
 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos direktoriaus  

2021 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-406 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJA 

PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pamokos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

gimnazijos nuostatais, vadovų pareigybių aprašymais, ugdomosios veiklos stebėsenos planais. 

 

II. PAMOKOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKA 

 

2. Gimnazijos vadovas per mokslo metus stebi ir vertina mokytojų pamokas ar kitas veiklas pagal pamokų 

stebėjimo ir vertinimo protokolus (1,2,3, 6-10 priedai). 

3. Gimnazijos vadovas pamokos stebėjimo ir vertinimo tikslą (-us) detalizuoja savo ugdomosios veiklos 

priežiūros plane, su kuriuo supažindina mokytojus kuruojamo dalyko metodinėje grupėje. 

4. Gimnazijos vadovas prieš 2-3 dienas dėl pamokos stebėjimo ir vertinimo susitaria su mokytoju, aptaria 

su juo stebėjimo tikslą (-us), suderina aptarimo laiką. 

5. Mokytojas gimnazijos vadovui ar jo pavaduotojui ugdymui prieš pamoką pateikia informaciją apie 

stebimą pamoką (5 priedas). 

6. Gimnazijos vadovas po stebėtos pamokos su mokytoju aptaria, kas pamokoje gerai ir ką reikia 

patobulinti. 

7. Mokytojas stebi ir vertina kolegos pamoką pagal pamokos stebėjimo protokolą (2 priedas). Kolegos 

stebėtos ir vertintos pamokos stebėjimo protokolas pridedamas prie informacijos apie stebimą pamoką 

ir atiduodamas mokomąjį dalyką kuruojančiajam mokyklos vadovui ar jo pavaduotojui ugdymui. 

8. Mokytojas po stebėtos kolegos pamokos individualiai su mokytoju po pamokos arba metodinės grupės 

pasitarime aptaria, kas pamokoje gerai ir ką reikia patobulinti (10 priedas). 

9. Gimnazijos vadovas ar jo pavaduotojas atsakingas už kuruojamos metodinės grupės mokytojų pamokos 

stebėjimo ir vertinimo protokolų saugojimą. 

10. Gimnazijos vadovas ir jo pavaduotojai gavę tėvų, švietimo skyriaus ar ŠMM skundą pamoką stebėti 

gali prieš tai su skundu supažindinę mokytoją ir jį įspėję. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJA 

PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS 

 

Pedagogas ........................................................ Stebėtojas................................................... 

Kvalifikacinė kategorija.................................... Stebėjimo tikslas 

Data.............................. Klasė ...................... .................................................................... 

Dalykas ........................................................... .................................................................... 

Mokinių skaičius ............................................. 

Pamokos tema................................................................................................................................... 

Pamokos uždavinys(iai).................................................................................................................... 

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

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

VERTINIMO RODIKLIAI STEBĖTOJO PASTABOS 

Pamokos planavimas ir organizavimas: 

Mokymosi uždavinių formulavimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Pamokos struktūra.  

Pamokos laiko planavimas.  

Mokymas: 

Mokymo metodų parinkimas pagal 

mokinių mokymosi galimybes, poreikius ir 

stilius. 

 

Aiškinimo tikslingumas, nuoseklumas.  

Mokymo turinio, veiklos ir priemonių 

parinkimas, jų siejimas su mokinio 

interesais, patirtimi. Integraciniai ryšiai. 

 

Mokymas mokytis.  

Namų darbai, jų tikslingumas.  



Mokytojo ir mokinio dialogas, 

mikroklimato palankumas mokymuisi. 

 

Mokymasis: 

Mokytojo ir mokinių, mokinių tarpusavio 

bendradarbiavimo kokybė. 

 

Mokinių motyvacija, savarankiško darbo 

įgūdžiai, gebėjimas mokytis. 

Atsakomybė už savo mokymąsi. 

 

Pagalba mokiniui: 

Individualizavimas konsultuojant ir teikiant 

pagalbą atskiriems, įvairių poreikių 

turintiems mokiniams bei jų grupėms. 

 

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas.  

Mokymosi aplinka: 

Patalpų naudojimas, jaukumas, 

estetiškumas. 

