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RASTI INDIVIDUALŲ SANTYKĮ 

SU SAVO KLAIDA 

• Viena vertus, klaidą reikia priimti kaip savo 

asmenybės dalį, antra vertus, jokiu būdu jos nesieti su 

savo verte.  

• Tik laisvas žmogus pajėgus kurti individualų santykį su 

klaida ir individualiai mokytis. Suprasti, kad yra natūralu 

daryti klaidų. 

• Vadinasi, reikia mokytis laisvės ir disciplinos bei 

nuolat išlaikyti  šių dviejų vertybių pusiausvyrą.  

 

Naudingas pažymiu nevertinamas porų, grupių darbas, kai 

ir pats ką nors darai, ir esi vertinamas, vertini kitus. 



SUPRASTI 

• Padarytas klaidas pirmiausia reikia aiškintis, suprasti, 

kas, kaip ir kodėl pažymėta, mokėti  skaityti vertinimo 

instrukciją. 

• Klausti mokytojos, draugų, dalintis darbais, lyginti 

darbus ir juose padarytas klaidas, mokytojos žymėjimą 

ir pastabas.  

• Galima rašyti refleksiją ir formuluoti, kas neaišku. 

• Labai psichologiškai palengvėja pamačius savo ir 

bendrą klasės situaciją, taisyti supratus yra prasmė: 

geriau išmoksiu, gausiu taškų, iš kurių kaupiamas 

pažymys, arba gausiu visai atskirą įvertinimą. 



GRUPUOTI 

• Klaidų grupavimas – svarbus analizės elementas.  

• Grupuodami klaidas geriau suvokiame savo 

silpnąsias vietas, aritmetiškai jas skaičiuojame. 

• Naudinga grupuoti, nes po to reikės mažiau aiškinti ir 

rašyti pavyzdžių. 

 

    



TAISYTI IR TINKAMAI AIŠKINTI 

• PARAŠOME TAISYKLINGAI. 

• Klaidas aiškiname tiksliai pagal rašybos, skyrybos 

taisykles, gramatinių formų bei žodžių vartojimo dėsnius. 

• Aiškiname patys, padedami draugų. 

• Galima sava logiška formuluotė. 

• Mokytojos nurodyti aiškinimo variantai. 

• Gali būti leidžiama taisyti ne vieną kartą. 

 

     



KITAME DARBE ATPAŽINTI 

SAVO KLAIDAS IR IŠTAISYTI 

• Taisymo rezultatas – mažiau klaidų, geresnis pažymys, 

gebėjimas savo klaidas taisyti, parašyti geresnę rašinio 

pradžią kitame darbe. 

• Taisant auga sąmoningumas, klaidos aiškinamos 

tvarkingiau, išsamiau. 

• Geriausiai taiso labiausiai motyvuoti mokiniai... 

  



KALBĖTI IR DISKUTUOTI APIE 

KLAIDAS 

• Svarbu mokytis konstruktyviai kalbėti apie klaidas, jas 

apibūdinti, aiškintis, kodėl jos daromos. 

• Pasidalinti mintimis, kaip jaučiamės jas matydami, su 

kokiais sunkumais susiduriame taisydami, patarti, kaip jų 

išvengti. 

• Kartais leisti klaidų daryti ar nekreipti į jas dėmesio, kai 

vertinamas rašinys ne pagal visus kriterijus, kai 

leidžiama pamokoje kalbėti taip, kaip išeina.  

 

   



IŠMOKTI PLANUOTI 

• Svarbu mokytis konspektuoti, išskirti svarbiausius 

dalykus. 

 



VISOKERIOPAI TURTINTI SAVO 

KALBĄ IR GRYNINTI MINTĮ 

Nuolatinės pratybos, formuluojant teiginius, siejant 

mintis. 

 

 

Rašinių taisymas, redagavimas mokinių akivaizdoje, 

mokytojai / visiems dalyviams komentuojant. 

 

 



PLĖSTI AKIRATĮ 

• Skaityti kultūrinę spaudą. 

• Žiūrėti kultūrines laidas, kino filmus. 

• Lankytis spektakliuose ir juos aptarti, rašyti recenzijas. 

 

 



KLAIDĄ PRIIMTI KAIP 

TOBULĖJIMO GALIMYBĘ 

 

 

Klaidos taisymo ir apmąstymo tikslas – mokymosi 

kultūros kūrimas 
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