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I. PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

2017 METŲ UŽDUOTYS: 

1. Įvairių mokymo metodų pagalba sieksiu kuo aukštesnės mokinių mokymo kokybės bei mokymo 

motyvacijos.  

Naudodamas IT technologijas (vaizdo, interaktyvių testų, pratybų rengime) dar siekiu aukštesnės 

mokinių mokymo kokybės: 

Kas padarytą? Mokiniams mokymas prieinamas bet kuriuo paros metu ir iš bet kurios pasaulio 

vietos, parengtos pamokos atitinka švietimo ministerijos rekomenduojamo mokymo kursą, mokiniai, 

tėveliai ir kolegos mokytojai pritaria šiai mokymo praktikai ir metodams. 

www.mokytojas.eu 

Problema serverio darbo ir vietos apmokėjimas vyksta tik iš mokytojo lėšų. 

2. Naudodamasis naujausiomis IT technologijomis skleisiu patirtį: ,,Kolega – Kolegai“, ,,Mokytojas 

– mokinys“ ir t.t..  

Kas padarytą?  

Kolega – Kolegai (pvz) 

https://youtu.be/w9rdx7moKl4   kaip susikurti e – dieninę  Tamo būrelį ir jį pildyti 

https://youtu.be/dSwM2llQIN4   Projektinės dienos įrašai Tamo dienyne 

 
Mokytojas – mokinys (pvz) 

https://youtu.be/Y1FMiApavv8   MS Word 2016 pamoka (Ženklinimas ir numeravimas) 

https://youtu.be/S7wBO_ReiDc  Mokymo metodas. Vaizdo pamokos 

 

http://www.mokytojas.eu/
https://youtu.be/w9rdx7moKl4
https://youtu.be/dSwM2llQIN4
https://youtu.be/Y1FMiApavv8
https://youtu.be/S7wBO_ReiDc


 

3. Organizuosiu mokymus bei renginius su naujausiomis technologijomis gimnazijoje, mieste, 

šalyje. 

Kas padarytą? 

Vaizdo pamokos (Pvz) 

https://youtu.be/S7wBO_ReiDc  Mokymo metodas. Vaizdo pamokos 

https://youtu.be/998gj03UcD0  Įvadinė pamoka 12 klasių mokiniams E - lygio (1 dalis) 

https://youtu.be/TDbdWDsMxf0  MS Excel pamoka (Funkcijos ABS, funkcijų grafikai, kvadratinės 

lygties naudojimas) 

https://youtu.be/NAtkQSBR22k  MS Excel 2010 (Funkcijos IF, AND, OR, NOT) 

https://youtu.be/gEdJI6y3qwc  C++ pamokos (Kiekio skaičiavimas For cikle) 

 

Interaktyvus žinių tikrinimas (Pvz.) 

http://www.mokytojas.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=16  

http://www.mokytojas.eu/puslapiai/3pamoka/9kl/9.3_testas.htm  

http://www.mokytojas.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=87  

Praktinės užduotys (Pvz.) 

http://www.mokytojas.eu/puslapiai/2pamoka/programavimas_1_2/pratimai_2.pdf  

http://www.mokytojas.eu/puslapiai/5%20pamoka/10.1/5.5.3.pdf  
 

 
SIEKTINI REZULTATAI: 

1.Kaupsiu ir taikysiu užduočių medžiagą skirtingų gebėjimų mokiniams. Diferencijuodamas 

užduotis skatinsiu mokymosi motyvaciją. Skatinsiu bendradarbiavimą ,,Mokytojas – mokinys 

(mentorius) – mokiniui“. Naudodamasis internetu teiksiu nuolatines konsultacijas visiems Lietuvos 

mokiniams (vaizdo, e – pašto, asmeninio internetinio puslapio pagalba). Kartą per savaitę pravesiu 

dalykinę konsultaciją Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokiniams. Kartą per pusmetį atliksiu mokinių 

darbų įsivertinimo analizę. 

Kas padarytą?  

Svetainė labai lankomą  www.mokytojas.eu    - 30000 kartų žiūrėta (svetainėje, apačioje yra  

lankytojų skaitliukas). 

2. Dalinsiuosi su kolegomis metodinėmis naujovėmis iš seminarų. Nuolat tęsiu atviras pamokas 

mokytojams, mokiniams, tėveliams ir kt. virtualioje mokymo(si) Moodle aplinkoje 

www.mokytojas.eu.   Stebėsiu kolegų pamokas. 

Kas padarytą?  

Svetainė labai lankomą  www.mokytojas.eu    - 30000 kartų žiūrėta (svetainėje, apačioje yra  

lankytojų skaitliukas). 