 

Informacinių šaltinių ir mokymosi 

priemonių kiekis, jų naudojimo 

veiksmingumas. 

 

Vertinimas ir pasiekimai pamokoje: 

Įsivertinimo ir vertinimo būdai.  

Mokinių pasiekimas pamokoje lyginant su 

iškeltu uždaviniu. 

 

Pamokos rezultatų apibendrinimas, 

aptarimas, įvertinimas. 

 

REFLEKSIJA: 

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

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

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

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

 

Mokytojas:............................................................................................................................................. 
(susipažinau, vardas, pavardė, parašas) 

Stebėtojas: ........................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė, parašas) 



         2 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJA 

 

PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS 
Mokytojas  Vertintojas   

(Vardas ir pavardė) (vardas ir pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija) 

Turima kvalifikacinė kategorija 
 

Data 

Klasė 

Stebėjimo tikslas    

 

Pamokos tema   

Pamokos uždaviniai    

 

 
 
 

Stebėjimo kriterijai 
Lygis 

Komentarai 
4 3 2 1 

1. Geba numatyti konkrečius ugdymo 
uždavinius 

     

Numato konkrečius ugdymo uždavinius, susieja juos 
su ugdymo aplinka. 

    

Aiškūs ir suprantami mokiniui ir mokytojui mokymo ir 
mokymosi uždaviniai. 

    

Mokymo ir mokymosi uždaviniai siejami su mokinių 
veikla, rezultatais ir vertinimu. 

    

2. Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei 
metodus 

     

Tinkamai parenka mokymo(-si) metodus 
remdamasis mokymosi uždaviniais, taiko juos 
atsižvelgdamas į mokinių amžių, poreikius, mokymosi 
stilius. 

    

Taiko įvairius mokymosi metodus: 
Aktyvūs mokymo metodai (Grupinis darbas, 
projektų, debatai, diskusija, inscenizavimas, interviu, 

minčių lietus, darbas poroje, kt.) 
Tradiciniai mokymo(si) metodai (Aiškinimas, 

klausinėjimas, rašymas, skaitymas, pokalbis, 
demonstravimas, pratybos, apklausa, kt.) 

    

Naudoja informacines komunikacines 
technologijas. (Standartinės ir savo sukurtos 
mokomosios medžiagos naudojimas, vertinimas 

naudojant IKT) 

    

Metodai taikomi, orientuojantis ugdymo/pamokos 
tikslus ir uždavinius. 

    

3. Geba tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi 
medžiagą 

     

Parenka mokymo (-si) medžiagą ir nuosekliai pritaiko 
ją įvairių poreikių mokiniams. Naudoja alternatyvius 
informacijos šaltinius mokymo turiniui perteikti. 

    

Parenka užduotis ir jas diferencijuoja pagal mokinių 
poreikius ir galias. 

    



Stebėjimo kriterijai 
Lygis 

Komentarai 
4 3 2 1 

Integruoja ugdymo turinį su kitais dalykais.     

4. Geba atskleisti ugdymo turinį      

Suprantamai ir aiškiai perteikia pamokos turinį 
atsižvelgdamas į mokinių amžių ir galimybes. 

    

Geba sudominti mokinius, palaikyti aukštą mokymosi 
motyvaciją.(Sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir 
kūrybiškumui plėtotis). 

    

Akademines žinias ir specifinius gebėjimus susieja su 
mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymu. 

    

5. Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką      

Kuria ugdomąją aplinką ir mikroklimatą, 
užtikrinančius mokinių sveikatą ir saugumą, 
skatinančius mokinius bendrauti ir bendradarbiauti. 

    

Geba pritaikyti aplinką įvairių poreikių mokinių 
veiklai skatinti; sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtotis. 

    

Valdo klasėje vykstančius procesus.     

6. Geba naudoti laiką ir išteklius      

Racionaliai naudoja klasės erdvę, pamokos laiką, 
pasirenka tinkamą tempą. 

    

Derina mokymosi krūvius su mokinių galiomis 
(neperkrauna mokinių), namų užduotis tiesiogiai sieja 

su darbu klasėje. 

