ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS
ASTOS DZIKEVIČIENĖS 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.
1.

Užduotys
Organizuoti kokybišką
ugdymosi(si) procesą
nuotoliniu būdu karantino,
ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar
įvykio metu

Siektini rezultatai
Organizuotas kokybiškas
ugdymo(si) procesas ir
veiksminga švietimo
pagalba mokantis nuotoliniu
būdu skirtingų poreikių ir
gebėjimų turintiems
mokiniams

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Atlikta gimnazijos mokytojų
skaitmeniniam turiniui įsigyti poreikio
analizė. Pagal poreikį įsigyta naujų,
šiuolaikiškų skaitmeninių priemonių.
2. 100 proc. 1–8 klasių ir I–IV
gimnazinių klasių mokinių bei
mokytojų aprūpinti IKT įranga, skirta
nuotoliniam mokymui(si) užtikrinti.
3. Aptariant mokinio individualią
pažangą ir pasiekimus vykdyti trišaliai
(mokinys, mokytojas,
tėvai/globėjai/rūpintojai) pokalbiai.
4. Ne mažiau kaip 40 proc. stebėtų
pamokų (5-7 klasėse) vykdytas
užduočių diferencijavimas pagal
mokinio galias. Stebėtos pamokos
aptartos metodinėse grupėse.
5. Teikta nuolatinė švietimo pagalba
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems bei silpniau
besimokantiems mokiniams.
6. 60 proc. 1–8 klasių ir I–IV
gimnazinių klasių mokinių, turinčių
mokymosi sunkumų lankė
konsultacijas.
7. Įgyvendintos gimnazijos veiklos
tobulinimo plane numatytos veiklos
2021 metams pagal NŠA projektą
„Kokybės krepšelis“.

2.

Kurti palankią savitarpio
mokymo(si) aplinką

Kuriama šiuolaikiška,
moderni, bendradarbiavimu
grįsta ir palanki savitarpio

1. Atlikta mokinių mokymo(si)
poreikių ir lūkesčių analizė, stebėti ir
analizuoti mokymo(si) rezultatai.

mokymo(si) aplinka,
skatinanti aukštesnę
mokinių mokymosi
motyvaciją

2. Parengtas gabių ir talentingų
mokinių ugdymo(si) ir skatinimo
tvarkos aprašas.
3. 70 proc. gimnazijos mokytojų
organizavo pamokas, kuriose taikė
aktyvius mokymo metodus ir/ar IKT,
virtualias mokymosi aplinkas.
4. Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų
organizavo ugdomąją veiką - ,,Klasė
be sienų“ gimnazijoje įrengtose
edukacinėse erdvėse ir kitose
mokymo(si) aplinkose.
5. Kartu su gimnazijos bendruomene
pradėta įrenginėti edukacinė pažintinė
erdvė „Lauko klasė“.

3.

Plėtoti mokytojų
kompetencijas, paremiant ir
skatinant

Tobulinant mokytojų
kompetencijas susitarta dėl
į(si)vertinimo kriterijų,
taikomi efektyvūs,
individualią pažangą
skatinantys grįžtamojo ryšio
metodai

1. 60 proc. stebėtų pamokų naudoti
įvairūs mokinio į(si)vertinimo,
grįžtamojo ryšio metodai.
2. Ne mažiau kaip 50 proc. gimnazijos
mokytojų naudojosi grįžtamojo ryšio
stebėjimo ir aptarimo „Kolega
kolegai“ forma.
3. Vykdyta gimnazijos metodinės
tarybos narių diskusija „Vertinimo,
įsivertinimo stebėjimo pavyzdžiai,
grįžtamojo ryšio formų taikymas“.
4. Organizuoti 40 akademinių valandų
mokymai apie vertinimo kriterijų
(kiekybinių ir kokybinių) formulavimą
pamokoje, mokinių įtraukimą į
asmeninių mokymosi/pamokos tikslų
formulavimą pagal aptartus kriterijus
bei asmeninės pažangos įsivertinimą
remiantis sutartais kriterijais, kuriuose
bent 80 proc. mokytojų patobulino
savo kompetencijas.
5. 62 proc. mokytojų dalyvaus bent
viename asmeninės kvalifikacijos
tobulinimo renginyje.

6.Vadovaujantis Elektrėnų
savivaldybės mokytojų skatinimo ir
apdovanojimo nuostatais, pateikti 1-2
gimnazijos mokytojai skatinimui ir
apdovanojimui.