Stebėtos kolegų pamokos: 

https://youtu.be/kEo3bIkn3PU  Tekstiniai darbo uždaviniai 

https://youtu.be/S7wBO_ReiDc
https://youtu.be/998gj03UcD0
https://youtu.be/TDbdWDsMxf0
https://youtu.be/NAtkQSBR22k
https://youtu.be/gEdJI6y3qwc
http://www.mokytojas.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=16
http://www.mokytojas.eu/puslapiai/3pamoka/9kl/9.3_testas.htm
http://www.mokytojas.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=87
http://www.mokytojas.eu/puslapiai/2pamoka/programavimas_1_2/pratimai_2.pdf
http://www.mokytojas.eu/puslapiai/5%20pamoka/10.1/5.5.3.pdf
http://www.mokytojas.eu/
http://www.mokytojas.eu/
http://www.mokytojas.eu/
https://youtu.be/kEo3bIkn3PU


Aistė Ignatavičienė 9-10 klasės koncentras. Matematika. Tekstiniai darbo uždaviniai. 

https://youtu.be/z_PHJyI2EcE Kvadratinių nelygybių sprendimas intervalų metodu 

Aistė Ignatavičienė  9-10 klasės koncentras. Kvadratinių nelygybių sprendimas intervalų metodu 

https://youtu.be/zrEHmdmWT84  Tekstiniai judėjimo uždaviniai 

Aistė Ignatavičienė 9-10 klasės koncentras. Matematika. Tekstiniai judėjimo uždaviniai. 

https://youtu.be/lIuxGyyzPrQ  Kūnų elektrostatinės ir gravitacinės sąveikos uždavinys 

https://youtu.be/Ua68l_mH0J8 Aktyvūs mokymosi metodai 

https://youtu.be/PDFQrU9mMyI  Kaip padėti vaikams mokytis? 
Psichologės Jūratės Bortkevičienės 

https://youtu.be/IyijESuig3s   Sėkmės istorija:Vertinimas ugdant ir savitarpio pagalba Matematikos 

pamoka "Šaknys" 

Anna Mažuolienė 9-10 klasės koncentras, Matematika, Korepetitorius. Skaitome grafikus 

https://youtu.be/hsnI5QzyzhY   01 uždavinys | PUPP 2015 Uždavinį sprendžia ir analizuoja 

Valdas Vanagas. 

https://youtu.be/AougO2uUnzw  02 uždavinys | PUPP 2015 

Uždavinį sprendžia ir analizuoja Valdas Vanagas. 

https://youtu.be/p_ueRQq3NwM   03 uždavinys | PUPP 2015 

Uždavinį sprendžia ir analizuoja Valdas Vanagas. 

3. Konsultuosiu bei parengsiu gabius mokinius dalyvauti miesto, respublikiniuose IT konkursuose: 

„Bebras“, ,,Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada“, IT konkursas ,,Simbolis“, IT konkursas 

,,Skaičiuoklės galimybės“. 

Kas padarytą? 

2017 m.  

Lapėnaitė Elija (3e kl.)  28-ojoje Lietuvos moksleivių informatikos olimpiadoje užėmė 3 vietą 

Kauno mieste. 

Lapėnaitė Elija (3e kl.) 2017 m. konkurse ,, Skaičiuoklės galimybės“ užėmė 2 vietą Kauno mieste. 

Julius Barauskas, (3 d kl.) 2017 m. nacionaliniame informatikos konkurse ,,Bebras“ užėmė pirmą 

vietą Kauno mieste ir trečią vietą šalyje. 

Mantas Jurgis Krištaponis, (3 d kl.) 2017 m. konkurse ,, Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“, filmo 

kategorijoje, užėmė 3 vietą. 

Gintarė Perepečai 4 e kl. 2017 m. konkurse ,, Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“, apdovanota dalyvio 

diplomu. 

 

4. Kiekvienoje pamokoje taikysiu pažangos matavimo priemones, taip padėsiu mokiniui pažinti 

save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį. Tam naudosiu 

formuojamąjį vertinimą. Vertindamas atsižvelgsiu į mokinių žinias ir supratimą, žinių taikymą 

sprendžiant problemas bei taikymą praktikoje tam naudosiu kaupiamąjį vertinimą. Darbai 

analizuojami bendrai ir individualiai. Nurodomos pagrindinės klaidos ir paaiškinamos jų padarymo 

priežastys. Vykdysiu žodinę apklausą diskusijos forma, kadangi nerašomi įvertinimai, mokiniai 

drąsiai reiškia savo mintis ir klausydami vieni kitų gali įsivertinti savo žinias. Mokinius 

supažindinsiu su vertinimo kriterijais ir kaip vyks vertinimas. Įvertinimus mokiniai gaus ir 