    

Mokymo(si) ištekliai naudojami racionaliai.     

7. Geba vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą      

Vertinimo kriterijus aptaria ir derina su mokiniais. 
(Mokiniams žinomi, aiškūs, suprantami, pagrįsti) 

    

Vertinimo būdų įvairovė. 
(Įsivertinimas, žodžiu, raštu, sutartiniu ženklu) 

    

Mokiniams pateikiama aiški ir suprantama vertinimo 
informacija, padedanti jiems tobulinti veiklą ir plėtoti 
mokymąsi. 

    

8. Pamokos uždavinių pasiekimas      

Refleksija. (Pamokos įvertinimas ir tolimesnio darbo 
planavimas) 

    

 

Stipriosios pusės: 

1.............................................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................ .................................. 

3.............................................................................................................................................................. 

Tobulintinos sritys: 

1.............................................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................................. 
 

Vertintojas  
  

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Mokytojas 

 

Mokytojo pastabos 

 
  

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



3 priedas 
 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJA 

PAMOKOS VERTINIMO LENTELĖ 
 

(data) 

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas Vertintojas 

(vardas ir pavardė) 

Turima kvalifikacinė kategorija    

Klasė    

Pamokos (ugdomosios veiklos, pratybų, renginio)tema   

 
 

 
Stebimi mokytojo veiklos 

pamokoje aspektai 

Labai 

gerai 

 
Gerai 

 
Patenkinamai 

Reikia 

tobulinti 

 
Nepatenkinamai 

Nėra/ 

negalėjo 
būti 

(Pažymėti (+) 

1. Geba numatyti konkrečius 
ugdymo tikslus ir 

uždavinius 

      

2. Geba planuoti ugdymo 
turinį 

      

3. Geba parinkti ir taikyti 
ugdymo būdus bei metodus 

      

4. Geba tinkamai parinkti 

mokymo ir mokymosi 
medžiagą 

      

5. Geba atskleisti ugdymo 
turinį 

      

6. Geba kurti ugdymo ir 
ugdymosi aplinką 

      

7. Geba naudoti laiką ir 
išteklius 

      

8. Geba vertinti mokinių 
pasiekimus ir pažangą 

      

 

Vertintojo pastabos ir siūlymai:   
 

 

 

 

 

 

 

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pastabos: 
 

 

 

 

 
 

Vertintojas 
 

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas    
 



4 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJA 

 APIBENDRINAMOJO KONTROLINIO DARBO ANALIZĖ 

Dalykas  

Data     

 

1. Klasė     

2. Mokinių skaičius klasėje   

3. Mokinių, rašiusių kontrolinį darbą, skaičius   

4. Kontrolinio darbo rezultatai   
 
 

Įvertinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mokinių 

skaičius 

          

 

5. Nepatenkinamai  

6. Patenkinamai: 

7. 4-6 –  

8. 7-8 –  

9. 9-10 –  

7. Tobulintina:   
 
 

 
 

 
 

 
 

8. Išvados:    
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mokytojas                                           _________________________                        
(parašas)                                                                                                    (vardas pavardė)   



5 priedas 

 

 

 

  
 

    

DATA ............................................................... 

KLASĖ ............................................................. 
DALYKAS ....................................................... 

   

PAMOKOS UŽDAVINIAI: 

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

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

   

KLASĖS PASIRENGIMO LYGIS (pabraukti):   AUKŠTAS VIDUTINIS ŽEMAS 

AR YRA KLASĖJE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ? (PABRAUKTI) TAIP NE 

Mokytojas .......................... 
(parašas) 

.............................................................. 
(vardas, pavardė) 

 

 ) 
    

DATA ............................................................... 

KLASĖ (-ĖS) ............................................................ 
RENGINIO VIETA ....................................................... 

  

RENGINIO UŽDAVINIAI: 

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

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

   

   

 

Renginio organizatorius .......................... 
(parašas) 

.............................................................. 
(vardas, pavardė) 

 

  
 

    
DATA ............................................................... 
KLASĖ ............................................................. 

DALYKAS ....................................................... 

   

PAMOKOS UŽDAVINIAI: 
................................................................................................................................................................................................ 

