
 
 
 
 

Kauno Milikonių progimnazijos  
įsivertinimas 

  
 

2019 m. 



      Plačiojo įsivertinimo išvados 

 Privalumai 

(5 aukščiausios vertės)  

Trūkumai 

(5 žemiausios  vertės)  

Pastatas ir jo aplinka  

(Estetiškumas. Ergonomiškumas) - 3,7 

( 2018 m. – 3,6) 

 Lyderystė (Pasidalyta lyderystė. Lyderystė mokymuisi. 

Įsipareigojimas susitarimams) – 3,3 

( 2018 m. – 3,2)  

Įranga ir priemonės 

 (Įvairovė. Šiuolaikiškumas) - 3,7 

( 2018 m. – 3,6) 

Mokinių įsivertinimas ( Dialogas vertinant. Įsivertinimas 

kaip savivoka) – 3,1  

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (Reiklumas sau. 

Aktualumas ir nuoseklumas) -  3,5 

( 2018 m. – 3,5) 

Mokymasis (Savivaldumas mokantis. Mokymosi 

konstruktyvumas. Mokymosi socialumas) – 3,2 

( 2018 m. – 3,1)  

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ( Planų naudingumas. 

Tvarkaraščių patogumas mokiniams) – 3,6 

 Vertinimas ugdymui ( Vertinimo kriterijų aiškumas. 

Vertinimo įvairovė. Pažangą skatinantis grįžtamasis 

ryšys) – 3,3  

Aplinkų bendrakultūra (Mokinių įtraukimas. Mokinių 

darbų demonstravimas) – 3,6 

( 2018 m. – 3,5) 

Mokymasis virtualioje aplinkoje (Tikslingumas. 

Įvairiapusiškumas.) – 3,3 

( 2018 m. – 3,2)  



Tobulintini veiklos aspektai 

 

  2.4.1. Vertinimas ugdymui ( Vertinimo 

kriterijų aiškumas.Vertinimo įvairovė. 

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys). 

           3.2.2.  Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (Tikslingumas. Įvairiapusiškumas). 
 

 

 



  

Rodikliams 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 „Vertinimas ugdymui 2019 m.“; 

• 2019 m.m. pamokų stebėjimo protokolai; 

• Mokytojo savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos; 

• Mokytojų žodinė apklausa. 



1. Tikslas 

 

      Aptarti su mokiniais, ko iš jų tikimasi, koks turi būti 

gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir 

kaip yra taikomi. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

87%  mokinių teigia, kad mokytojai laikosi vienodos mokinių vertinimo 

tvarkos. 

86%  mokinių teigia, kad su mokytojais nuolat aptaria, ko turi išmokti per 

pusmetį.  

91%  mokytojų suprantamai pasako, kokių tikslų mokiniai turi pasiekti per 

pamokas.  

 

95% mokinių teigia, kad žino, ką turi mokėti, kai baigia nagrinėti temą. 

83% mokinių teigia, kad prieš kontrolinius darbus mokytojai pasako, kaip 

vertins rezultatus. 

 

56% mokinių teigia, kad nebūna taip, jog tą pačią dieną kelių pamokų metu 

reikia rašyti kontrolinį darbą. 

60% mokinių teigia, kad nebūna taip, jog mokytojai kontrolinį darbą pavadina 

savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną. 



2. Tikslas  

Naudoti ir derinti skirtingus vertinimo būdus, siekiant 

surinkti pakankamai informacijos apie mokinių mokymosi 

rezultatus, suteikiant galimybę kiekvienam pasirodyti kuo 

geriau. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

97%  mokinių teigia, kad organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos padeda 

geriau mokytis. 

90%  mokinių teigia, kad mokytojai žino mano stiprybes. 

80%  mokinių teigia, kad mokytojai žino mano silpnybes. 

92% mokinių teigia, kad mokytojai, skirdami kontrolines užduotis, kurios dar 

nebus vertinamos pažymiais, suteikia galimybę nuodugniai pakartoti tam 

tikrus dalykus.  

 

95% mokinių teigia, kad mokytojai skiria kontrolinį darbą, norėdami 

išsiaiškinti, kaip gerai išmokome tam tikrą dalyką. 

95% mokinių teigia, kad iš mokytojų rašomų pažymių už atsakinėjimą 

pamokų metu, už kontrolinius ir savarankiškus darbus supranta, kokias temas 

reikėtų dar kartą pasikartoti. 

 



3. Tikslas   

 

Siekti abipusio grįžtamojo ryšio, padedančio mokytojams 

pasirinkti tinkamesnes mokymo strategijas, o mokiniams – siekti 

asmeninės sėkmės. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

92% mokinių teigia, kad mokytojai informuoja tėvus apie tai, kaip sekasi 

mokykloje. 

