uždavinio. 

 

 Rekomenduojama ne daugiau trijų pamokos 
uždavinių vienai pamokai.  
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Pamokos uždavinys 



 Konkretumas ir aiškumas. Suprantamas 
vienareikšmiškai, atspindima viena problema. 
Išreikštas rezultatas atliekant tam tikrą veiklą. 
 

 Išmatuojamumas. Nusakyti konkretūs kriterijai, 
kuriais vadovaujantis galima įvertinti, kiek 
pasiekta. 

 
 



 Pasiekiamumas. Optimalaus sunkumo. 

 Suderinamumas. Siekiant tam tikro tikslo 
keliami keli uždaviniai, kurie derinami 
tarpusavyje. 

 Priimtinumas.  

 Lankstumas. Keičiantis situacijai uždaviniai 
koreguojami.  



 Naudojantis paties mokinio sudarytu planu 
pasekti pasaką „Katinėlis ir gaidelis“. 

 

 Perskaičius ir išanalizavus Vytės Nemunėlio 
eilėraštį „Mano namas“, išmokti jį atmintinai. 



 Analizuojant Just. Marcinkevičiaus kūrinį 
„Greitoji pagalba“ ir M. Vainilaičio kūrinį ,,Ežio 
namas“ paaiškinti, kur ir kaip kreiptis pagalbos.    

 
 Remiantis Violetos Palčinskaitės apsakymo 

ištrauka „Kad iš kokono išsiristų peteliškė“, 
aptarti sakinio sandarą, sakinio plėtimo 
galimybes; naudojantis rašinio rašymo 
atmintine parašyti istorijos tęsinį.  



 
 Mokiniai turėtų: 
  - apskaičiuoti stačiakampio plotą 

kvadratiniais metrais; 
   - teisingai skaityti ir užrašyti ploto 

matavimo rezultatus (cm², m²);  
  - pagrįsti savo samprotavimus pateikiant 

pavyzdžių, kodėl yra svarbu žinoti ploto 
matavimo vienetus ir gebėti jais naudotis. 



 Mokiniai turėtų: 

 

  – išmatuoti atkarpos ilgį; 

  – naudodamiesi liniuote nubrėžti nurodyto 
ilgio atkarpą; 

  – teisingai skaityti ir užrašyti figūrų ilgį ir 
plotį vieniniais matiniais skaičiais (cm, m).  



  Naudodamiesi atmintine apie vabzdžių 
keitimosi stadijas ir dalykiniu tekstu apie 
drugio gyvenimą, mokiniai tiksliai 
papasakos, kaip atsiranda, auga ir vystosi 
drugys. 

 
  Atlikdami praktinius darbus grupėse ir 

individualiai, mokiniai teisingai priskirs 
vandens būsenų požymius.  



 Mokiniai mokydamiesi šuolio technikos 
elementų taisyklingai nušoks į tolį iš vietos. 

  Mokiniai taisyklingai  atliks vertimosi kūlvirsčia 
pirmyn ir atgal elementus.  



 Mokiniai: 
 Tyrinėdami šiltų ir šaltų spalvų derinius 

mokiniai įvardins emocijas atitinkančias 
spalvas, pagrįs savo nuomonę. 

 Stebės dailės kūrinius ir svarstys, kodėl 
dailininkai pasirinko tokias spalvas savo 
kūrinio nuotaikai perteikti. 

 Tapys guašu, maišys spalvas ir kurs šilumos 
ar šalčio įspūdį. 


