
Humanitarinio ugdymo mokytojų 
grupės

REKOMENDACIJOS



Kad gerėtų ugdymo kokybė

Kaip mokykloje pasinaudojama duomenimis?

• PUPP, NMPP rezultatų analizė ir pagalbos mokiniams 
suteikimas ( ugdymo plano koregavimas, konsultacijos, 
pagalbos mokiniui specialistų pagalba);

• 10 klasės mokinių užsienio kalbų lygio nustatymas –
ugdymo turinio ir pamokų planavimo pagrindas;

• NMPP rezultatų panaudojimas: silpnąsias puses 
pateikti ne kaip problemą, o kaip iššūkį, stipriąsias –
kaip sėkmę;

• Mokinių individualios pažangos stebėsena - mokinių 
motyvacijai, savarankiškumo ugdymui.



Kad  gerėtų  ugdymo kokybė,

Humanitarai  išnaudoja kalbos ir literatūros galimybes –
formuoja mokinių vertybines nuostatas.          
• Siekiama  ,,Geros mokyklos koncepcijoje“ akcentuojuojamo

tikslo – asmenybės ūgties;

• Kultūrinis ugdymas perduoda Lietuvos pasakojimą, stiprina 
tautinę tapatybę; 

• per gimtąją ir užsienio kalbas bei literatūras nuolat vykstanti 
vidinė integracija formuoja vertybių sistemą; 

• edukacinės ekskursijos, kaip pilietinio ugdymo metodo,  
veiksmingumas, būdas parodyti Europos kultūrų 
daugiabalsiškumą, ugdyti toleranciją, bendrumo potyrius.  



Kad gerėtų ugdymo kokybė
Kad mokytojas nepavargtų, o mokinys išmoktų?
• mokiniui suteikti daugiau savarankiškumo, didinti mokinių 

atsakomybę  - ,,aktyvuoti“;
• išnaudoti mokinių ,,priklausomybę“ nuo IT ugdymui(si);
• siekti, kad mokinys dirbtų 70 %, mokytojas – 30%
• kurti mokymuisi ir mokiniui patrauklias edukacines 

aplinkas: tradicinių erdvių turtinimas, mokymas(is) įvairiose  
virtualiose aplinkose , ugdymas(is) netradicinėse erdvėse;

• motyvuoti, siekiant mokymosi smagumo;
• kiekvieną temą ar problemą aktualizuoti, sieti ją su vaiko 

poreikiu ir praktiniu pritaikymu.



Kad gerėtų ugdymo kokybė

Kokie reikalingi pokyčiai gerinant mokymo(si) pasiekimus? 
• ugdymą grįsti tyrinėjimu;
• plėtoti ne tik formalią integraciją, bet vykdyti ilgalaikius projektus, kurie jungtų skirtingus 

dalykus (ugdymo planų, programų, tvarkaraščių suderinimas);
• kūrybiškai derinti suasmenintus patyriminius ugdymo   metodus, būdus,  įvairių tradicinių bei  

virtualių šaltinių resursus su edukacinių aplinkų  panaudojimu;
• suasmeninti ugdymą(si),  mokytis ,,visur ir visada“, įgyvendinti ,,mokyklos be sienų“,  

,,besimokančios mokyklos“, ,,mokymosi kaip gyvenimo būdo“ vizijas;
• taikyti gilaus mąstymo organizavimo žingsnių strategiją:  kasdienis ritmas – naujas potyris –

pramoga – mąstymas;
• Suvienodinti ,,Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų“ 

vertinimo aprašus, PUPP ir NMPP rašymo dalies vertinimo kriterijus.


