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 Atsižvelgus į iškilusias problemas, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės 

giluminio įsivertinimo rezultatus, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, 

atlikome 2020 metų mokyklos giluminį veiklos kokybės įsivertinimą. Jis 
atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro dėl 
mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 
kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr.  V-
267  įsakymu bei ir jų naudojimo rekomendacijomis. Mokyklų savęs 
vertinimo instrumentais.   



 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklą koordinuoja skyriaus vedėja 
Diana Ilevičienė  

 

 Irma Vaitkuvienė - Licėjaus pagrindinio ugdymo dalykų metodinės grupės 
pirmininkė –darbo grupės vadovė; 

 Rūta Vadeišaitė – muzikos mokytoja; 

 Margarita Volodkieniė – lietuvių kalbos mokytoja; 

 Olga Lavcel – Budko – matematikos mokytoja. 



 Tikslai : 
 Skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie gerą mokyklą; 
 Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant 

įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą; 
 

 Uždaviniai: 
 Išanalizavus 2020 m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, atrasti mokyklos 

veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis; 
 Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų 

veiksmų, gerinant mokyklos veiklą; 
 Sudaryti sąlygas visiems mokyklos bendruomenės nariams, reflektavus savo ir mokyklos veiklą, 

susitelkti siekiant nuolatinio vertybėmis pagrįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo; 
 Sudaryti sąlygas visai mokyklos bendruomenei, mokyklos veikla suinteresuotiems partneriams 

sistemingai, argumentuotai ir rezultatyviai diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir 
mokymąsi; 
 
 

            Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas remiasi šiais principais: bendradarbiavimo, kūrybiškumo, 
atsakingumo, objektyvumo, tvarios ir pasidalytos lyderystės mokymuisi, humaniškumo, 
demokratiškumo, konfidencialumo bei tolerancijos. 
 

 



Apklausos dalyvių statistika IQESonline platformoje : 

 Mokytojų  -  81,8%  (9 iš 11) 

 5-7 kl. mokinių – 97.1 %  (34 iš 35) 

 5-7 kl mokinių Tėvų – 85,7%  (30 iš 35) 

 

Pokalbis:  

 Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai, 
administracija. 

 Mokinių registras. 

 



4 lygis 

Labai gerai 

(100%-76%) 

3 lygis 

Gerai    

(75%-51%) 

2 lygis 

Patenkinamai 

(50%-26%) 

1 lygis 

Nepatenkinamai 

(1%-25%) 

Rezultatų ataskaitos skaitymas 

Vidutinė vertė, lygi 2.5, yra neutrali vertė.  
Vertinant kokybę, vidutinės vertės, didesnės nei 2.5, reiškia, kad kokybė 
įvertinta teigiamai. 
Žemesnės nei 2,5 – kad kokybė įvertinta neigiamai.  
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Nagrinėjami Giluminio vertinimo rodikliai: 
 
 

 

 

MOKINIAMS: 
Mokyklos ir mokymo 
kokybė:  
 
• Mokykla kaip 

gyvenamoji aplinka; 
• Pamokos; 
• Vadovavimas klasei ir 

pamokų klimatas; 
• Pagalba mokantis; 
• Savarankiškas 

mokymasis;  
• Mokyklos bendruomenė 

ir mokyklos klimatas; 
• Balso teisė ir 

dalyvavimas; 

 

 
 

TĖVAMS: 
Ugdymas ir mokymasis: 
 
• Mokyklos ir mokytojų 

veikla organizuojant 
ugdymą;  

• Mokinių mokymasis;ūų 
•  Mokymo ir mokymosi 

diferencijavimas;  
• Vertinimas ugdant;  

 

 

MOKYTOJAMS: 
Mokyklos ir mokymo kokybė: 
 
• Mokykla kaip gyvenamoji aplinka;  
• Mokymo organizavimas;  
• Vadovavimas klasei ir pamokų klimatas; 
• Pagalba mokantis ir vertinimas; 
• Savarankiškas ir kolektyvinis mokymasis; 
• Mokyklos kultūra ir mokyklos klimatas; 
• Bendradarbiavimas; bendradarbiavimo 

sritys;  
• Balso teisė ir dalyvavimas; 
• Mokyklos valdymas; 
• Informacija ir sprendimų priėmimas; 
• Profesionalumas ir personalo vystymas; 
• Kokybės valdymas ir mokyklos vystymasis; 
• Švietimo ir auklėjimo misijos suvokimas; 
• Pasitenkinimas ir gera savijauta; 
 

 
 



 1. REZULTATAI 
1.2. Pasiekimai ir pažanga 
1.2.2.  Mokyklos pasiekimai ir pažanga - Kokybės 
valdymas ir mokyklos vystymasis. 
 
