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 Profesinio mokymo skyriaus I ir II kurso (11 – 12 klasės) veiklos kokybei įsivertinti 

šią darbo grupę: 

•Antonina Pomecko, bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės pirmininkė - darbo 

grupės vadovė; 

•Halina Stankevič, I mais, tech kursų vadovė; 

•Justinas Grimuta, II tech kurso vadovas; 

•Danuta Rudkovskaja, II mais kurso vadovė. 



GERIAUSIAI ĮSIVERTINTI RODIKLIAI 

•  3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (estetiškumas, ergonomiškumas)- 3,2 

•  4.3.1. Kompetencija (pozityvus profesionalumas )- 3,1 

•  3.1.3. Aplinkų bendrakūra (mokinių įtraukimas, mokinių darbų demonstravimas)-3 

•  4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (reiklumas sau; atkaklumas ir 
nuoseklumas)- 3 

• 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta, 

   narystė ir bendrakūra, veiklos, darbinga tvarka)-3,3 

• 4.2.3. Mokyklos tinklaveika (atvirumas, prasmingumas) – 3,3 



BLOGIAUSIAI ĮSIVERTINTI RODIKLIAI 

• 1.1.1. Asmenybės tapsmas (savivoka ir aspiracijos, socialumas, gyvenimo 
planavimas)- 2,6 

• 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (optimalumas, visybiškumas, efektyvumas, 
pasiekimų asmeniškumas)-2,6 

•  1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (rezultatyvumas, stebėsenos sistemingumas, 
pažangos pagrįstumas, atsakomybė)- 2,7 

•  2.2.2. Mokymosi organizavimas(diferencijavimas, individualizavimas, 
suasmeninimas, ugdymo integralumas, įvairovė, )- 2,7 

•  2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi 
socialumas) -2,7 

•  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka) -2 

• 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (tikslingumas, įvairiapusiškumas)- 2,8 

 



 

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO  

REZULTATAI 

 Sritis:        2. Ugdymas ir mokymasis 

Veiklos rodikliai: 

• 2.4.3. Mokinių bendradarbiavimas pamokoje -   lygis 3 

• 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas        -   lygis 2 

Sritis:       4. Pagalba mokiniui 

Veiklos rodikliai: 

• 4.1.1. Individualių saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas – 
lygis 3  

• 4.2.2. Papildomojo ugdymo ir popamokinės veiklos įnašas – lygis 2  



GILUMINIAM VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMUI 
PASIRINKTI RODIKLIAI 2021m. 

 

• 2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi 
socialumas)  

• 2.4.2.Mokinių įsivertinimas 

• 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga 

• 3.2.1.Mokymasis ne mokykloje  
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2.2.2. RODIKLIS – Mokymosi organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas, 
suasmeninimas 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (tikslingumas, įvairiapusiškumas) 

 



Šaltiniai, vertinimo metodai ir būdai 

•     Apklausos(mokytojų, mokinių, tėvų). 

•     Mokytojų veiklos ataskaitos. 

•     Mokyklos strateginis planas, veiklos planas. 

•     Dalykų metodinių grupių veiklos planai ir susirinkimų protokolai. 

•     Pamokų stebėjimo protokolai. 

•     Mokinių socialinių ir dalykinių kompetencijų segtuvų analizė. 

•    Grupių veiklos planai ir grupių vadovų veiklos ataskaitos. 

•    Susirinkimų registrai. 

•    Ilgalaikių planų peržiūra. 

•    Individualūs pokalbiai su administracijos darbuotojais. 

•   Mokytojų tarybos posėdžių protokolai. 



2019/2020M.M. TOBULINTA VEIKOS SRITIS  

Sritis:   2.Ugdymas ir mokymasis  

Veiklos rodiklis: 

 2.4.3. Mokinių bendradarbiavimas pamokoje 

Sritis: 4. Pagalba mokiniui 

Veiklos rodiklis: 

 4.1.1. Individualių saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas. 

 



2.4.3. Mokinių bendradarbiavimas pamokoje 
 

Analizuota 54 mok. apklausa (nuotolinių būdų), mokytojų veiklos ataskaitos, dalykų 
metodinių grupių veiklos planai ir susirinkimų protokolai, pamokų stebėjimo protokolai. 