    
    

KLASĖS PASIRENGIMO LYGIS (pabraukti):   AUKŠTAS VIDUTINIS ŽEMAS 

TAIP NE 

Mokytojas .......................... 
(parašas) 

.............................................................. 
(vardas, pavardė) 



 
 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

                            GIMNAZIJA 

VEIKLOS STEBĖJIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  GRUPĖJE 

6 priedas 

 

Pedagogas   
(Vardas, pavardė) 

Kvalifikacinė kategorija   

Stebėjimo tikslas:    
 

Savaitės tema: Data    

 
Stebima sritis Stebėjimo fiksavimas 

1. UŽDAVINIAI, KELIAMI VAIKŲ VEIKLAI  

Auklėtoja:  

 kelia konkrečius, aiškius, pamatuojamus uždavinius.  

 pasiekia, kad vaikai žinotų, ką jie darys, kam jiems to reikia.  

 uždavinius kelia vertybinių nuostatų, gebėjimų, elgesio ugdymui.  

 uždavinius skiria programos įgyvendinimui.  

2. IDĖJOS VAIKŲ VEIKLAI  

(Žaidimai, atvirosios, kūrybinės, informacijos kaupimo, didaktinės idėjos, stebėjimai, 
eksperimentavimas, modeliavimas, projektai, problemų sprendimas, saviraiška, 

kūrybiniai bandymai, diskusijos) 

 

Pedagogo pasiūlytos veiklos formos:  

 plečia vaiko patirtį, sudaro galimybes sąlyčiui su vertybėmis, padeda ugdytis 
gebėjimus, tinkamą elgesį, skatina pažinimą; 

 

 atitinka vaikų domėjimosi sritis, interesus, pomėgius, turtina patirtį;  

 atitinka skirtingą vaikų patirties kaupimo stilių, jų neniveliuoja;  

 skatina mąstymą, saviraišką ir kūrybą;  

 skatina rinktis veiklą, priimti sprendimus;  

 skatina vaikų bendravimą, veiklą kartu, drauge, tariantis, bendradarbiaujant.  

3. GRUPĖS DISKURSAS - BENDRAVIMAS UGDYMO PROCESE  

Pedagogas  

a) parenka tokias idėjas, klausia, nukreipia patį susirasti informaciją, peradresuoja 
klausimą vaikui taip, kad skatintų kiekvieno vaiko mąstymą, saviraišką, kūrybiškumą; 

 

b) atidžiai ir kantriai išklauso kiekvieno vaiko mintis, samprotavimus, skatina droviųjų, 
pasyviųjų kalbėjimą; 

 

c) prašo vaikų patikslinti savo mintis, papasakoti daugiau, kitaip, parodyti;  

d) pabrėžia, išryškina kai kurias vaikų svarstymų – diskusijų mintis, tarsi apibendrina 
kalbėjimąsi; 

 

e) sprendžia, kada ir kaip sieti vaikų samprotavimus su tema, o gal ir visai to nedaryti;  

f) numato, kada ir kokiais būdais teikti informaciją vaikams, kada kelti problemas, 
kokias pedagogines situacijas sukurti; 

 

g) sprendžia, kada vaikas pats gali susidoroti su sunkumais, o kada reikia jam padėti;  

h) stebi vaikų dalyvavimą ir paskatina kiekvieną.  

Vaikai:  

a) klausia, tariasi, aiškinasi, pritaria, prieštarauja auklėtojai ir vieni kitiems;  

b) žaidžia ir veikia greta, drauge, bendraudami ir bendradarbiaudami, kartu kurdami;  

c) pamoko vienas kitą, mokosi vienas iš kito;  

d) samprotauja, atranda, sprendžia problemas, vertina;  

e) improvizuoja, išreiškia save, kuria, atskleidžia savo išgyvenimus ir emocijas;  

f) veikia savo tempu, pagal savo galimybes, turi savo patirties kaupimo stilių.  

Pedagogas taiko priemones diskursui pagerinti:  

a) paveikslus, diagramas, žemėlapius, enciklopedijas, albumus;  

b) specialias priemones – skatinančias kūrybingumą, pasitikrinimą, atradimus;  



c) paties parengtas priemones;  

d) inscenizacijas, dialogus, argumentavimą.  

