
Kokybinio pokyčio link: mokinių funkcinio 
raštingumo stebėsena 

2021-11-15 

Danutė Pilypavičiūtė, 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė 



TURINYS 

I. Raštingumo samprata ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

II. Funkcinio raštingumo gerinimas: VSDG patirtis 

III. Mokinių funkcinio raštingumo stebėsena 



I. Raštingumo samprata 

Raštingas žmogus, mokslus ėjęs 

<...> Raštingas, vadinasi, šviesus, 

akis prasikrapštęs, ne iš užpečkio.  

V. Daujotytė 

Jei neparašo nosinės, tai nėra 

pagrindinis raštingumo kriterijus. 

<...> Siaurasis raštingumas jau 

atgyvenęs ir pasenęs, kalbėti apie 

jį neverta. Šiandien kuriasi naujas 

raštingumas.  

A. Smetona 

Raštingumas šiandien jau tikrai nebėra tik 

gebėjimas rašyti ir parašytą perskaityti, o 

greičiau gebėjimas išvengti perteklinio 

rašymo ir perteklinio skaitymo. 

R. Lazutka 

Mūsų epocha – tai žinių visuomenės, 

daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo, 

kūrybingumo ir inovacijų laikas, todėl į 

raštingumą turime žiūrėti (ir jo mokyti) 

holistiškai.   

J. Zabarskaitė 

Mokantis skaityti ir rašyti.  
DLKŽ 

Rodantis sugebėjimą kurti, kūrybiškas.  
LKŽ 



Raštingumo samprata 

Mokėjimas rašyti be klaidų Būti kalbos inteligentu 

Lietuvių bendrinės kalbos 
normos ir jų laikymasis 

SIAURĄJA 
PRASME 

Gebėjimas kurti tekstą, reikšti 
mintį 

PLAČIĄJA 
PRASME 

Mokinių apsiskaitymas, domėjimasis, išmanymas lemia ir raštingumą siaurąja prasme. 
A. Šventickienė 



II. Funkcinio raštingumo gerinimas: VSDG patirtis 

Taikyti grįžtamąjį ryšį, skatinantį mokinių mokymąsi 

Individualūs mokinių darbų aplankai 

 Raštingumo klaidų fiksavimas 

Individualūs komentarai ir patarimai 



Mokymas(is) ir grįžtamasis ryšys 

I II III 
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Subjekto  
(mokinio)  
vertinimas 

Aplinkinių 
(mokytojo) 
vertinimas 

Paauglio mąstymo 
skiriamasis bruožas yra 
dėmesio skyrimas ne 
realybei, o galimybei.  

 
R. Žukauskienė 

Pažintiniai reikalavimai 

mokykloje ne visada 

atitinka paauglio 

mąstymo raidą.  

A. Vaičiulienė 

Mokymo(si) sėkmė – bendrų mokytojo ir mokinio pastangų rezultatas. 

Kodėl požiūris į  
sėkmę skirtingas? 

      Kad mokinys mokytųsi veiksmingai, išgyventų pažinimo džiaugsmą, jis 
savo veikloje turi patirti sėkmę. 

G. Petty 



III. Mokinių funkcinio raštingumo 
stebėsena 



Mokinių nuomonės tyrimas 









IŠVADOS 

Savalaikė  pasiekimų diagnostika 

Personalizacija 

Grįžtamasis ryšys 

Darbų aplankų kūrimo nauda 

Profesinė savianalizė 



Apibendrinant... 

• Mokinio darbų aplankas leidžia mokiniui turėti sukauptą vienoje vietoje 

medžiagą, aiškiau pastebėti tobulintinus mokymosi aspektus ir numatyti 

tolesnius žingsnius mokymosi tikslams pasiekti.  

• Raštingumo stebėsena, komentarų rašymas darbuose padeda mokiniams 

gerinti teksto kūrimo įgūdžius, raštingumą siaurąja ir plačiąja prasmėmis, leidžia 

retrospektyviai įvertinti mokymo(si) procesą.   

• Mokymo(si) sėkmė  – tai bendrų mokytojo ir mokinio pastangų rezultatas. 

Mokymosi procese reikšmingas ir emocinis mokinio nusiteikimas. Svarbu 

daugiau dėmesio kreipti į vaiko pastangas negu į jo klaidas.  

• Stebuklinės pasakos kūrimas jas iliustruojant leidžia skleistis mokinių 

kūrybingumui, o teksto kūrimą daro patrauklesnį.   

• Teksto kūrimas neatsiejamas nuo personalizuoto ir savistaba grindžiamo 

mokymo(si).  

AČIŪ 


