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Prioritetai 

Mokytojas Mokinys  

Pastangos Pažymys Pažymys Pastangos 

Aktyvus mokymasis  Formalus atsiskaitymas  



Projektinės veiklos darbo grupės tikslas 

Grįžtamojo ryšio pagalba padėti mokiniams tobulinti kalbinius įgūdžius 

 

Kurti ir taikyti dinamiškas mokymo strategijas, atliepiančias 
mokinių kalbinius pasiekimus ir poreikius    

 

Skatinti mokinius pasirinkti ir taikyti sau tinkamas kalbinių įgūdžių 
mokymosi strategijas  



Bendradarbiavimas – kokybiško grįžtamojo ryšio 
pamatas  

Mokinys 

Mokymo strategijos 

Mokymosi strategijos 

Mokytojas 

Nuolatinis, 

bendradarbiavimu 

pagristas,  mokymo 

strategijų ir mokymosi 

strategijų bei įgūdžių 

tobulinimas  



Savo kalbėjimą vertinu 8. Manau, gana gerai atskleidžiau turinį, laikiausi struktūros, su tarimu, atrodo, 

irgi neblogai, tačiau, mano akimis, pritrūko platesnio žodyno, pasitaikė gramatikos klaidų. Stengsiuosi 

tobulėti. Jeigu turėtumėte kokių rekomendacijų, kaip ruoštis kalbėjimo užduotims, patarimų ar 

mokymosi medžiagos, mielai išklausyčiau ir stengčiausi panaudoti kitą kartą. Pati ruošdamasi šiai 

užduočiai rašiausi, kokius „unitų“ žodžius galėčiau pavartoti, žiūrėjau patarimus, pavyzdžius internete.  

 

         Marija, 10 klasė  

Kalbinių įgūdžių tobulinimo strategijos  

 

 

Kalbinės užduoties 

planavimas 
 Vertinimo ir įsivertinimo 

kriterijai  



Kalbinės užduoties planavimo įrankiai mokiniams  

• Skirtingo planavimo būdai padeda mokiniams sėkmingai ruoštis ir atlikti 
kalbines užduotis 

• Projekto metu pastebėjome, kad pasiruošimas naudojant minčių 
žemėlapius ir įvairias mūsų pasiūlytas planavimo lenteles yra veiksmingi 
įrankiai, padedantys mokiniams sėkmingai atlikti kalbines užduotis  
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Linking Words

Conclusion

Topic Vocablurary 
Advanced 

Vocablurary 
Grammar 

Speaking Activity Preparation Template 

First
Idea

Second
Idea

First
CP

Details

Details

Details

Details

From general to specific - drilling down



Mokinių planavimo pavyzdžiai 



Mokinių planavimo pavyzdžiai 



Mokinių planavimo pavyzdžiai 



Mokinių planavimo pavyzdžiai 



Išvados 

• Kalbinių užduočių planavimas, naudojant įvairius įrankius, padeda 
generuoti efektyvų grįžtamąjį ryšį tarp mokytojo ir mokinių, atsižvelgiant į 
individualius mokinio poreikius 

 

• Grįžtamasis ryšys ugdo mokinių gebėjimą savarankiškai mokytis ir kritiškai 
įsivertinti savo atliktas kalbines užduotis 

 

• Planavimo įgūdžiai, kritinis savo darbo rezultatu įsivertinimas ir 
autonomiškas mokymasis skatina tvaresnio kalbinio mokymosi proceso 
kūrimą 


