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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 
GERINIMAS – ESMINĖ MOKSLO 

METŲ VEIKLA 

 
 

Visų Lietuvos mokyklų pagrindinis ugdymo tikslas – iš 
esmės pagerinti mokinių pasiekimus. Kiekviena mokykla šio 
tikslo siekia individualiai. Norėdami pagerinti mokymosi 
pasiekimus, turime skatinti kiekvieno mokinio pažangą pagal 
individualius jo gebėjimus. Labai svarbų vaidmenį pasiekimų 
gerinimui turi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. 
Mokinio pasiekimų vertinimas – tai ne tik baigiamieji 
egzaminai ir standartizuoti testai, bet ir vertinimas ugdymo 
proceso metu, vertinimas, kurio pagrindas – padėti 
visapusiškai ugdytis asmenybei. 

Pasiekimai staiga negerėja, kaip staiga ir neblogėja, 
tačiau, kad darbas vyktų nuosekliai, šiuos mokslo metus 
pradėjome su nauju, mokykloje pasitvirtintu „Mokinio 
individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašu“, kuriuo 
vadovausimės siekdami aukštesnių mokymosi pasiekimų. Kur 
kas daugiau nei pusmečio pažymių palyginimas yra 
individualios mokymosi pažangos vertinimas, pagrįstas 
formuojamojo vertinimo principais. Formuojamasis 
vertinimas, jei vykdomas nuolatos ir sistemingai, tiesiogiai 
susijęs su geresniais mokinių pasiekimais. 

Vadovaujantis aprašu pirmiausia vykdomas mokinio 
pažangos stebėjimas, individualus mokinio mokymosi 
stiprybių išryškinimas ir probleminių vietų nustatymas, 
mokiniui teikiama pagalba įveikiant problemas ir pritaikant 
ugdymo turinį. Kas mėnesį mokiniai rengia individualios 
pažangos ataskaitas, yra mokomi nustatyti savo pasiekimus, 
kelti tolesnio mokymosi tikslus.  

Svarbias funkcijas, vertinant mokinių individualią 
pažangą, atlieka klasių vadovai, pradinių klasių mokytojos, 
mokomųjų dalykų mokytojai, administracija, tėvai. Mokytojai 
ugdymo proceso metu stebi, analizuoja rezultatus ir kartu su 
klasės vadovu, tėvais aptaria individualią pažangą. Klasių 
vadovai ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuoja 
visų mokinių individualios pažangos aptarimus, kuriuose 
dalyvauja dalykų mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui 
specialistai. Administracija vykdo individualios pagalbos 
mokiniui priežiūrą, atlieka mokinių akademinių rezultatų 
pokyčių analizę, teikia siūlymus mokinių individualios 
pažangos veiklos tobulinimui. Tėvai nuolat domisi vaiko 
individualia pažanga ir padeda jos siekti. 

Manau, kad mokinių pažangos stebėsena, vykdoma trimis 
lygmenimis – mokinio, klasės, mokyklos – pirmiausia padės 
išsiaiškinti, kokios yra mokinių mokymosi nesėkmių 
priežastys, ir tuomet laiku bus galima pradėti taisyti ugdymosi 
spragas. Svarbu organizuoti mokytojų pasitarimus, 
individualizuoti ugdymą, ieškoti paprastų būdų, kaip padėti 
mokiniams: geriau padaryti mažiau, bet kokybiškiau. Kad 
mokinių pasiekimai gerėtų, būtinas visų bendruomenės narių 
susitelkimas ir kryptingas darbas, dėl kurio poslinkis pažangos 
link tikrai turi būti.  

Taigi, linkiu visiems sėkmingo darbo, naudojantis 
„Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašu“, 
ir ypatingai gerų rezultatų II pusmečio metu. 

