
 
 
 
 

Kauno Milikonių progimnazijos 
giluminis  

įsivertinimas 
  
 

2018 m. 



      Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
 

Privalumai 

(5 aukščiausios vertės) 

  

 

Trūkumai 

(5 žemiausios  vertės) 

  

Pastatas ir jo aplinka  

(Estetiškumas. Ergonomiškumas) - 3,6 

 Lyderystė (Pasidalyta lyderystė. Lyderystė 

mokymuisi. Įsipareigojimas susitarimams) – 3,2 

  

Įranga ir priemonės 

 (Įvairovė. Šiuolaikiškumas) - 3,6 

Mokymasis ne mokykloje (Mokyklos teritorijos 

naudojimas ugdymui. Edukacinės išvykos) – 3,2 

  

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (Reiklumas 

sau. Aktualumas ir nuoseklumas) -  3,5 

Mokymasis (Savivaldumas mokantis. Mokymosi 

konstruktyvumas. Mokymosi socialumas) – 3,1 

  

Mokyklos tinklaveika  (Atvirumas. 

Prasmingumas.) – 3,4 

 Ugdymo(si) organizavimas (Diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas. Ugdymo(si) 

integralumas. Įvairovė. Klasės valdymas) – 3,1 

  

Aplinkų bendrakultūra (Mokinių įtraukimas. 

Mokinių darbų demonstravimas) – 3,5 

Mokymasis virtualioje aplinkoje (Tikslingumas. 

Įvairiapusiškumas.) – 3,2 

  



Tobulintini veiklos aspektai 

 

  2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas, išskyrus 
aspektus ugdymo(si) integralumas ir klasės 
valdymas.   
 3.2.2.  Mokymasis virtualioje aplinkoje 
(Tikslingumas. Įvairiapusiškumas). 
 

 

 



  

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 „Diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas ir įvairovė pamokose 2018 m.“; 

• 2018 m.m. pamokų stebėjimo protokolai; 

• Mokytojo savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos; 

• 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 

2017 m. 

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. 

 

2018 m. 

65%  mokytojų  pamokose  organizuoja mokymą(si) 

atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, poreikius,  

asmeninius interesus, mokymo(si) stilius. 

75%  mokinių teigia, kad mokytojai žino jų skirtybes 

(silpnybes ir stiprybes). 

79%  mokinių teigia, kad mokytojai pamokos metu 

skiria užduotis, atsižvelgdami  į jų gebėjimus. 

94%  moksleivių teigia, kad gabūs mokiniai  ir greitai 

atlikę užduotis gauna papildomas užduotis. 

54%  moksleivių teigia, kad gali pasirinkti,  kiek  

atliks pratimų, darbą atliks žodžiu ar raštu. 

 



2. Tikslas  

Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir 

kuo įvairesnes veiklas. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

73%  mokytojų pamokose derina  

individualų, grupinį ir visos klasės 

mokymąsi. 

  

84%  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. 



3. Tikslas   

 

Mokymąsi virtualioje aplinkoje pasirenkant mokymosi terpes 

pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus 

organizuoti tikslingai, sistemingai ir įvairiapusiškai. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

50%  mokytojų tobulina IKT mokymosi 

būdus pamokose. 

  

68%  mokytojų pamokose skatina mokinius 

naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi IKT 

priemonėmis ir informacijos šaltiniais bei 

ryšiais. 

60%  mokytojų analizuoja, kaip/kiek/ar IKT 

panaudojimas gerina mokymosi pažangą ir 

rezultatus. 

  



Stiprybės: 
 

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

papildomas užduotis. 

2. 79%  apklaustų mokinių  teigia, kad mokytojai pamokos metu skiria užduotis, 

atsižvelgdami į jų gebėjimus. 

3. 84%  apklaustų mokinių teigia, kad pamokose dirbama mažose grupėse, darbas jose 

gerai parengtas, pristatomi darbo rezultatai. 

4. 75%  apklaustų mokinių teigia, kad mokytojai žino jų skirtybes ( silpnybes ir 

stiprybes). 

5. 76%  apklaustų mokinių teigia, kad mokytojai organizuoja veiklas įvairiuose 

kontekstuose, pamokose lankosi svečiai. 

6. 68%  mokytojų pamokose skatina mokinius naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi 

IKT priemonėmis ir informacijos šaltiniais bei ryšiais. 

 



 
Silpnybės: 
 
  

 

1. Tik 65%  mokytojų  pamokose  organizuoja mokymą(si) atsižvelgdami į 

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

2. Tik 54%   moksleivių teigia, kad gali pasirinkti,  kiek  atliks pratimų, darbą 

atliks žodžiu ar raštu. 

3. 50% mokytojų tobulina IKT mokymo(si) būdus pamokose. 

4. 60%  mokytojų analizuoja, kaip/kiek/ar IKT panaudojimas gerina 

mokymosi pažangą ir rezultatus. 

5. 73%  mokytojų pamokose derina individualų, grupinį ir visos klasės darbą. 

 