4. UGDYMO   APLINKA   -   KURIAMA   TOKIA   APLINKA,   KURI   PADĖTŲ  

SKLEISTIS KIEKVIENO VAIKO ŽINIOMS, GEBĖJIMAMS, NUOSTATOMS:  

a) tinkamai paskirstytas laikas individualiai veiklai ar veiklai grupelėmis ir visos grupės 
veiklai; 

 

b) ugdymui panaudojama visa grupės erdvė, suskirstyta veiklos kampeliais;  

c) grupės aplinkoje yra erdvė pabūti vienam, žaisti individualiai, žaisti, bendradarbiauti 
ar veikti drauge keliems, susiburti visai grupei; 

 

d) grupėje esančios priemonės įtraukia vaikus į veiklą, žaidimus, skatina atradimus, 
klausinėjimą, kūrybą. 

 

5. UGDYMO PROCESO ANALIZĖ:  

a) įsiklauso į kiekvieno mintis, stebi jų žaidimus, darbus, kad padarytų išvadas apie 
vaikų patirties kaupimo ypatumus; 

 

b) analizuoja ar vaikų pasiekimai atitinka planuotus uždavinius;  

c) analizuoja idėjų vaikų veiklai bei grupės diskurso įtaką vaikų vertybinių nuostatų, 
gebėjimų ugdymui, patirties kaupimui. 

 

KAD:  

a) susidarytų tikslesnį vaizdą apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo stilių;  

b) išgirstų ir plėtotų vaikų mintis, idėjas;  

c) galėtų keisti, tobulinti ugdymą;  

d) galėtų tikslingai planuoti savo darbą;  

e) galėtų pateikti informaciją apie vaiką jo tėvams, skyriaus vedėjai  

 

Vertintojo pastabos ir pasiūlymai:________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Pedagogo pastabos: 
 

 

 

 

 
Pedagogas       
 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas 

 

   

(parašas) 

 

   
(vardas, pavardė) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                              7 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

VEIKLOS STEBĖJIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE 
  

________________________ 
(data) 

  

Mokytojas _______________________________ 

 (vardas ir pavardė) 
 

 

  
 

Turima kvalifikacinė kategorija________________________ 

 
Stebėjimo 

tikslas__________________________________________________ 

 
Savaitės tema____________________________________________ 

____________________________ 

 

Stebimi mokytojo veiklos ugdyme aspektai Labai 

gerai 

Gerai Patenki 

namai 

Reikia 

tobulinti 

Nepaten-

kinamai 

Nėra/ 

negalėj
o būti 

(Pažymėti (+) 

1 Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus 

ir uždavinius 

            

2 Geba planuoti ugdymo turinį             

3 Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei 
metodus 

            

4 Geba tinkamai parinkti ugdymo ir 

ugdymosi medžiagą 

            

5 Geba atskleisti ugdymo turinį             

6 Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką             

7 Geba naudoti laiką ir išteklius             

8 Geba vertinti  vaikų pasiekimus ir pažangą             

  

                    Vertintojo pastabos ir siūlymai: ____________________________________________________ 

                     _______________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                     

                    Mokytojo pastabos________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________________ 

  
                           Vertintojas                                                                        

                                                            (Parašas)                                                            (Vardas ir pavardė) 

   

                      
                         Pedagogas 

                                                             (Parašas)                                                            (Vardas ir pavardė) 

             
  

 

  
 



 

                      KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

                               GIMNAZIJA 

                         STEBĖTO RENGINIO ANALIZĖ 

8 priedas 

                                 Pedagogas____________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (vardas, pavardė)     

                                      Kvalifikacinė kategorija_________________________________________ 
 

Stebėjimo tikslas:____________________________________________________ 
 

Grupė/ klasė_____________________________________Data________________  

 
 

Renginio 

pavadinimas 

 

Data  

Vieta  

Organizatoriai  

Renginio dalyviai, 

 

partneriai 

 

Tikslai ir 

uždaviniai 

 

