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VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS  

PAVIENIO SAVARANKIŠKO DARBO APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savarankiška veikla mokymo procese – tai tokia mokinio veikla, kai jis pats arba 

mokytojo padedamas, naudodamasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, elektroninio 

dienyno nuorodomis, aktyviai mąstydamas ir praktiškai veikdamas, sprendžia duotą arba paties 

pasirinktą uždavinį, remdamasis turimomis žiniomis arba žinių šaltiniais, pasirenka vieną iš jam žinomų 

arba randa jam dar iki tol nežinomą sprendimo kelią ir sąmoningai siekia numatyto rezultato. 

 

II SKYRIUS  

PAVIENIO SAVARANKIŠKO MOKYMO(SI) TIKSLAI  

 

2. Sudaryti mokiniui galimybę savarankiškai tyrinėti, analizuoti, kurti, parengti ir pristatyti 

savo veiklos rezultatus. 

3. Skatinti mokinius, dėl įvairių priežasčių praleidusius pamokas, savarankiškai pasiruošti ir 

atsiskaityti. 

 

III SKYRIUS 

PAVIENIU SAVARANKIŠKU BŪDU GALI MOKYTIS 

 

4. Mokiniai, ilgą laiką sergantys, besigydantys ligoninėse ar sanatorijose. 

5. Mokiniai, kuriems skirtas mokymas namuose. 

6. Mokiniai, kurie praleidžia pamokas dėl ekstremalių situacijų, mainų programų, 

socializacijos arba įvairių mokamųjų dalykų stovyklų, varžybų, išvykų ir pan. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Dalykų mokytojai kasdien elektroniniame dienyne įvesdami pamokos temą, klasės ir namų 

darbus nurodo užduotis, mokymosi medžiagą ir šaltinius. 

8. Mokinys savarankiškai mokosi individualiame ugdymo plane numatytus dalykus ir atlieka 

mokytojų nurodytas užduotis. 

9. Mokinio  dalykinių ir bendrųjų kompetencijų visumai ugdyti ir ugdytis naudojami šie 

ugdymo turinio ištekliai ir priemonės: 

9.1. mokymosi šaltiniai (vadovėliai, tekstai, kūriniai, konspektai, skaitmeniniai, elektroniniai 

vadovėliai, virtualūs bandymai, pateiktys, sąvokų ir terminų žodynai, naudingos nuorodos ir kt.); 

9.2. interaktyvūs mokymosi objektai: 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/ 

https://egzaminatorius.lt/ 

http://matematika11.mkp.emokykla.lt/ 

http://matematika12.mkp.emokykla.lt/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/
https://egzaminatorius.lt/
http://matematika11.mkp.emokykla.lt/
http://matematika12.mkp.emokykla.lt/


9.3. vaizdo medžiaga http://vaizdopamokos.lt/ 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) stebi vaiko savarankišką mokymąsi namuose. 

11. Klasės vadovas individualiai bendrauja su savarankiškai besimokančiais mokiniais, jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais), bendradarbiauja su dalykų mokytojais.  

12. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokinys gali nesimokyti menų, 

dailės, muzikos, technologijų. 

13. Mokiniai, praleidę pamokas, atsiskaito su mokytoju sutartu laiku, bet ne vėliau kaip per 

dvi savaites. Siūlomas atsiskaitymo laikas nuo 8.00 iki 9.00 val. 

14. Jei kontrolinio darbo ar kitos sutartos vertinamos užduoties dėl svarbių priežasčių sugrįžęs 

mokinys neatliko numatytu laiku, jam mokytojas  suteikia reikiamą mokymosi pagalbą.  

 

http://vaizdopamokos.lt/

