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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 

ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus Šiuolaikinės 

pamokos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros Rietavo sav. Tverų gimnazijos veiklos išorinio rizikos vertinimo 

ataskaitos (2019-06-11 Nr. A-36) rekomendacijomis. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:  

 Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

 Diferencijavimas – ugdymo turinio pritaikymas skirtingo sugebėjimų lygio mokiniams (dr. 

E. Motiejūnienė). 

 Individualizavimas – individualizuotas mokymas pritaikytas prie besimokančiųjų poreikių 

įvairiose situacijose. Jis turi aiškų tikslą ir programą, susietas su grįžtamuoju ryšiu, pasirinktu 

mokymo/si tempu. 

 Pamokos uždavinys: Sąlygos. Mokinių veikla. Tos veiklos rezultatas. Rezultato 

pamatavimo kriterijai. 

 Pozityvi ugdymosi aplinka – tai dinamiška mokymo ir mokymosi erdvė, sukurta ir 

veikiama edukatoriaus bei sąlygota eduacinio tikslo, jį atitinkančio turinio bei jo įsisavinimą 

paremiančių metodų. Edukacinės aplinkos struktūriniai elementai – fizinė aplinka, žmogiškasis 

faktorius ir mokymo programos. 

 Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

  Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus. 

 

II SKYRIUS 

ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS ORGANIZAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Šiuolaikinės pamokos organizavimo tikslas – apibrėžti geros šiuolaikinės pamokos 

bendruosius reikalavimus ir pateikti rekomendacijas mokytojams, kad pritaikytų ugdymo turinį taip, 

kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, 

būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. 

4. Šiuolaikinės pamokos organizavimo uždaviniai: 

4.1. susitarti dėl šiuolaikinės pamokos požymių; 

4.2. susitarimų laikytis organizuojant ugdymą kiekvienoje pamokoje; 

4.3. susitarti dėl savalaikio grįžtamojo ryšio mokiniams formų ir būdų įvairovės pamokoje, 

užtikrinti susitarimų tvarumą ugdymo procese; 

4.4. organizuojant mokymą(si) atsižvelgti į mokinių skirtybes (ugdymosi poreikius, interesus, 

gebėjimus, mokymosi stilius), skirti dėmesį mokinių ir jų grupių veiklų mokymosi tempo 

individualizavimui, diferencijavimui ir mokymo suasmeninimui. 
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III SKYRIUS 

ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

5. Vadovaujantis žemiau išvardintais šiuolaikinės pamokos pagrindiniais bruožais Rietavo sav. 

Tverų gimnazijoje ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje siūlomas geros pamokos modelis: 

 Suformuluoti mokiniams ir mokytojui aiškūs mokymosi uždaviniai. 

 Taikomi tinkami mokymo(si) ir (įsi)vertinimo metodai. 

 Pamokoje skatinamas savarankiškas mokymasis. 

 Laiku suteikiama grįžtamoji informacija. 

 Tinkamas žinių ir jų praktinio pritaikymo santykis. 

 Mokymas ir mokymasis individualizuojamas ir diferencijuojamas. 

 Aukštesnio pasiekimų lygio mokiniams siūlomos platesnės ir/ar gilesnės veiklos. 

 Žemesnio pasiekimų lygio mokiniams papildomai teikiama įvairiopa pagalba. 

 

 
 

IV SKYRIUS 

    BAIGAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Aprašas gali būti koreguojamas ir svarstomas, esant naujiems pasiūlymams metodinėje 

taryboje kiekvienais mokslo metais. 
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