 

Renginio turinys 

 

Metodai, 

priemonės 

 

 

 

Vertintojo pastabos ir pasiūlymai:  
 

 

 

 
 

Pedagogo pastabos: 
 

 

 

Pedagogas   
                                                    (parašas)                                                                                              (vardas, pavardė) 

 

Vertintojas      
                                                                   (parašas)                                                                                           (vardas, pavardė) 

 

 

 

 



 

9   priedas 
 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS                                
 

KLASĖS VALANDĖLĖS STEBĖJIMO 

 PROTOKOLAS 

 

 

Klasė___________               Data________________                Užsiėmimo vieta___________________   

Auklėtojo vardas, pavardė______________________________________________________________      

Valandėlės tema_______________________________________________________________________     

Užsiėmimo tikslas______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

Uždaviniai ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Metodai _____________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Stebėjimo tikslas  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

Užsiėmimo stebėtojas  ________________________________________________________________   

 

 

 TAIP + NE - Pastabos 

I. Pasirengimo valandėlei kokybė    

1. Ruoštasi iš anksto    

2. Naudotos vaizdinės priemonės    

II. Užsiėmimo tikslo pasiekimo kokybė    

1. Suprato temą ir tikslus    

2. Jaučiamas mokinių pasitenkinimas    

3. Mokiniai reiškia savo jausmus    

III. Užsiėmimo struktūra    

1. Pradžia    

a) įdomi    

b) organizuota    

2. Eiga planinga    

3. Užsiėmimo apibendrinimas    

IV. Socialinių įgūdžių ugdymas    

1. Gebėjimas klausytis    

2. Bendravimas, bendradarbiavimas    

3. Tarpusavio pagalba  

 

  



4. Elgesys klasėje    

V. Auklėjimo metodų parinkimo ir taikymo 

tikslingumas 

   

1. Pokalbis    

2. Demonstravimas    

3. Praktinė veikla    

4. Kiti metodai    

5. Aktyvieji lavinamieji metodai    

VI. Auklėtinių aktyvumas ir veiklumas    

1. Sukaupia dėmesį    

2. Išsiblaškęs    

3. Aktyvus    

VII. Užsiėmimo emocinis krūvis    

1. Ryškus emocinis fonas    

2. Dominuojantys jausmai:    

a) jaudinasi,    

b) abejingi.    

VIII. Valandėlėje aptariamos programos    

1. Sveikatos    

2. Planavimo karjerai ir rengimo šeimai    

3. Pilietiškumo     

4. Etninės kultūros    

5. „Zypio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikime 

kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ 

   

 

IŠVADOS, PASIŪLYMAI.................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 

Klasės vadovo parašas....................................                                          

Stebėtojo parašas.................................................... 
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Neformalaus ugdymo užsiėmimo stebėjimo protokolas 

                            Mokytojas________________________________________________________________ 

                            Užsiėmimo dalyviai (klasės)__________________________________________________ 
                            Mokinių skaičius užsiėmime _________________________________________________ 

                            Data_____________________________________________________________________ 

                            Neformalaus būrelio pavadinimas______________________________________________ 

                            Užsiėmimo tema___________________________________________________________ 
                            Stebėjimo tikslas___________________________________________________________ 

                            _________________________________________________________________________ 

                            
                            Stebėtojo vardas, pavardė____________________________________________________ 

 

 

 

Kokybės kriterijus Kokybės kriterijaus įrodymas Vertinimas Pastabos 

1. Pasiruošimas  

užsiėmimui 
 

 

 

 
 

1.1.Nepakankamai suplanuota užsiėmimas. 

1.2.Neblogai suplanuoti veiksmai. 
1.3.Išskirtos užsiėmimo dalys. 

1.4. Užduotys apgalvotos, nuoseklios, 

suplanuotos. 

1.2. Neblogai suplanuoti v1.5. 1.5. Panaudota papildoma medžiaga. 
1.6. P 

  

2. Mokymo 

metodai 

2.1.Užsiėmimas monotoniškas, nuobodus, 

dominuoja mokytojas, mokiniai pasyvūs. 

