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2016–2017 MOKSLO METŲ PRADŢIOS KONFERENCIJA 

 

„PROFESIONALUS MOKYTOJAS – PAŢANGUS MOKINYS“ 

 

PROGRAMA 

10.00–11.40 Plenarinis posėdis   

Svečių sveikinimai 

„Švietimo prioritetai 2016–2017 m. m.“ – Algirdas Kęstutis Rimkus, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjas  

„Geresni mokinių pasiekimai – misija (ne)įmanoma“ –Ţydronė Ţukauskaitė-Kasparienė, 

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė  

11.40–12.10 Kavos pertrauka 

12.10–12.55 Diskusijų grupės dalyviai atsakys į šiuos klausimus: 

* Kas yra svarbu siekiant mokyklos ir mokinio sėkmės? 

** Ką daryti, kad mokytojas nepavargtų, o mokinys išmoktų? 

*** Kada mokytojo kvalifikacijos tobulinimas bus lygus mokinio paţangai? 

12.55–13.30 Konferencijos apibendrinimas, darbo grupių pasiūlymai ir refleksija 

14.00–15.30 Konsultacijos su Savivaldybės administracijos specialistais 

 

DISKUSIJŲ GRUPĖS 

1 gr. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Moderuoja – A. Verbiejienė, B. Goberienė, N. Mogilovienė 

2 gr. Mokinių paţangos planavimas ir rezultatų gerinimas 

Moderuoja – I. Čingienė, D. Ţukauskienė, R. Jankevičienė 

3 gr. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas ir įtaka ugdymo rezultatams 

Moderuoja –S. Jasiūnienė, A. Namavičienė, L. Šachova 

4 gr. Mokytojo kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo įtaka mokinių ugdymo 

rezultatams 

Moderuoja – S. Kriukienė, J. Vaitiekūnienė 



 

 

 

 

2016 m. vasaros atostogų dienoraštis 

 

Liepos 1 d. prasidėjo atostogos. 

Liepos 3 d. į mokyklą trenkė žaibas ir atostogos baigėsi.  

Sekmadienio ritmu veikianti galva rimtai nepriima informacijos. Gaisras! Degam! 

Mokyklos kieme gaisrinė... ne, daug gaisrinių ir greitosios automobilis! Kam ta greitoji?! 

Lekiu. Už rankos pastveria greitosios pagalbos gydytojas:  

– Ar yra pastate žmonių?  

– Kokie žmones!? Šiandien išeiginė. 

Kabinete atostogauja daiktai.  

– Nešam kompiuterius ir dokumentus! –  komanduoja man kaimynas Ignas.  

Kraustom viską į pirmą aukštą. Kokio velnio tiek daiktų prisikaupt!? Pro šalį 

praskrenda Dainius su Jonu. Čiužinius tempia Vesta, Rita, Milvydas. Čia visi – Aldona, Algis,  

trys Linos, Laima,  Martyno tėtis, Svetlana, Rima, Česlovas, Tomas, Vaida, Gražina, Vilma, 

Kęstas… Dega pastogės salė ir dvi grupės, į antrą aukštą kliokia vanduo…  

Zigmas atvežė du rulonus juodos plėvelės. Klojam viską juodai. Gedulas. 

– Dar reikia žmonių! – sumoja studentas Arnoldas.  

Ir žmonių yra  – numiegotais žandais ir šukuosenom „feisbukininkai“ semia vandenį. 

– Išeikit visi iš pastato, stogas grius! – šaukia per visus tris aukštus Regina.  

Iš kur ta čia, juk jai vestuvės Kauno rajone?!  

Kiemas prisipildo žmonių: šlapių, suodinų, tėvų, paauglių, bendradarbių, kaimynų, 

piniaviečių. 

Stogas įgriuvo...  

Gaisras užgesintas!  

Lyja lietus...  

Vienoje pavėsinėje posėdžiauja valdžios vyrai ir moterys. Kitoje – tylime mes: „Ir 

negalėjo tas perkūnas kam nors kitam trenkti...“  

Grįžta iš posėdžio Alvida. 

– Na, ką nutarėt? – klausiam žvilgsniais. 

– Nusprendėm, kad rugsėjo 1-ąją mokykla-darželis dirbs!   