 2. UGDYMAS IR PATIRTYS 
2.1. Ugdymo(si) planavimas 
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius - 
pagalba mokantis; Mokymo ir mokymosi 
diferencijavimas. 
2.2. Vadovavimas mokymuisi 
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas - mokyklos ir 
mokytojų veikla organizuojant ugdymą. 
2.3. Mokymosi patirtys 
2.3.1. Mokymasis - Savarankiškas ir kolektyvinis 
mokymasis. 
2.4. Vertinimas ugdant  
2.4.1. Vertinimas ugdymui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3. APLINKOS 
3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka - mokykla kaip 
gyvenamoji aplinka. 
3.2. Mokymasis be sienų 
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 

 
 4. LYDERYSTĖ IR VADYBA 
4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas - 
vadovavimas klasei ir pamokų klimatas. 
4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai - 
Balso teisė ir dalyvavimas; Informacija ir 
sprendimų priėmimas. 
4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis 
4.2.1. Veikimas kartu -mokyklos bendruomenė ir 
mokyklos klimatas; Pasitenkinimas ir gera 
savijauta. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokyklos ir mokymo kokybė - I 
 

 Šiame klausimyne pateikiami klausimai apie mūsų  
mokyklos kokybę. Norime išsiaiškinti:  
• Kas mūsų mokykloje yra gerai, o ką mes dar galėtume pagerinti; 
• kur yra mūsų mokyklos stiprybės, o kur – mokytis ir dirbti 

trukdančios silpnybės; 
• Siekiama sužinoti asmeninį esamos situacijos įvertinimą, kita 

vertus – poreikio vystytis įvertinimą. 
 

           Tikslas – Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą 
ugdymo kokybei ir atsakomybę, pagerinti mūsų mokyklos veiklą, 
padaryti taip, kad joje mokiniui būtų malonu mokytis, o mokytojui – 
dirbti;  

 

 
 



Mokinių apklausa 

Mokytojų apklausa  



 MOKYKLA KAIP GYVENAMOJI APLINKA 

Mokiniai apklausoje atsakė į klausimus susijusius su mokykla kaip gyvenamoji aplinka. Aklausoje dalyvavę mokiniai (5,6,7 kl.) 
88% mielai eina į mokyklą, 12% (4 mokiniai) nesutinka. 94% apklaustųjų  mokyklos kieme per pertraukas jaučiasi gerai. 
Dauguma apklaustųjų 82% teigia, jog mokyklos kieme yra daug galimybių pažaisti ir pabūti vienam. 

84 % mokinių mano, kad pamokos, kuriose turi labai susikoncentruoti, ir pamokos, kurių metu gali atsipalaiduoti ir pajudėti, 
išdėstytos įvairiai. 5 mokiniai tuo abejoja. 85% mokinių mano, jog klasės mokytojo(-os) pamokose mokiniai beveik visą laiką 
aktyviai mokosi ir dirba. 15% nesutinka.  

 PAMOKOS 

Mokytojai(-os) pamokose reikalauja daug, taip mano 71 % apklaustųjų. Galime pasidžiaugti, jog 91% respondentų mano, jog 
klasės mokytoja(-as) suprantamai pasako, kokių tikslų mokiniai turi pasiekti per pamokas. Mokytojo(-os) pamokos atrodo 
įdomios ir įvairios, taip mano 88% mokinių. 82 % mokinių pažymėjo, jog pamokų metu turi laiko savarankiškai dirbti prie 
sunkesnių užduočių, kol suras savo sprendimą. 18% mokinių taip nemano. 68 % mokinių atsakė, jog pamokose dažnai mokosi ir 
dirba dviese ar nedidelėmis grupėmis. 97% apklaustųjų namų darbus dažniausiai galiu atlikti savarankiškai. 85% teigia, jog namų 
darbai padeda geriau išmokti ir suprasti tam tikrus dalykus.  

 VADOVAVIMAS KLASEI IR PAMOKŲ KLIMATAS; 

82% mokinių atsakė, jog savo klasėje turi nustatytas bendras taisykles, kaip turėtų elgtis. 91% apklaustųjų mano, jog mokytojai(-
os) prižiūri, kad būtų laikomasi klasės taisyklių taip pat, kad klasės mokytojas(-a) su mokiniais elgiasi teisingai. Berniukai ir 
mergaitės klasėje sutaria gerai, taip mano 75 %, tačiau 25% tuo abejoja. 82% gerai sutaria su mokiniais, atvykusiais iš kitų šalių ir 
kalbančiais kita gimtąja kalba. 79% mano jog mokytojai(-os) mokinius mėgsta, tačiau 21% tuo abejoja. 85 % atsakė, jog klasės 
mokytojas(-a) domisi, kaip man sekasi. 75% mokinių nebijo pamokose daryti klaidų ar neteisingai atsakyti. 94% apklaustųjų 
mano, jog mokytojai(-os) domisi mokinių nuomone ir klausimais.  

