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1 uždavinys. Plėsti pagalbos mokantis 
galimybes 6-8 klasių įvairių poreikių 
mokiniams.

1.1.Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų
lygmens (BP) ir gabesniųjų mokinių ugdymo tobulinimas
per lietuvių k. ir literatūros bei matematikos pamokas.

Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 6-8 klasėse
vedamos dalijant klases į laikinąsias grupes, paliekant
galimybę pereiti į kitą grupę, padarius
pažangą/nepadarius pažangos (lietuvių kalba 3 val./sav.,
matematikos 2 val./sav.), iš viso 15 val.



Mokykla atvira kiekvienam vaikui.

KODĖL TAI SĖKMĖ?



Mokykla turi visų mokomųjų dalykų specialistus, švietimo  
pagalbos  specialistus.



Sudarytos sąlygos ugdyti įvairių poreikių vaikus,
galimybės sudaryti palankesnes sąlygas individualiai
kiekvieno mokinio pažangai mokantis pagrindinių dalykų.



Lankstus požiūris į kiekvieną vaiką, patiriantį sunkumus.



Tai kuria naują mokyklos kultūrą, kurioje vienodai 
pripažįstami ir gerbiami kiekvieno mokinio poreikiai ir jo 
galimybės, kurias norima atliepti pačiu geriausiu būdu t. y. 
duoti pažangos galimybes, kad didelėje klasėje, kur buvo 
matomas didelis atotrūkis tarp pasiekimų, reikėjo priimti 
sprendimus, kaip priartinti mokytojo pagalbą prie mokinio, 
dalijant į grupes, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius, 
galimybes ir lūkesčius.

KODĖL LAIKINŲJŲ GRUPIŲ 
(LIETUVIŲ KALBOS IR MATEMATIKOS) 

ORGANIZAVIMAS?





Tai netapo ir netampa nesubtilių sprendimų priėmimu.



SĖKMĖS PAGRINDAS

Įveikus mokymosi sunkumus, lūkestis, kad mokiniai,
turėdami galimybę pereiti iš grupės, kurioje įveikę bent dalį
mokymosi sunkumų, gali pereiti į kitą, gabesnių mokinių
grupę (siektina, kad kuo daugiau mokinių padarytų
pažangą ir pereitų).

Iššūkiai organizacine prasme (tvarkaraščio sudarymas yra
sudėtingas).

Galimybė kultūros prasme taip pat apgalvota.

Mes tai padarėme, mums tai pavyko.



7  klasės mokinių mintys



8 klasės mokinių mintys



6-8 klasių mokinių tėvų mintys

Mokytis grupėmis yra gerai. 
Geriau įsisavinama 
informacija. Geros galimybės 
mokytojams išaiškinti 
dėstomą dalyką, klasėje 
mažiau triukšmo. (Viltės 
mama)



Kad lietuvių kalbos ir matematikos dalykų pamokos
yra dalijamos į grupes, yra labai puiku.

Daugiau laiko lieka kiekvienam vaikui individualioms
konsultacijoms. Kai dirbama laikinosiose grupėse, mažesnis
triukšmas klasėje, labiau susikaupia vaikai, niekas neblaško
dėmesio.

Pakalbėjus su dukra, suprantu, kad ir mokytojai geriau
išaiškina, labiau supranta vaikai pamoką ir temas. Mano
dukros mokymosi rezultatai geresni, mažiau prašo pagalbos
ruošiant namų darbus, nes viską supranta pamokos metu.
(Justinos mama)



Klasės dalijimas į grupes padeda gauti daugiau žinių. Vaikai 
gauna didesnį dėmesį iš mokytojų, gali atidžiau ir aiškiau viską 
išmokti ir gauti geresnius pažymius. (Justės mama)



Labai džiaugiuosi, kad mano dukra turi galimybę

mokytis laikinosiose grupėse. Lietuvių kalbos ir matematikos
pamokose skatinamas mokinių savarankiškumas, užduotys
formuluojamos kaip iššūkiai. Pamokų metu suteikiama
individualaus pasirinkimo galimybių, skatinama atsakomybė
už savo mokymąsi.

Dukra džiaugiasi, kad pamokos laikinose grupėse
įvairesnės, mokiniai skatinami bendradarbiauti, dažniau
sudaromos sąlygos saviraiškai, didesnis mokytojų dėmesys.
(Augustės mama)



Vertinu klasės padalinimą į grupes labai teigiamai, nes tada
mokiniai geriau susikaupia darbui, mokytojas daugiau gali
skirti laiko kiekvienam mokiniui. (Rido mama)



Mokantis mažesnėje grupėje pirmiausia, ką vaikas
pajunta, tai sumažėjusį komforto lygį, nes nėra galimybės
pasislėpti už daugumos kitų mokinių. Kai pats tampi labiau
matomas, tuomet pradedi kelti ir priimti realius mokymosi
iššūkius sau.