Ir tikrai – už dviejų dienų mes, kaip ir Jūs visi, dirbsim. 

Naujaisiais mokslo metais sau ir Jums visiems linkime darnos kolektyvuose ir 

bendruomenėse. Vieningi žmonės gali kalnus nuversti. Supykę nelinkėkite, kad ką nors 

perkūnas nutrenktų. Lietuviški keiksmažodžiai labai veiksnūs. Geriau dainuokite lietuviškai ir 

apie Lietuvą! 

 

 

Aurelija Juozaitytė, 

Piniavos mokyklos-darželio pavaduotoja ugdymui 

2016-08-29 

 



 Panevėţio rajono švietimas 2016–2017 m. m. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus 

 

 „Geresni mokinių pasiekimai – misija (ne)įmanoma“ 

Bendrojo ugdymo departamento direktorė Ţydronė Ţukauskaitė-Kasparienė 

 

 „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas ir atotrūkio tarp mokyklų maţinimas – esminė 

mokslo metų veikla“ 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimkus_Pranesimas_2016.pdf
SMM_departameto_direktore_2016.pdf
Ministres_pranesimo_skaidres_2016_08_25.pdf
Ministres_pranesimo_skaidres_2016_08_25.pdf


Konferencijos darbo grupių refleksija 

 

Kas yra svarbu 
siekiant mokyklos ir 

mokinio sėkmės? 

Mokytojų, tėvų 
(globėjų) ir mokinių 

dialogas 

Ugdymo turinio 
tobulinimas ir 

planavimas 

Naudojimasis UPC 
paruoštomis 

rekomendacijomis, 
užduotimis bei kita 

medžiaga 

Pamokų lankomumas 
ir mokinių motyvacija 

Tikslinga dokumentų 
analizė ir 

vadovavimasis 
programomis 

Mokyklos 
mikroklimatas ir 

įsivertinimo kultūros 
formavimas 

Veiklos 
sistemiškumas ir 

nuolatinė refleksija 

Mokytojų 
kompetencija ir 

erudicija 

Mokytojų ir mokinių 
susitarimų laikymasis 

Visos 
bendruomenės 
vieningas tikslo 

siekimas 



Kada mokytojo 
kvalifikacijos tobulinimas 

bus lygus mokinio 
pažangai? 

 Kai mokytojas 
motyvuotai pasirinks 

mokymus 

 Kai bus organizuojami 
didesnės apimties seminarai 
su namų darbais ir refleksija 

 Kai aktyviau ir operatyviau 
bus matuojami mokytojo 

darbo pokyčiai po 
kvalifikacinių renginių 

 Kai kvalifikacijos 
tobulinimas bus 

suprantamas kaip esminė 
savęs tobulinimo   

programa 

 Kai planuojant bus 
atsižvelgta į rajono ir šalies 

prioritetus bei kiekvieno 
mokinio poreikius 

 Kai mokytojai aktyviau 
mokysis virtualiai 

 Kai vyks daugiau 
praktinių konsultacijų 

 Kai seminarų dalyviai 
stengsis įgytas žinias 
pritaikyti praktiškai 

 Kai įstaigos pasirinks 
seminarus, orientuotus į 

mokinio pažangą 

Kai visi  rajono metodinių 
būrelių nariai įsitrauks į 
kvalifikacijos renginių 

planavimą 



Ką daryti, kad 
mokytojas 

nepavargtų, o mokinys 
išmoktų? 

 Taikyti įvairius ugdymo 
metodus ir būdus 

 Gebėti naudoti laiką ir 
išteklius 

 Praktikuoti, kad 
vienoje grupėje dirbtų 

du pedagogai  

 Sukurti tinkamą 
ugdymo ir ugdymosi 

aplinką 

 Planuoti  veiksmingą 
bendradarbiavimą su tėvais 

ir socialiniais partneriais 
 Individualizuoti, 
diferencijuoti ir 

personalizuoti užduotis  

 Pasirinkti tinkamas 
priemones  

 Nustatant vaikų skaičių 
NVŠ būreliuose atsižvelgti į 

veiklos pobūdį  

 Mažinti ugdytinių skaičių 
grupėse 

Į mokymosi planavimą ir 
organizavimą aktyviau 

įtraukti mokinius 

Siekti mokymosi 
malonumo ir įdomumo 

 

 

 