2.2.Neįvairinami mokymo būdai, nepaisoma 
mokinių individualumo. 

2.3.Skatina savarankiškumą, naudoja sudominimo 

elementus ir netradicinius mokymo būdus. 
2.4.Žadinami ugdymosi motyvai, lavinami 

mokinių įgūdžiai žinias pritaikyti praktikoje. 

 

  

3.Individualizuotas 
mokymas 

3.1.Dirbama vienodai su visais mokiniais, 
nebandant individualizuoti mokymą. 

3.2.Dirbama skirtingais lygiais: su gabiais ir 

stokojančiais mokymosi motyvacijos mokiniais. 
3.3.Individualizuojami savarankiški darbai, 

kontroliniai darbai ir namų darbai. 

3.4. Mokytojo nukreipti mokiniai dirba su 
papildoma medžiaga. 

 

  

4. Mokytojo ir 

ugdytinių santykiai 
užsiėmime. 

4.1.Menkas ugdytinių ir mokytojo ryšys 

užsiėmime. 
4.2.Neapgalvotas pokalbis, mokiniai nereiškia 

savo nuomonės. 

4.3.Mokiniai drįsta klausti, bet nepasiekiamas 
reikiamas rezultatas. 

4.4.Naudojamos originalios diskusijų formos, 

reikalaujančios gilaus mąstymo ir rimtų išvadų. 

4.5.Ryški minčių įvairovė. Mokiniai išmokyti 
patys organizuoti diskusiją ir joje dalyvauja. 

 

  

5. Ugdymosi 
sąlygos- drausmė. 

5.1.Prastos ugdymosi sąlygos. Dalis ugdytinių 
nuolat kalbasi, trukdo dirbti. Kita dalis – dirba. 

5.2.Mokytojas valdo klasę. Ugdytiniai atlieka 

nurodytas užduotis. Atmosfera pamokoje 

darbinga. 
5.3. Ugdytiniai dirba kūrybiškai, rodo žingeidumą. 

  



6.Užsiėmimo tikslų 

suvokimas. 

6.1.Visai neskelbiami tikslai. 

6.2.Tikslai paskelbti. Mokiniams suprantami. 

6.3.Mokytojas iškelia tikslus, įtraukdamas į jų 
formulavimą mokinius, o pamokos pabaigoje 

išaiškina, ar tikslai pasiekti. 

6.4. Mokytojas inicijuoja mokiniams išsikelti savo 

tikslus ir suprasti, kokį jie pasieks rezultatą. 
Ugdytiniai tiksliai suvokia užduotį, žino, ko iš jų 

tikimąsi. 

  

7. Ugdymo stiliaus 
originalumas ir 

kūrybiškumas. 

7.1.Mokymosi stilius retai  kinta. Užsiėmimo 
vienodos, monotoniškos, vyrauja monologas. 

7.2.Mokytojas nesugeba sudominti mokinių. Jie 

pasyvūs. 

7.3.Bandoma taikyti inovatyvius mokymo 
metodus. 

7.4.Užsiėmimai įvairūs, jaučiasi mokinių 

aktyvumas ir susidomėjimas. 
7.5.Mokytojas bando kurti savo mokymo stilių.  

Užsiėmimai originalus. 

7.6.Mokiniai turi ryškius savarankiško darbo 
įgūdžius. 

7.7.Užsiėmimas kūrybiška. Įgyvendinamos naujos 

mokymo idėjos. 

  

8.Užsiėmimo pabaiga 
ir įvertinimas ir  

apibendrinimas. 

8.1.Užsiėmimo rezultatai neaptariami, 
neįvertinami. 

8.2.Darbas užsiėmime aptariamas, 

apibendrinamas, nurodoma kas bus reikalinga 
kitam būreliui. 

8.3.Mokytojas užakcentuoja, ar pasiekti visi 

tikslai. Mokiniai patys apibendrina darbo 

rezultatus. 
8.4.Vertinimas atlieka skatinimo funkciją. 

8.5.Taiko įvairaus vertinimo metodus, 

skatinančius mokinių motyvuotą norą mokytis. 