 

 
Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad 
ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė) 
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SAUSIO 13-OJI –  

LAISVĖS GYNĖJŲ 
DIENA

 
Sausio 13-osios rytas. Mokykla mus pasitinka keistai 

tamsiais langais. Pamažu juose įsižiebia žvakutės. Aštunta 
valanda ryto  – visuose languose jau šviečia žvakutės, 
koridoriuose ir klasėse tylu. Vyksta pilietinė visuotinė akcija 
„Atmintis gyva, nes liudija“. Vienas po kito klasėse įsižiebia 
projektoriai, o juose – skausmo ir pasididžiavimo verti vaizdai: 
prisimename Laisvės gynėjus.  

Po ramaus susikaupimo ir apmąstymų ryto, per penktą 
pamoką visą mokyklą į salę pakviečia A. Sodeikos meno 
mokyklos auklėtiniai. Koncertas, kaip ir dera, prasideda himno 
giedojimu. Merginų grupė atlieka senovinį šokį su rankose 
plazdenančiomis žvakėmis – lyg skirtą atminimo dienai. 
Scenoje atlikėjai keičia vieni kitus: nuvilnija fleitos garsai, 
suskamba armonika, nuplaukia kanklių melodija. O kur dar 
pianino skambesys! Šiuos pasirodymus paįvairina šokėjos ir 
šokėjai. Bene nuotaikingiausia koncerto pabaiga, kai orkestras 
groja popuri iš liaudies dainų, o scenoje sukasi šokėjos. Gražu, 
linksma, nuotaikinga – tokie visi A. Sodeikos meno mokyklos 
koncertai. 

 
Už puikų koncertą dėkoja mūsų mokyklos direktorius V. 

Bakšys ir įteikia didelį šakotį. Kaip pats sako, kad ,,užtektų 
kiekvienam muzikantui bent po gabalėlį“. 

 
         Orijana Noreikaitė, 4b klasės mokinė 

 

LITERATŪRINIS PROTŲ MŪŠIS 
Gruodžio 8 dieną vyko protų mūšis. Iš mūsų klasės 

dalyvavo dvi komandos: „Gyvo žalio“ ir ,,Obuolio sėklos“. 
Komandų nariais tapo tie, kurie perskaitė daugiausiai knygų.  

Į protmūšį ėjome visi: ir tie, kurie dalyvavo, ir tie, kurie 
nedalyvavo 
komandose. Dalyviai 
bibliotekoje lipo 
laiptais ir sugužėjo į 
salę, o kiti mokiniai 
žingsniavo į paskaitą 
prie kompiuterių. 

Protmūšio 
vedėjas buvo aktorius 
iš Vilniaus. Kartu su 
juo atvažiavo ir 
Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoja. Pirmieji protų 
mūšio klausimai nebuvo labai sunkūs, bet vėliau po truputį 
sunkėjo, nors mums kėlė susidomėjimą. 

Po kelių etapų padarėme pertrauką. Vedėjas mus 
pakvietė prie vaišių stalo. Kiek pasivaišinę, tęsėme protų mūšį. 

Pasibaigus paskutiniam etapui, vedėjas paskelbė 
rezultatus. Mes užėmėme paskatinamąją vietą ir gavome po 
labai didelį plakatą. 

Protmūšis paliko gerą įspūdį, nes buvo linksma ir 
pamatėme daug naujų knygų, kurių dar nesame skaitę. 

 
,,Žvilgsnio“ inf. 
 

MŪSŲ MAŽŲJŲ PROJEKTAS 
Sausio 26 dieną mūsų mokyklos ir Nykštuko lopšelio-darželio 
vaikai šventė draugystės sporto šventę. Jie sportavo, rūpinosi 
vieni kitais, žinoma, ir susidraugavo. Projektas ,,Sklandus 
perėjimas iš darželio į mokyklą“ drąsina vaikus ir sudaro 
galimybę bendradarbiauti: netrukus jie džiaugsis užsimezgusia 
draugyste ir mokysis po vienu stogu – mūsų mokykloje. 
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PUIKI ŠACHMATININKŲ PERGALĖ 
Sausio 26 dieną  A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje 

vyko 2017 m. Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 
komandinės šachmatų 
varžybos. 

