ELEKTRĖNŲ SAV. KIETAVIŠKIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS RAMUNĖS
MATONIENĖS 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.

Užduotys

1.

Siektini rezultatai
Organizuotas
kokybiškas nuotolinis
ugdymo(si) procesas

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Progimnazijos bendruomenė yra susitarusi ir
pasirinkusi vieną pasirinktą nuotolinio
mokymosi aplinką, apimančią visus ugdymo
procesui organizuoti ir įgyvendinti būtinus
elementus, tvarią laiko ir kaštų atžvilgiu.
Atnaujinta mokyklos informacinių
technologijų infrastruktūra, įrengtos mobilios
darbo vietos, pritaikytos mokytojams dirbti
nuotoliniu būdu. 100 proc. progimnazijos
mokinių turi būtinąsias mokymosi priemones,
reikalingas mokantis nuotoliniu būdu.
Dalyvaujant projekte „Saugios elektroninės
erdvės vaikams“ progimnazijoje įrengti 2
papildomi WiFi taškai.

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

Organizuoti tęstiniai mokymai, skirti mokytis
dirbti progimnazijos pasirinktoje nuotolinio
ugdymo(si) aplinkoje, gilinantis į mokymosi
organizavimo galimybes ir didaktiką toje
aplinkoje, kuriuose dalyvavo 90 proc.
ugdymo(si) proceso dalyvių.
50 proc. mokytojų kūrė, bendradarbiavo ir
dalinosi skaitmeniniu mokymosi turiniu.

Užtikrinta veiksminga
švietimo pagalba
mokiniams, sudarant
vienodas galimybes
kiekvienam mokiniui
pasiekti savo gebėjimus
atitinkančius
ugdymo(si) rezultatus

Organizuoti reguliarūs kartą per savaitę ar dvi
nuotoliniai mokytojų ir švietimo pagalbos
specialistų susitikimai, reguliariai analizuota
nuotolinio ugdymo(si) situacija.
Stebėta ir analizuota nuotolinio ugdymo(si)
proceso kokybė, 80 proc. tėvų ir mokinių
nuotolinį ugdymą vertino palankiai.
Išanalizuoti mokinių nuotolinio ugdymo(si)
pažangos duomenys, 90 proc. pradinių klasių
ir 95 proc. 5–8 kl. mokinių pažangūs.
Atnaujintas ir virtualiai erdvei pritaikytas
mokinio Individualios pažangos įsivertinimo
lapas, 100 proc. progimnazijos mokinių
vykdo asmeninės pažangos stebėseną.
80 proc. stebėtų nuotolinių pamokų taikomi
veiksmingi nuotolinio ugdymo(si) metodai,
teikiamas grįžtamasis ryšys.
Progimnazijos švietimo pagalbos specialistai
pagal poreikį konsultavo mokytojus
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
ugdymo klausimais.
Vykdyta veiksminga švietimo pagalba
silpniau besimokantiems mokiniams.

2.

Kurti palankią savitarpio
mokymo(si) aplinką

Atsižvelgiant į mokinių
lūkesčius,
progimnazijoje kuriama
pozityvi, ugdymui(si)
palanki aplinka, kurią
teigiamai vertina
bendruomenės nariai,
diegiama bendravimo
kultūra virtualioje
aplinkoje

Atlikta mokinių mokymo(si) poreikių ir
lūkesčių analizė, stebėti ir analizuoti
mokymo(si) rezultatai.
Kiekvieną pirmadienį organizuoti virtualūs
susitikimai su mokiniais – „Pirmadienio
pokalbiai“, – kuriuose aptarti ir įvertinti
mokinių lūkesčiai, pasidžiaugta sėkmėmis,
diegta pozityvi bendravimo kultūra
skaitmeninėje aplinkoje.
Stebėta ir analizuota emocinė aplinka
progimnazijoje, 80 proc. tėvų ir mokinių
palankiai vertina emocinę aplinką
progimnazijoje.
Organizuota metodinė diena-išvyka
mokytojams „Mokymąsi skatinanti aplinka“ į
Alytaus r. Butrimonių gimnaziją, kurioje
dalyvaus 80 proc. mokytojų ir susipažins su

edukacinių erdvių kūrimo ir panaudojimo
ugdymo(si) procese galimybėmis.
Gavus finansavimą projektui „Kiemo ir
vidaus žaidimų erdvė“, sukurtos 2 edukacinės
erdvės pradinių klasių mokiniams, skirtos
ugdyti fiziškai aktyvų, emociškai gerai
besijaučiantį vaiką.
75 proc. mokinių įtraukti į klasių ir bendrų
progimnazijos erdvių projektavimą, įrengimą,
dekoravimą.
Atnaujintos dvi erdvės: įrengta ir atnaujinta
Metodinė klasė; įsigytas staliukas stalo
žaidimams mokinių poilsio erdvėje II-ame
aukšte.
Organizuota socialinė-pilietinė veikla,
akcijos, kuriant jaukią progimnazijos aplinką,
kurioje dalyvavo 80 proc. progimnazijos
mokinių ir mokytojų, dalis mokinių tėvų.
3.

Plėtoti mokytojų
kompetencijas, paremiant ir
skatinant.

Sukurta įtrauki
mokytojų skatinimo
sistema, organizuotas
mokymasis
bendruomenėje,
kolegialus dalijimasis
patirtimi, stiprinta
partnerystė, komandinis
darbas. Mokytojai
aktyviai dalyvauja
kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose,
dalinasi patirtimi,
plėtojamos mokytojų
kompetencijos.

100 proc. mokytojų dalyvavo bent viename
kvalifikacijos tobulinimo renginyje ir
patobulino dalykines ir / ar bendrąsias
kompetencijas.
Organizuotas tikslingas, duomenimis grįstas
kvalifikacijos tobulinimas. Veiksmingai
panaudotos mokymo lėšos, skirtos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimui.
Organizuotas ir vykdytas pažangą skatinantis
kolegialus grįžtamasis ryšys: 90 proc.
mokytojų per metus vedė ir aptarė su kolega
bent po vieną pamoką; bent 50 proc.
mokytojų stebėjo kolegų vedamas atviras
pamokas.
Organizuota praktinė konferencija „Kolegakolegai“ Elektrėnų sav. mokytojams.
Mokytojai skatinti atestuotis aukštesnei
kvalifikacinei kategorijai.
Parengtas ir patvirtintas Kietaviškių
progimnazijos mokytojų skatinimo ir
apdovanojimo tvarkos aprašas.