https://youtu.be/z_PHJyI2EcE
https://youtu.be/zrEHmdmWT84
https://youtu.be/lIuxGyyzPrQ
https://youtu.be/Ua68l_mH0J8
https://youtu.be/PDFQrU9mMyI
https://youtu.be/IyijESuig3s
https://youtu.be/hsnI5QzyzhY
https://youtu.be/AougO2uUnzw
https://youtu.be/p_ueRQq3NwM


naudojantis diagnostiniu vertinimu: savarankiško darbo metu (kai naudojasi visa turima 

informacija, vyksta 20 – 25 min), praktinės užduotis ir testai prie kompiuterio (kaip teisingai ir 

taisyklingai atliko praktines užduotis ir pasiekė tikslus, kurie buvo iškelti). Užduotys parengiamos 

atsižvelgiant į Bendrosiose programose numatytus pasiekimus, pasiekimų lygius, žinių ir gebėjimų 

santykį. 

Kas padarytą? Turiu sąsiuvinį ,, Mokinių vertinimas“ (sąsiuvinyje surašomi kiekvienos pamokos 

atsiskaitymai). 

5. Sieksiu ugdyti mokinio bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius, informacinių 

technologijų pamokose naudosiu integraciją į kitus mokomuosius dalykus bei programas. 

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT  UŽDUOTIS, VERTINIMO KRITERIJAI 

1. 10 % mokinių pasieks aukštesnįjį pažangos lygį, 80 % mokinių pasieks pagrindinį pažangos lygį, 

10 % mokinių pasieks patenkinamą pažangos lygį. 

Pasiekiau 

2. Po kiekvieno seminaro, kuriame dalyvausiu, metodinės grupės susirinkime pristatysiu naujoves. 

Paruošiu pranešimą tema: ,,Naujų technologijų panaudojimas mokymo procese“. Atvirų pamokų 

ciklas (internete www.mokytojas.eu) informacinių technologijų mokytojams ir mokiniams ,,C++ 

programavimo pamokos“ 

Paruošiau žiūrėti www.mokytojas.eu    c++ pamokos 

Pvz. https://youtu.be/YFs3gcKh_OM   Įvadinė pamoka 

https://youtu.be/ZnUZaP8Qg-E   Darbas su CodeBlock  programa 

http://www.mokytojas.eu/puslapiai/c++/filmukai%20C++/2pamoka.htm  tiesinis programavimas 

https://youtu.be/SosrYiOnMOA   matematikos taikymas programavime 

http://www.mokytojas.eu/puslapiai/c++/filmukai%20C++/3.htm   matematiniai veiksmai 

programavime 

https://youtu.be/S01nbPsOKxA   Programavimo kodo aiškinimas (biblioteka, kintamieji ir t.t.) 

 

3. Mokinių dalyvavimas respublikiniuose IT konkursuose ir olimpiadoje: „Bebras“, ,,Lietuvos 

moksleivių informatikos olimpiada“, IT konkursas ,,Simbolis“, IT konkursas ,,Skaičiuoklės 

galimybės“. 

Šiais metais dalyvavome visuose konkursuose ir olimpiadose. 

2017 m.  

Lapėnaitė Elija (3e kl.)  28-ojoje Lietuvos moksleivių informatikos olimpiadoje užėmė 3 vietą 

Kauno mieste. 

Lapėnaitė Elija (3e kl.) 2017 m. konkurse ,, Skaičiuoklės galimybės“ užėmė 2 vietą Kauno mieste. 

Julius Barauskas, (3 d kl.) 2017 m. nacionaliniame informatikos konkurse ,,Bebras“ užėmė pirmą 

http://www.mokytojas.eu/
http://www.mokytojas.eu/
https://youtu.be/YFs3gcKh_OM
https://youtu.be/ZnUZaP8Qg-E
http://www.mokytojas.eu/puslapiai/c++/filmukai%20C++/2pamoka.htm
https://youtu.be/SosrYiOnMOA
http://www.mokytojas.eu/puslapiai/c++/filmukai%20C++/3.htm
https://youtu.be/S01nbPsOKxA


vietą Kauno mieste ir trečią vietą šalyje. 

Mantas Jurgis Krištaponis, (3 d kl.) 2017 m. konkurse ,, Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“, filmo 

kategorijoje, užėmė 3 vietą. 

Gintarė Perepečai 4 e kl. 2017 m. konkurse ,, Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“, apdovanota dalyvio 

diplomu. 

 

 

II. SIŪLYMAS TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ * 

 

2017 metais siūloma tobulinti kvalifikaciją: 

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................      srityje. 

*pildo kuruojantis vadovas 

 

Mokytojas ............................................................................................................................................. 