Nedidelė grupė vaikų yra visa priversta įdėmiau
įsiklausyti, aktyviau dalyvauti pamokoje ir kokybiškiau atlikti
įvairias užduotis. Atsiranda galimybė tiek mokytojui, tiek
mokiniui geriau pažinti vienas kitą, vaikas įgauna pasitikėjimo
nebijoti klausti ir aiškintis nesuprantamus dalykus čia ir dabar.
Ir tam abi pusės turi daugiau laiko. Dirbant grupėje
kokybiškiau tenkinami kiekvieno mokinio mokymosi poreikiai.

Ilgainiui mokinys labiau susikoncentruoja, ima pasitikėti
savimi ir dažniau patiria mokymosi sėkmę. Kas lemia
geresnius, aukštesnius mokymosi rezultatus. (Martyno
mama)



Mano sūnus mokosi mokymosi sunkumų patiriančioje
laikinojoje grupėje. Pastebėjau, kad vaikui sumažėjo
mokymosi nesėkmių. Lietuvių k. ir matematikos pamokų
metu pritaikomi mokymo būdai, kurie atitinka mokinių
mokymosi tempą ir galimybes. Sūnus tapo aktyvesnis
pamokų metu, labiau pasitiki savimi, dažniau išdrįsta
klausti ir prašyti pagalbos. (tėtis )

Mano sūnus mokosi mokymosi sunkumų patiriančioje
laikinojoje grupėje. Pastebėjau, kad vaikui sumažėjo
mokymosi nesėkmių. Lietuvių k. ir matematikos pamokų
metu pritaikomi mokymo būdai, kurie atitinka mokinių
mokymosi tempą ir galimybes. Sūnus tapo aktyvesnis
pamokų metu, labiau pasitiki savimi, dažniau išdrįsta
klausti ir prašyti pagalbos. (tėtis )



Klasių dalijimas į grupes per lietuvių kalbos ir matematikos 
pamokas yra atsiveriančios galimybės mokytojui

MOKYTOJŲ NUOMONĖ

1. Galimybė geriau pažinti kiekvieno mokinio: 

- gebėjimus

- galimybes

- poreikius

- asmenines savybes.

2. Geriau pažinus mokinius:

- tinkamiau organizuoti ugdymo procesą

- pritaikyti ugdymo būdus, metodus

- prisitaikyti prie mokinio poreikių ir galimybių.



3. Galimybė ne tik tinkamiau organizuoti pamoką, bet ir
kitas veiklas (konkursai, kūrybinės veiklos, pan.).

4. Galimybė užmegzti artimesnį mokinio-mokytojo
santykį.

5. Galimybė mokiniams tarpusavyje kurti glaudesnius
bendradarbiavimo ryšius pasitikint vienas kitu.

VISA TAI VEDA Į UGDYMO SĖKMĘ 
IR MOKINIO BEI MOKYTOJO 

LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMĄ. 



Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 
6-8 kl.

34%

12%

54%

Lietuvių kalba 2021 m.
I pusmetis ir 2022 m. 

I pusmetis 

Nekito Mažėjo Didėjo

35%

35%

30%

Matematika 2021 I pusmetis ir 
2022 I pusmetis

Nekito Mažėjo Didėjo



Pasekmės (nauda)

Po pirmųjų projekto metų 
lietuvių kalbos ir literatūros 
bei matematikos rezultatai 

6-8 klasėse gabesnių ir 
mokymosi sunkumų turinčių 
mokinių pažangumas 
lyginant su 2020 m. metiniu 
rezultatu - pagerėjo.

Liet. K. 6 
kl.; 25

Liet. K. 7 
kl.; 46,2

Liet. K. 8 
kl.; 28

Mat. 6 
kl.; 28

Mat. 7 kl.; 32

Mat. 8 
kl.; 46

Lietuvių k. ir matematikos 
2021 m. metinio įvertinimo 

pagerėjimas procentais 
lyginant su 2020 m. 
metiniu įvertinimu



Pasekmės (tęstinumas)

Didelis noras ir siekis – tęsti per kitas veiklas, jeigu nebus
finansinės galimybės dalinti bent dalį lietuvių kalbos ir
matematikos pamokų į laikinąsias grupes: konsultacijos,
moduliai, pasirenkamasis dalykas (per pagalbos mokiniui
stiprinimą).

Tai nebus taip efektyvu, kaip dirbant laikinosiose grupėse,
bet tikrai padės sukurti PRIDĖTINĘ VERTĘ.