90% mokinių teigia, kad mokytojai mokslo metų eigoje aptaria jų mokymosi 

pažangą, paaiškina, pataria, kaip galėtų geriau mokytis. 

75% mokinių teigia, kad mokytojai norėtų žinoti, kaip vertiname pamokas. 

83% mokinių teigia, kad mokytojai nelygina pasiekimų ir pažymių su kitų 

klasės mokinių pasiekimais, o lygina tik ankstesnius asmeninius pasiekimus su 

dabartiniais. 

96% mokinių teigia, kad jei ko nors per pamoką nesupranta, gali paklausti 

mokytojo. 



4. Tikslas   

 

Mokymąsi virtualioje aplinkoje pasirenkant mokymosi terpes 

pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus 

organizuoti tikslingai, sistemingai ir įvairiapusiškai. 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

 

2018 m. 

  

 

2019 m. 

  

50%  mokytojų tobulina IKT mokymosi 

būdus pamokose. 

  

55%  mokytojų tobulina  IKT 

mokymo(si) būdus pamokose. 

68%  mokytojų pamokose skatina 

mokinius naudotis kuo įvairesnėmis 

mokymosi IKT priemonėmis ir 

informacijos šaltiniais bei ryšiais. 

72%  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. 

65%  mokytojų analizuoja, kaip /kiek 

/ar IKT panaudojimas gerina 

mokymosi  pažangą ir rezultatus. 



Stiprybės: 
 1. Daugelis moksleivių teigia, kad mokytojai laikosi vienodos mokinių vertinimo tvarkos. 

2. 86%  mokinių teigia, kad su mokytojais nuolat aptaria, ko turi išmokti per pusmetį. 

3. 91%  mokinių teigia, kad mokytojas suprantamai pasako, kokių tikslų mes turime pasiekti per 

pamokas. 

4. 95% mokinių teigia, kad žino, ką turi mokėti, kai baigia nagrinėti temą. 

5. 83% mokinių teigia, kad prieš kontrolinius darbus mokytojai pasako, kaip vertins rezultatus. 

6. 85%  mokinių teigia, kad mokytojai žino jų skirtybes (silpnybes ir stiprybes). 

7. 92% mokinių teigia, kad mokytojai, skirdami kontrolines užduotis, kurios dar nebus 

vertinamos pažymiais, suteikia galimybę nuodugniai pakartoti tam tikrus dalykus.   

8. 95% mokinių teigia, kad iš mokytojų rašomų pažymių už atsakinėjimą pamokų metu, už 

kontrolinius ir savarankiškus darbus supranta, kokias temas reikėtų dar kartą pasikartoti. 

9. 92% mokinių teigia, kad mokytojai informuoja tėvus apie tai, kaip sekasi mokykloje. 

10. 90% mokinių teigia, kad mokytojai mokslo metų eigoje aptaria jų mokymosi pažangą, 

paaiškina, pataria, kaip galėtų geriau mokytis. 

11. 72%  mokytojų pamokose skatina mokinius  naudotis  kuo įvairesnėmis mokymosi IKT 

priemonėmis ir informacijos šaltiniais bei ryšiais. 
 



 
Silpnybės: 
 
 1. 56% mokinių teigia, kad nebūna taip, jog tą pačią dieną kelių pamokų metu 

reikia rašyti kontrolinį darbą. 

2. 60% mokinių teigia, kad nebūna taip, jog mokytojai kontrolinį darbą 

pavadina savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną. 

3. 75% mokinių teigia, kad mokytojai norėtų žinoti, kaip vertiname pamokas. 

4. 83% mokinių teigia, kad mokytojai nelygina pasiekimų ir pažymių su kitų 

klasės mokinių pasiekimais, o lygina tik ankstesnius asmeninius pasiekimus su 

dabartiniais. 

5. 55%  mokytojų tobulina  IKT mokymo(si) būdus pamokose. 

6. 65%  mokytojų analizuoja, kaip /kiek /ar IKT panaudojimas gerina 

mokymosi  pažangą ir rezultatus. 
 



Rekomendacijos: 

1. Vadovautis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu, 

akcentuojant kas yra kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, 

projektinė veikla.  

2. Tamo dienyne fiksuoti atsiskaitomųjų darbų laiką ir formą. 

3. Naudoti  grįžtamojo ryšio įrankius pamokos įvertinimui, 

pasitelkiant mokyklų kokybės platformą www.iqesonline.lt. 

4. NMVA duomenimis labai gerai įvertintų pagal rodiklį „Vertinimas 

ugdant“ mokytojų patirties sklaida. 

5. Tobulinti individualios pažangos matavimo įrankius 5-8 klasėse. 

6. Panaudoti skaitmeninio ugdymo(si) turinio rezultatų ir 

motyvavimo sistemas ( EMA, Eduka klasė). 


