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Projektas „Kokybės krepšelis“ 

• Kas yra mokinio darbų aplankas 

• Kaip dirbama su mokinio darbu  

• Privalumai ir trūkumai 

• Mokinių komentarai 

• Išvados 



Mokinio darbų aplankas – tai į vieną segtuvą / aplanką 

sudėti visi 

• kontroliniai darbai (diktantai, testai, rašinio 

pastraipų kūrimas, rašiniai),  

• rašto darbų klaidų taisymas,  

• klaidų taisymo tikrinimas. 

 

Mokinys visus savo darbus sega į vieną segtuvą, 

nuotoliniu būdu dirbdamas, kaupia kompiuterio 

aplanke.  

Kas yra mokinio darbų aplankas 



Kaip dirbama su rašto darbu  

Mokytojas ne tik ištaiso rašto darbą, žymėdamas 

klaidas, bet ir  

• rašo pastabas, komentuoja, kas pavyko, ką reikia 

tobulinti ar išmokti,  

• nurodo šaltinius, kuriais mokinys gali naudotis,  

• nurodo, ką vertėtų perskaityti tobulinant rašinio turinį 

• pateikia papildomų (nuotolinių) užduočių  

 

 

Mokinys taiso darbą, grupuodamas kalbos 

taisyklingumo klaidas (gramatikos, rašybos, skyrybos).  



Kaip dirbama su rašto darbu  

     Tikrindama klaidų taisymą ne tik žymiu + ar -, bet, 

radusi netinkamą aiškinimą, parašau tikslią rašybos 

ar skyrybos taisyklę, paaiškinu, kodėl reikia vartoti 

tam tikrą formą ar žodį, kad mokinys neklaidžiotų, o 

išmoktų. Jei reikia, nurodau papildomą šaltinį. 

 

     Taisant turinį, tekstas vėl iš naujo vertinamas, 

žymint klaidas, komentuojant, kas pavyko, rašant 

patarimus. Dažnai grąžinus taisymą darbas su 

mokiniu dar aptariamas per konsultaciją ar per 

pertrauką. 



II. Ištaisytos gr, ž klaidos 

mitų, galintis 

įtakoti 

ypatingai 

 

Netinka pagal prasmę - 

 mitų, galinčių - derinti linksnį 

 

daryti įtaką + 

 

ypač (labai) + 

III. Ištaisytos skyrybos klaidos 

,,graţi, stereotipinė 

išvaizda” 

 

 

 

 

 

Nereikia kabučių, kadangi tai nėra citata ar tiesioginė 

kalba + 

IV. Stiliaus klaida 

 

dauguma asmenybių 

Stiliaus klaidos ištaisymas (komentaras) 

 

 

dauguma ţmonių (Asmenybė - išskirtinis ţmogus)+ 

 

Pavyzdys 



III. Ištaisytos skyrybos 

klaidos 

1. Ţmonės labiau rūpinasi 

savo išvaizda, v nei vidumi. 

2. ,,Kalokagatija - ţmogus turi 

būti graţus ir vidumi, v ir 

išore”  3 v 

4. Tačiau, ar ta informacija…? 

 

5.  ir, mano manymu, v 

 

 
 
 
1. Dažniausiai lyginamieji junginiai eina sakinio dalimis ir  
šalutinio sakinio dėmens nesudaro – tokiu atveju kableliais 
neskiriami + 
 

2. Pasikartojantis jungtukas ,,ir”, jungiantis v.s.d.  
 

3. Ne citata, kabučių nereikia + 

 

4. įterpinys išskiriamas kableliu   Tačiau niekada nebus 

įterpinys, tai jungtukas, kurio negalima atskirti.  

 

5. išskiriamas įterpinys + 

 

Pavyzdys 



Jauno  žmogaus vaizdavimas literatūroje 

Jaunas ţmogus renkasi, bando atrasti savo kelią, susipaţinti su savimi, 

suvokti vertybes. KOKIOS? Turi įvardyti, kas išryškėjo kūriniuose. Vincas 

Mykolaitis – Putinas renkasi savirealizaciją, kūrybą, ir šeimos sukūrimą, nes tai 

leidţia jaustis visaverčiu NEREIKIA . Psichologiniame intelektiniame romane 

,,Altorių šešėly” pagrindinis veikėjas Liudas Vasaris renkasi tarp kunigo ir poeto 

kelio, jis, kaip ir autorius, pasirenka kūrybą ir gyvenimą su moterimi, tam, kad 

galėtų gyventi harmoningai. Marius Katiliškis romane ,,Miškais ateina ruduo” 

aprašo Agnės ir Tiliaus ne tik pasirinkimus, kaip jauno ţmogaus pasirinkimai gali 

paveikti kitų gyvenimus. Tilius – nebrandus ir pasirenka netinkamai, gyvuliški 

instinkai nugali sveiką protą ir širdies balsą, o Agnė renkasi meilę, tačiau, kai 

mylimasis išduoda – praranda gyvenimo dţiaugsmą ir nebetiki meile, pasirenka 

apskaičiavimą. Jaunam ţmogui nėra lengva, nes turi rinktis ir suvokti pasirinkimo 

galią, kad jie veikia ne tik asmeninį gyvenimą, bet ir kitų likimą. Tik kaip 

tampama? orus, brandus, drąsus jaunas ţmogus gali priimti tinkamą sprendimą ir 

bręsti kaip dora asmenybė.   