Privalumai: 
95 % mokytojų teigia, kad 3-4 kartus per pusmetį su mokiniais aptaria mokymosi pažangą. 

96 % mokytojų moko mokinius įsivertinti savo žinias ir gebėjimus.  

81 % mokinių sugeba įvairiuose mokytojo pasiūlytuose šaltiniuose surasti reikiamą 
informaciją ir ją pasinaudoti.  

82% mokinių sugeba pamokose išmoktus dalykus sieti su nežinomais.  

92 %mokinių mokydamiesi grupėmis ir poromis, padeda ir kitiems mokiniams. 

88 % mokinių pamokose kartu su kitais mokiniais geba analizuoti ir  spręsti iškilusias 
problemas.   

 
  

 



Trūkumai  

Tik 28 % mokinių moka pamokose viešai išsakyti savo mintis.  

Tik 28 % mokinių daugelyje pamokų geba užduoti klausimus ir diskutuoti.  

24 % mokinių, atsiradus sunkumams, nesikreipia į mokytojus ir pagalbos 
specialistus, nelanko dalykų konsultacijų.  

25 % mokinių teigia, kad su klasės auklėtoja neaptaria asmeninės pažangos.  

 

 



Rekomendacijos  

• Ir toliau skatinti mokinius viešai kalbėti ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų dalykų 
pamokose. Mokantis nuotolinių būdu – siekti, kad mokiniai pamokų metų 
įsijungtų kameras.  

• Mokiniai pamokose turi įsivertinti savo asmeninę pažangą bent kartą per du 
mėnesius bei individualiai aptarti su mokytoju.  

• Iškilus sunkumams, būtina kreiptis pagalbos į mokytojus ar pagalbos mokiniui 
specialistus, lankyti dalykų konsultacijas. Tai nuolat turi priminti klasės auklėtojas 
ir dalyko mokytojas.  



4.1.1. Individualių saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių 
poreikių tenkinimas. 
 

Analizuota socialinio pedagogo apklausa mokiniams, turintiems mokymosi 
sunkumų.  

1. Ar tau  užtenka gaunamos pagalbos iš specialistų(socialinio pedagogo, 
psichologo,) nuotolinio ugdymo metų ? 

• Taip, užtenka -  83%  

• Ne, neužtenka – 17% 

2. Kokios pagalbos norėtum iš socialinio pedagogo, psichologo? 

• Tiesioginių konsultacijų – 13% 

• Pagalbinės medžiagos taisyklių ir kt. – 81%  

• Dalyvavimas kartu pamokoje – 6% 

 



Atlikta smurto ir patyčių prevencijos apklausa nuotolinių būdų 
(dalyvavo 42 mok. ) 

• Mokykloje jaučiasi saugūs – 92%. 

• Bent kartą smurtavę prieš kitą teigia – 2%. 

• Iš kito žmogaus bent kartą tyčiojasi -  11%.   

• Apginti skriaudžiamą žmogų bent kartą teko – 19% . 

• Fizinį smurtą iš suaugusio žmogaus teigia yra patyrė – 2%. 

• Mokyklos teritorijoje dažniausiai smurtaujama koridoriuose -2% kabinetuose - 
0,5%, elektroninėje erdvėje - 2,5%, kiti – 4%. 

• Bent kartą patyčias mokydamiesi nuotolinio būdų patyrė – 6,2% 

• Dėl patyčių dažnai neinantys į mokykla teigia -  0,8% 

• Dėl patyčių į kai kurias pamokas teigia neinantys į mokykla -  0,5% 

• Mokykloje esančios kameros didina saugumo jausmą – 57%  

 

 



Psichologo pagalba 

• Elgesio problemos ( prastas lankomumas; įžūlus elgesys pamokoje; necenzūrinių 
žodžių vartojimas; smurtas.) 

• Emocinės problemos ( stresas, įtampa, baimės, nusivylimas.) 

• Bendravimo sunkumai ( santykiai su tėvais/ bendraamžiais, konfliktai, patyčios).  

• Asmenybės problemos (nepasitikėjimas savimi, tapatumo paieškos, noras save 
pažinti). 

• Mintys apie savižudybę, savęs žalojimas, depresija, panikos priepuoliai. 


