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GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS             

  Tikslas: 

Padėti mokiniui siekti užsibrėžto tikslo, racionaliai paskirstant laiką mokymuisi, saviraiškai, 

saviugdai, laisvalaikio pomėgiams bei ruošti mokymuisi prasmingam, aktyviam gyvenimui 

besikeičiančioje visuomenėje. 

 Uždaviniai: 

1. Mokyti mokinius nuolat ir savarankiškai mokytis bei racionaliai planuoti savo laiką;  

2. Mokyti naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis;  

3. Mokytojams tobulinti vertinimo sistemas, supažindinti mokinius bei jas taikyti.  

4. Sudaryti sąlygas veiksmingai  ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus.  

Priemonės 

1. Laikytis nustatytų ugdymo planų lentelėse minimalaus ir maksimalaus privalomų 

savaitinių pamokų skaičiaus intervalo.  

2. Pamokas pradėti ne anksčiau kaip 8 valandą.  

3. Sudaryti optimaliausią pamokų tvarkaraštį.  

4. Vidurinio ugdymo klasių pamokų tvarkaraštyje – ne daugiau kaip trys „langai“ per savaitę 

ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną.  

5.  Mokiniams per dieną ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, tai pranešti mokiniams 

prieš savaitę.  

6. Su kontrolinių darbų grafiku mokiniai supažindinami pradedant naują temą.  

7. Minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programos mokiniui 

yra 28, o maksimalus – 32 pamokos.  

8. III-IVg.kl. mokiniai individualų ugdymo planą renkasi laisvai.  

9. III_IVg. kl. meninę raišką derinti su neformaliuoju ugdymu.  

10. Pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius mokiniai renkasi laisvai.  

11. Mokinys gali mokytis savarankiškai, tada į mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui 

skirtas pamokų skaičius.  

12. Ypač gabūs III-IVg. klasių mokiniai išplėstiniam kursui gali skirti mažiau pamokų, negu 

numatyta ugdymo plane.  

13. Atostogoms namų darbai neskiriami.  

14. Namų darbų skyrimą derina tarpusavyje klasėje dirbantys mokytojai.1-2kl. namų darbai 

neskiriami, 3-4 kl. – ne daugiau kaip 1val., 5-6kl. – 1,5 val., 7-8kl. – 2val., I-IVg. kl. – 2,5 

val. trukmės namų darbai.  

15. Diferencijuoti ugdymo turinį pamokose veiksmingai ugdant įvairių gebėjimų ir poreikių 

vaikus. (jį pritaikyti, parinkti mokymo metodus, suplanuoti vertinimą).  

16. Vesti integruotas pamokas, naudoti pamokose naujausias informacines technologijas, 

mokomąsias kompiuterines programas.  

17. 7, 8 klasėse  organizuoti integruotas dalykų ir informacinių technologijų pamokas.  

18. Mokinius vertinti pagal iš anksto nustatytus ir aiškius kriterijus 

19. Nuolat informuoti mokinius apie stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, profesijos bei 

karjeros planavimo klausimais, naudojantis karjeros koordinatoriaus paslaugomis.  

20. Sudaryti sąlygas mokiniams, lankantiems muzikos, dailės, sporto ir meno mokyklas 

nelankyti privalomų atitinkamo dalyko pamokų.  

Laukiami rezultatai 
 Gimnazijoje ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas, pritaikant mokinio 

poreikiams. Tokiu būdu mažinamas mokinio mokymosi krūvis. Mokytojai geba atrinkti, 

integruoti, diferencijuoti ugdymo turinį, teikia mokiniams pagalbą, koreguoja mokymą, vertina 

daromą pažangą, kuria savitarpio pasitikėjimo santykius. Mokiniai – žino stojimo į aukštąsias 

mokyklas sąlygas, todėl gali racionaliai planuoti ugdymo turinį jo apimtį, žino kontrolinių darbų 

laiką, vertinimo kriterijus, nepalieka ugdymosi spragų, turi galimybę pagerinti mokymosi 

rezultatus. 

                                                                                                    

  



 


