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įsivertinimas 
  
 

2017 m. 



      Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
 

Privalumai 

(5 aukščiausios vertės) 

  

 

Trūkumai 

(5 žemiausios  vertės) 

  

Pastatas ir jo aplinka  

(Estetiškumas. Ergonomiškumas) - 3,7 

 Lyderystė (Pasidalyta lyderystė. Lyderystė 

mokymuisi. Įsipareigojimas susitarimams) – 3,1 

  

Įranga ir priemonės 

 (Įvairovė. Šiuolaikiškumas) - 3,6 

Mokinių įsivertinimas (Dialogas vertinant. 

Įsivertinimas kaip savivoka) – 3,1 

  

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (Reiklumas 

sau. Aktualumas ir nuoseklumas) -  3,5 

Mokymasis (Savivaldumas mokantis. Mokymosi 

konstruktyvumas. Mokymosi socialumas) – 3,1 

  

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (Planų 

naudingumas. Tvarkaraščių patogumas 

mokiniams) – 3,5 

 Ugdymo(si) organizavimas (Diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas. Ugdymo(si) 

integralumas. Įvairovė. Klasės valdymas) – 3,2 

  

Aplinkų bendrakultūra (Mokinių įtraukimas. 

Mokinių darbų demonstravimas) – 3,5 

Mokinio pasiekimai ir pažanga (Optimalumas. 

Visybiškumas. Pažangos pastovumas. Pasiekimų 

asmeniškumas) – 3,2 

  



Tobulintini veiklos aspektai 

 

  2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas               

 (Diferencijavimas, individualizavimas, 

 suasmeninimas. Ugdymo(si) integralumas. 

 Įvairovė. Klasės valdymas). 

 

 

 



  

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai:  

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

 kovo 29 d. įsakymu Nr. 2V-267 patvirtinta „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“; 

• Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti 

IQES online Lietuva anketa mokiniams Ugdymo(si) 

organizavimas; 

• 2017 m.m. pamokų stebėjimo protokolai; 

• Tamo dienynas; 

• Mokytojų žodinė apklausa. 



1. Tikslas 

 
 Diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti ugdymosi veiklas, 

skatinant aktyvų mokinių dalyvavimą, keliant individualius, su 

kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais derančius 

ugdymosi tikslus, renkantis temas, užduotis, problemas, 

mokymosi būdus ir tempą. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

60%  mokytojų  pamokose  organizuoja 

mokymą(si) atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, 

poreikius,  asmeninius interesus, mokymo(si) stilius. 

71%  mokinių teigia, kad mokytojai žino jų 

skirtybes (silpnybes ir stiprybes). 

58%  mokinių teigia, kad mokytojai pamokos metu 

skiria užduotis, atsižvelgdami  į jų gebėjimus. 

84%  moksleivių teigia, kad gabūs mokiniai  ir 

greitai atlikę užduotis gauna papildomas užduotis. 

  

47%  moksleivių teigia, kad gali pasirinkti,  kiek  

atliks pratimų, darbą atliks žodžiu ar raštu. 



2. Tikslas  

 

Siekti ugdymo programų turinio integravimo taikant įvairius 

modelius pamokoje. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

70%  mokytojų organizuoja 

integruotas veiklas (temos, problemos 

ar metodo pagrindu). 

  

88%  apklaustų mokinių teigia, kad 

mokytojai susieja mokomąją 

medžiagą su kitais mokomaisiais 

dalykais. 

  

76%  apklaustų mokinių  teigia, kad 

mokytojai atskleidžia daugybę 

mokomosios medžiagos sąsajų su 

profesine praktika. 

  

Vyko 1 tarpdalykinė integruota atvira 

pamoka. 

  



3. Tikslas   

 

Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir 

kuo įvairesnes veiklas.  



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

80%  mokytojų pamokose derina individualų, 

grupinį  ir visos klasės mokymąsi. 

  

83%  apklaustų mokinių  teigia, kad 

pamokose dirbama mažose grupėse, darbas 

jose gerai parengtas, pristatomi darbo 

rezultatai. 

76%  apklaustų mokinių  teigia, kad 

mokytojai organizuoja veiklas įvairiuose 

kontekstuose, pamokose lankosi svečiai. 

  



 

4. Tikslas 

 

Siekti drausmę ir tvarką palaikyti aiškiomis sutartomis  

taisyklėmis, pageidaujamo elgesio skatinimu, sutelkiant  

mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą ir konstruktyvų   

mokymąsi. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

90%  mokytojų taisykles yra iškabinę klasėje, 

gerai matomoje vietoje. 

  

98%  mokinių teigia, kad mokytojai reikalauja, 

kad būtų laikomasi sutartų taisyklių. 

  

80%  pamokų dirbama konstruktyviai, 

nekonfliktuojant, siekiama suasmeninti  

mokymąsi. 



Stiprybės: 

 

1. Daugelis moksleivių teigia, kad gabūs mokiniai  ir greitai atlikę darbą  gauna 

papildomas užduotis. 

2. Mokytojai susieja mokomąją medžiagą su kitais mokomaisiais dalykais. 

3. Pamokose derinamas  individualus, grupinis  ir visos klasės mokymasis. 

4. 83%  apklaustų mokinių  teigia, kad pamokose dirbama mažose grupėse, darbas 

jose gerai parengtas, pristatomi darbo rezultatai. 

5. Beveik visi  mokytojai  taisykles yra iškabinę klasėje, gerai matomoje vietoje. 

6. Net 98%  mokinių teigia, kad mokytojai reikalauja, kad būtų laikomasi sutartų 

taisyklių. 

7. 80%  pamokų dirbama konstruktyviai, nekonfliktuojant, siekiama suasmeninti  

mokymąsi. 



Silpnybės: 

 

1. Tik 60%  mokytojų  pamokose  organizuoja mokymą(si) atsižvelgdami į mokinių 

gebėjimus, poreikius,  asmeninius interesus, mokymo(si) stilius. 

2. 71%  mokinių teigia, kad mokytojai žino jų skirtybes (silpnybes ir stiprybes). 

3. Mokiniai teigia, kad mokytojai pamokos metu ne visada skiria užduotis, atsižvelgdami  į jų 

gebėjimus. 

4. Tik 47%  moksleivių teigia, kad gali pasirinkti,  kiek  atliks pratimų, darbą atliks žodžiu ar 

raštu. 

5. 70%  mokytojų organizuoja integruotas veiklas (temos, problemos ar metodo pagrindu). 

6. 76%  apklaustų mokinių  teigia, kad mokytojai atskleidžia daugybę mokomosios 

medžiagos sąsajų su profesine praktika. 

7. Vyko 1 tarpdalykinė integruota atvira pamoka. 

8. 76%  apklaustų mokinių  teigia, kad mokytojai organizuoja veiklas įvairiuose kontekstuose, 

pamokose lankosi svečiai. 



Rekomendacijos: 

1. Išnaudoti mokyklos erdves, bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 

sudarant galimybę kiekvienam mokiniui išbandyti įvairių rūšių veiklas 

įvairiuose kontekstuose.  

2. Tęsti mokytojų asmeninį profesinį tobulėjimą bei gerinti šiuolaikinio 

mokytojo kompetencijas, pvz. kviesti į mokyklą mentorius. 

3. Per pusmetį organizuoti  3-4  tarpdalykines integruotas atviras 

pamokas. 

4. Rengti refleksijas po įvairių veiklų ir renginių, kuriant kolegialaus 

mokymosi tradicijas. 