Lyginti – kodėl vienu atveju jaunas ţmogus geba save realizuoti, o kitu – 

ne. Kokios vertybės abiems veikėjams svarbios? Kokias problemas kelia 

romanai? Kokios idėjos?  

Kaip vaizduojamoi veikėjai? RAIŠKA: lit. kryptis, pasakotojas, vidinis 

monologas, dialogai... Konfliktas, kulminacija, atomazga... 

A. Mickevičius. Odė jaunystei 

Maironis. Uţtrauksim naują giesmę. 

J. Biliūnas. Laimės ţiburys. 

Šekspyras. Hamletas ... 



Privalumai 
  

Mokytojas Mokinys 

 Mokymas individualizuojamas 

 Galimybė diferencijuoti 

uţduotis pamokoje 

 Galimybė uţduotis rengti 

atsiţvelgiant į bendrą klasės 

lygį 

 Galimybė numatyti tolesnius 

darbus, kaip tobulinti 

raštingumą, rašinio rašymą 

 Grįţtamasis ryšys 

 

 Kartodamasis, taisydamas 

darbus savarankiškai gali 

išmokti tai, ko laiku neišmoko 

(gali laiko skirti tiek, kiek 

reikia, kad suprastų, randa 

šaltinius) 

 Formuojami sistemingo darbo 

įgūdţiai 

 Atsakomybės augimas 

 Sukaupti vienoje vietoje darbai 

– taisyklių, šaltinių bankas 

 Mokymosi paţanga 

 



Trūkumai 

Mokytojas 
 

Mokinys 

• Laiko sąnaudos 

• Nuolatinis taisymas (ir 

savaitgaliais) 

 

 

• Laiko sąnaudos 

• Pamiršta 

• Tingi 

• Nemato prasmės 

• Rūpi ne kokybė, 

išmokimas, o tik gautas 

geresnis pažymys ar „+“ 

 



„Pamatai savo klaidas ir iš jų mokaisi. Geresnio rezultato padėjo 

siekti taisymas.“ 

„Tai puiki galimybė suprasti, kur klystame ir ką reikėtų patobulinti 

kitą kartą, taip pat kartais pakeldavo paţymį.“ 

„Nors tikrai ne visada prisimenu, kur konkrečiai darau klaidų, prieš 

kontrolinius ţvilgteliu į ištaisytus darbus ir man tai padeda geriau 

parašyti.“ 

„Pagerėjo rašinių rašymas, nes mokytoja visada aiškiai pasakydavo, 

kur mano klaidos.“  

„Jei ko nors nesuprasdavau, greitai sulaukdavau pagalbos ir 

išsiaiškindavau.“  

„Man yra labai svarbus savo darbų taisymas, nes matau, ką darau 

blogai, galiu taisytis ir nebedaryti klaidų ateityje.“ 

Mokinių refleksija 



Išvados  

      Pagerėjo mokinių rašyba ir skyryba, kalbos kultūra, 

rišlaus teksto kūrimas, nes norint patobulinti tam tikrą 

sritį labai svarbus grįžtamasis ryšys, pačiam mokiniui 

reikia daug dirbti savarankiškai, išsiaiškinti ir suprasti. 

Iš apklausų, pokalbių aišku, kad motyvuoti mokiniai 

džiaugdavosi daroma pažanga, pozityviais 

komentarais ir tokią veiklą labai vertino. Net ir tie, kas 

dirbo dėl geresnio pažymio, pripažino, kad atkaklus ir 

kruopštus savo klaidų taisymas, padedant mokytojui, 

pagerino raštingumą. 



Išvados 

      Mokinio darbų aplankas leidžia mokiniui turėti sukauptą 

vienoje vietoje medžiagą, kuria naudodamasis jis gali mokytis 

iš savo klaidų: matyti savo klaidas ir taisymą, prisiminti 

taisykles su pavyzdžiais, rasti mokytojo pastabas ir 

patarimus, nurodytus šaltinius – papildomą mokomąją 

medžiagą. Iš mokytojo darbas su mokinių aplankais 

reikalauja daug laiko, bet padeda geriau pamatyti mokinių 

žinias, įgūdžius, mokymosi sunkumus, individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymosi procesą, numatyti tolesnius 

žingsnius. Pagerėję rezultatai, teigiami mokinių komentarai – 

atlygis už darbą. 



Ačiū už dėmesį.    
 

Mūsų klaidos - mūsų rezervai... 
                                               


