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Nauda mokiniams – asmeninis augimas 

Mokinys tiki, kad jis/ji gali keisti pasaulį; 

Mokinys jaučiasi visavertis, pasitikintis savimi, 
kompetentingas (savivoka). 



ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 

Kultūrų 

įvairovės 

suvokimas 

Mokymasis 

ir rašto 

darbai 

Bendravimas  

Asmeninė 

vadyba ir 

atsakomybė 

Patyčios ir 

bauginimas 

Psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Kiekvieną kategoriją sudaro 5 – 9 įgūdžiai 

Viso 37 įgūdžiai 



 Spręsti konfliktus 

 Įveikti nusivylimą 

 Nustatyti priežastis ir pasekmes 

 Priimti tinkamus sprendimus 

 Atsakingai elgtis internete 

 Planuoti laiką 

 Nustatyti asmeninius tikslus ir jų siekti 



ĮGŪDŽIŲ 

PAMOKA 

1.  
Įvadinis 

pagrindimas  

2.  
Nuorodos, 

patarimai 

3.  
Pritaikymo 

galimybės 

IŠMOKITE 

Mokiniai 

suteikiamos naujos 

žiniomis ir įgūdžiais 

ĮTVIRTINKITE 

Pagilinamas temos ir 

įgūdžių pritaikymo 

supratimas 

PRATURTINKITE 

Padeda naujus 

įgūdžius taikyti savo 

gyvenime 



1. Įvadinis pagrindimas  



Nusistatykite prioritetus;  

Išsiaiškinkite laiko „žudikus“; 

Nedelskite – neatidėliokite reikalų 

vėlesniam laikui; 

Išmokite sakyti „ne“ 

2. Nuorodos, patarimai 



3. Pritaikymo galimybės. Išmokite ir 
įtvirtinkite, praturtinkime  

 



2 a klasės pamokos skaidrės 



IVu1 klasės pamokos skaidrės 



IIIm  klasės pamokos skaidrės 



A – Atiduoti knygą į biblioteką. 

A – Padaryti fizikos namų darbus. 

A – Sudalyvauti fizikos, matematikos ir istorijos 

pamokose. 

 

 

 

 

A – būtina per šiandien padaryti. 

B – būtina per savaitę padaryti. 

C – būtina per mėnesį  padaryti.  

 

B – Padaryti geografijos projektą.  

B – Perskaityti knygą.  

B – Pasiruošti matematikos ir chemijos 

kontroliniams darbams. 

C – Padaryti informatikos projektą. 
III m klasės darbai 



III u klasės darbai 



IIIu klasės pamokos skaidrės 



IV u1 klasės darbas 



2 a klasės pamokos skaidrės 





3. Praturtinkite  
 



 „Dažniausiai šitie užsiėmimai tiesiog pakartoja ir primena tai, ką jau žinome. Kai kuri 

informacija greitai užmiršta.“ 
 

 „Tikrai dauguma užsiėmimų temų yra naudingos ir praverčia kasdieniniame gyvenime ar 

iškilus tam tikrai problemai. Tačiau yra ir tokių temų, kurios jau yra plačiai aptartos kiekvieno 

aplinkoje ir manau, kad visiems aiškios.“ 
 

 „Labai patikdavo, kai užsiėmimus vesdavo ne vien tik auklėtoja, bet ir kiti mokyklos 

darbuotojai pvz.: psichologė.“ 

 

 „Įdomesnės pamokos buvo tos, kurios vyko mokykloje gyvai arba kitose erdvėse, o ne 

nuotoliniu būdu.“ 

Keletas mokinių minčių 
 



Įgūdžių formavimuisi reikia laiko; 

 

Įgūdžių formavimas teigiamai veikia mokinių asmenybę; 

 

Skatina bendravimą ir bendradarbiavimą; 

 

Prasiplėtė mokinių akiratis. 

Apibendrinimas 



„Tūkstančio mylių 

kelionė prasideda  

nuo vieno žingsnio.“ 
 

Lao Dzė, kinų filosofas,  

Va.pr.Kr. 