  

 

Išvados, pasiūlymai:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________ 

                                                           
 

  Mokytojo parašas___________________________________________ 

   
Vertintojo parašas___________________________________________ 



 
 

 

 

                       11 priedas       

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS                               

SUSITARIMAI DĖL MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS DIDINANT PAMOKŲ VEIKSMINGUMĄ 

 
 

 1 – Nėra  

(dominuoja mokymo  paradigma) 

T (tradicinė) 

2 – Retai 

 (dominuoja mokymo  paradigma) 

T (tradicinė) 

3 – Dažnai 
(daugiau mokymosi)  

( bandoma dirbti šiuolaikiškai) 
BDŠ 

4 – Labai gerai  

(dominuoja mokymosi  paradigma) 

Š (šiuolaikinė) 

1. Uždavinys Neskelbiamas, 

nesuformuluotas, pamokoje 

neakcentuotas 

Pamokos uždavinys 

orientuotas į veiklą, trūksta 

vertinimo kriterijų 

Pakankamai aiškus, pamokos 

veiklos susijusios su uždaviniu, 

yra grįžtamasis ryšys, uždavinys 

nepilnai įvykdytas, laikas 

naudojamas racionaliai 

Pamokos uždavinys orientuotas į 

rezultatą. Formuojamas kartu su 

mokiniais, pastovus veiklų ryšys 

su uždaviniu, aiški orientacija į 

konkrečius rezultatus, tiksliai 

įvykdytas 

2. Medžiaga Viskas iš eilės pagal seną 

vadovėlį 

Vadovėlis, mokytojo 

paruoštos užduotys, medžiagą 

aiškina mokytojas 

Naudojamas vadovėlis, kiti 

šaltiniai, IKT, medžiaga 

pritaikyta pagal poreikius, 

susieta su dabartimi, bet dirba 

daugiau mokytojas, mokiniai 

neskatinami analizuoti, patirti. 

Medžiaga susieta su gyvenimo 

patirtimi, pritaikymu, integruota, 

naudojami įvairūs šaltiniai, IKT, 

dirba, eksperimentuoja, 

analizuoja, daro išvadas patys 

mokiniai 

3. Metodai Mokytojo aiškinimas, 

tradiciniai metodai, 

vadovėlis, sąsiuvinis 

Taikomi orientuojantis į 

pamokos tikslus, uždavinius, 

daugiausiai tradiciniai 

metodai. 

Pamokoje dominuoja 

mokytojo aiškinimas 

Derinami tradiciniai metodai su 

naujais, bet mokiniai nėra pilnai 

patyrę pagal juos dirbti. 

Pamokoje aktyviai dalyvauja 

bent pusė mokinių 

Metodai, ne mažiau 3, derinantys 

mokymą ir mokymąsi, veiklos 

dera, gilina išmokimą, 

netradiciniai metodai, paremti 

tyrinėjimu, atradimu, analizavimu 

4. Vertinimas Vertinami tik 

atsiskaitomieji darbai, 

kartais naudojamas 

neformalusis vertinimas, 

neakcentuojant sėkmės 

Vertinami atsiskaitomieji 

darbai, namų darbai, užduotys 

pamokoje, formuojamasis 

vertinimas nepilnai 

motyvuojantis mokinį, yra 

grįžtamasis ryšys 

Yra formuojamasis vertinimas, 

aiškus grįžtamasis ryšys, 

nepilnai aptarta vertinimo 

sistema, ne visada stebima 

individuali mokinio pažanga 

Dominuoja formuojamasis 

vertinimas, laikomasi 

į(si)vertinimo susitarimų, stebima 

ir akcentuojama individuali 

mokinio pažanga, reflektuojama 

apie įgytą patirtį 

5. Aplinka Tradicinė mokymosi 

aplinka, suolas, klasė 

Kitoks suolų išdėstymas, 

klasėje naudojamos IT, bet 

emocinė aplinka nesudaro 

sąlygų bendradarbiauti, 

atsiskleisti mokiniams 

Funkcionali, pritaikyta įvairioms 

veikloms, emociškai laisva 

vykdyti įvairią veiklą aplinka 

Netradicinė, inovatyvi aplinka, 

klasė be sienų 
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