 Varžybose dalyvavo 
tik trys komandos: dalyviai 
atvyko iš Naujamiesčio 
pagrindinės mokyklos, A. 
Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos ir mūsų 
mokyklos. Pirmąją vietą 
užėmė mūsų mokyklos 
jaunieji šachmatininkai, 
pasiekę dvi komandines 
pergales. Liutauras Skara, 
Pijus Greičius, Irmantas 
Norkūnas ir Ema 
Pamataitytė, treniruojami 
Valentino Jankūno, buvo 
apdovanoti taure bei 
diplomais. 

 Mūsų mokyklos komanda pateko į Lietuvos mokyklų 
šachmatų finalines varžybas, kurios bus vyks 2017 m. vasario 
4 d. Druskininkuose. Linkime sėkmės!  
 

 
         M.Pinaitis, E.Buitkutė,  ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

JAUNŲJŲ RANKININKIŲ  
SĖKMĖ – I VIETA 

 
Sausio 21 dieną Klaipėdos Gilijos pagrindinėje mokykloje 
vyko Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių (gimusių 2001 m. 
ir jaunesnių) rankinio zoninės varžybos. Mūsų mokyklos 
moksleivės užėmė I vietą ir iškovojo teisę dalyvauti 
tarpzoninėse rankinio varžybose. Džiaugiamės puikia pergale 
ir linkime sėkmės kitose varžybose! Primename, kad ši 
komanda jau užsigrūdinusi Lietuvos mokyklų žaidynėse - 2015 
m. ši mergaičių kvadrato komanda Lietuvoje užėmė pirmąją 
vietą! 

 

 
         M.Matukevičius, P.Greičius,  ,,Žvilgsnio“ koresp. 

 

POKALBIS SU MOKYTOJA 
 LAIMUTE STANIENE 

 
Nuotraukoje – mokytoja L. Stanienė su savo jaunaisiais 
sportininkais 
 
Kur ir kada baigėte vidurinę mokyklą? Kur mokėtės 
toliau? Gal atsimenate kokį nors nuotykį iš vaikystės? 
Papasakokite. 
1980 m. baigiau Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 
kur buvo sustiprintas anglų kalbos mokymas. Įstojau į Lietuvos 
valstybinį kūno kultūros institutą. Baigusi 3 metus dirbau 
lengvosios atletikos trenere Vilniuje.  
Kartą nuėjau į mokyklą visa valanda anksčiau. Mokykla buvo 
užrakinta ir turėjau grįžti namo ir vėl ateiti. Gerai, kad gyvenau 
netoli. 
Ar visada norėjote būti anglų kalbos ir kūno kultūros 
mokytoja? Kodėl nusprendėte pasirinkti tokią profesiją? 
8 klasėje norėjau būti kūno kultūros mokytoja arba trenere. Šią 
specialybę pasirinkau, nes lankiau lengvąją atletiką ir norėjau 
dirbti su vaikais. Anglų kalbos mokytojos specialybę įgijau jau 
dirbdama šioje mokykloje. Kodėl? Daug pasakoti... 
Kokia sporto šaka jums patiko? Ar visada buvote fiziškai 
aktyvi? 
Fiziškai aktyvi buvau nuo pat gimimo. Pasirinkau lengvąją 
atletiką, kadangi patiko šokinėti ir į aukštį, ir į tolį. 
Kiek metų dirbate šioje mokykloje? 
Šioje mokykloje dirbu nuo 1995 metų. 
Kokie jūsų treniruojamų mokinių sporto pasiekimai, 
išvardinkite svarbiausius.  
Lietuvos rajonų lengvosios atletikos pirmenybių čempionas 
trišuolio rungtyje – Kostas Knašys (vyko 2017 m. sausio 13 ir 
14 dienomis Panevėžyje). Taip pat pirmenybėse prizininkais 
tapo 2 auklėtiniai šokdami į tolį ir trišuolyje. Dirbant 
mokykloje geriausias rezultatas kvadrato žaidime: 2015 m. 
mergaičių kvadrato komanda Lietuvoje užėmė pirmąją vietą. 
Taip pat esu paruošusi daug komandų keturkovės varžyboms. 
Beje, ilgus metus mano krepšininkės buvo geriausios ne tik 
rajone, bet ir zonoje. Esame papuolusios į 16-ką. 
Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės darbe ir gerų Jūsų 
auklėtiniams sportinių pasiekimų. 
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PASIDŽIAUKIME PUIKIU 
ĮVERTINIMU 

 
Socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė dėkoja 

visiems mokiniams, kūrusiems Tolerancijos paukštį, 
klasių vadovėms, paskatinusioms auklėtinius, mokyklos 
aprūpinimo skyriaus darbininkams, padėjusiems 
įgyvendinti šią idėją. 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas dėkoja 
mokyklos bendruomenei už dalyvavimą pilietinėje 
iniciatyvoje „Tolerancijos paukštis“, skirtoje paminėti 
Tarptautinę tolerancijos dieną, ir įteikia padėką.  

Socialinė pedagogė džiaugiasi, kad mokyklos 
bendruomenė jau daug metų dalyvauja Tolerancijos 
dienai skirtuose renginiuose.  

       ,,Žvilgsnio“ inf.  
 

MOKYKLA ATSINAUJINA 
 

Šie, 2017 metai, mokyklai 
ypatingi ir tuo, kad netrukus 
koridoriuose skambės melodinga 
muzika vietoj ausį rėžiančio, 
siaubą keliančio skambučio, 
kuris kvietė mus visus į pamokas 
ir iš jų. JauJau sumontuoti nauji 
garsą skleidžiantys įrenginiai.  

Tačiau ne tik 
skambutis aidės 
naujai – trečiojo 
aukšto koridoriuose 
montuojami nauji 
radiatoriai. Jie, 
tikimasi, skleis 
didesnę šilumą nei iki 
šiol buvusieji, kurie 
nedžiugino jokia 
šiluma. Gal ji tiesiog 
neprasiveržė pro 
geltonos skardos 
storas ,,dėžes“? 

Ir tai dar ne viskas. Jau kai kuriuose kabinetuose 
galima pasidžiaugti naujais suolais. Tiesa, dar ne visose 
klasėse jie puikuojasi, bet jau pastebimai atnaujinami 

baldai, ir tuo džiaugiasi tiek mokyklos administracija, tiek mokytojai 
bei mokiniai. Kadangi suolų ir kėdžių aukštis reguliuojamas, bus galima 
laikytis taisyklingo sėdėjimo reikalavimų. 
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APDOVANOJIMAS 

 

 
7c  klasės mokinė Greta Stanaitytė Respublikiniame kūrybinio 
kalėdinio atviruko konkurse-parodoje „Aš tau linkiu...“ pelnė 
geriausią parodos lankytojų vertinimą (mokytoja J. Kundrotienė). 
    Paroda vyko nuo 2016-12-20d. iki 2017-01-12d. Jurbarko V. 
Grybo memorialiniame muziejuje. Ją organizavo Jurbarko švietimo 
centro Jurbarko rajono ugdymo įstaigų technologijų, dailės 
mokytojų, etninės kultūros ugdytojų metodiniai būreliai. Dalyvavo 
289 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.   

 
2017 m. vasario 28 d. 16-18 val. 

Jurbarko Vytauto Didžiojo 
pagrindinėje mokykloje 
ATVIRŲ DURŲ DIENA 

Kviečiame atvykti, pakeliauti po mokyklą, 
susipažinti su mokyklos erdvėmis, 
peržvelgti pristatomą informaciją 

apie mokyklos bendruomenės 
gyvenimą ir veiklas 

 

 

Vytauto Didžiojo pagr. m-klos laikraštis 
Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis  
(vadovė V.Greičiūnienė) 
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas 
Tiražas 60 egz. 
El. versija: www.jvdm.lt 
El. paštas:  greiciuniene@jvdm.lt 

 