 PAGALBA MOKANTIS; 

97% žino, ką turi mokėti, kai baigia nagrinėti temą. 77 % apklaustųjų teigia, jog prieš egzaminus ar kontrolinius darbus mūsų 
mokytojai(-os) pasako mums, kaip jie vertins rezultatus. 88% mokinių pažymėjo, jog po egzamino ar kontrolinio darbo 
mokytoja(-s) man paaiškina, ką kitą kartą galiu padaryti geriau. 81% mokinių išmoksta, kaip pačiam įvertinti ir apsvarstyti savo 
atliktus darbus. 42 % nesutinka, jog individualiam darbui gauna skirtingas užduotis, priklausomai nuo jų pajėgumo. 85 % 
apklaustųjų mano, jog pamokų tempas man yra tinkamas – ne per lėtas ir ne per greitas. Taip pat pamokų medžiagos 
sudėtingumas yra tinkamas – ne per lengva ir ne per sunku, 15% (5 mokiniai) nesutinka. Mokytojai(-os) man padeda, jei ko nors 
nesuprantu, su šiuo teiginiu sutinka 91% apklaustųjų. 88% mokinių atsakė, jog mokytojai(-os) aptaria, ką moku gerai, kur 
padariau pažangą ir kur turėčiau pasitempti.  
 



 
 SAVARANKIŠKAS MOKYMASIS 
97% mokinių užduotis atlieka savarankiškai bei geba gerbti kitų mokinių nuomonę. 94% ieško įvairių užduoties 
sprendimo būdų. 91% apklaustųjų žino kaip internete ar enciklopedijoje surasti tai, ką norėtų sužinoti bei 
užsibrėžia savo tikslus tam, kad tobulėtų. 84% mokinių pamąsto kaip galėtų geriausiai mokytis. 16% (5 
mokiniai) apie tai negalvoja. 88% mokinių gali pristatyti darbą visai klasei taip pat planuoja savo darbą ir 
laikosi savo plano. 12% abejoja. 100% apklaustųjų atsakė, jog sėkmingai gali dirbti ir mokytis kartu su kitais. 
87% mokinių gali apginti savo nuomonę. 90% apklaustųjų konfliktus su kitais spręsti gražiuoju. 
76% dažnai vieni ar grupėse nagrinėja tą pačią temą keletą dienų. 72% apklaustųjų dažnai patys gali pasirinkti, 
kuria tema norėtų ko nors išmokti. 69% atsakė, jog dažnai vykstame į išvykas ar ekskursijas, kad sužinotume ir 
išmoktume ko nors naujo. 78% atsakė, jog dažnai gali ką nors pamatyti ar išbandyti, kad geriau suprastume. 
 MOKYKLOS BENDRUOMENĖ IR MOKYKLOS KLIMATAS; 
94% sutinka, kad yra aiškios gražaus tarpusavio bendravimo taisyklės, kurios galioja visai mokyklai taip pat 
turint problemų, gali kreiptis į savo mokytojus(- as). 82% sutinka, kad yra aiškios gražaus tarpusavio 
bendravimo taisyklės, kurios galioja visai mokyklai. 88% mokinių mano, jog mokytojai su mokiniais, elgiasi 
draugiškai. 12% abejoja. 84% mano, jog mokytojai ir mokiniai gerbia vieni kitus. 91% mano, jog daugelis 
mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai bei su jais elgiasi teisingai.  
 BALSO TEISĖ IR DALYVAVIMAS 
81% sutinka, kad mokiniai, gali pateikti pasiūlymus, kaip mūsų mokykloje būtų galima ką nors pakeisti. 87% 
sutinka, jog gali dalyvauti sprendžiant, kokie turėtų būti ypatingi renginiai (vaidinimai, išvykos, klasės 
turistiniai žygiai ir t.t.) 
Mokiniai pateikė atvirame klausime pasiūlymus ir pastabas. Vienas mokinys pasiūlė daugiau ekskursijų, 
pasiūlė mažiau namų darbų, vienas mokinys norėtų visuomet dirbti nuotolinių būdu. 
 

 



 MOKYKLA KAIP GYVENAMOJI APLINKA 
89% mokytojų mano, kad mokyklos patalpos įrengtos kaip skatinanti mokymosi aplinka, remianti savarankišką 
mokymąsi ir darbą (pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medžiaga). 56% mokytojų mano kad 
šiam teiginiui pokyčiai reikalingi. 78% mano, kad mokymosi patalpos įrengtos taip, kad būtų įmanoma be 
problemų dirbti įvairiomis socialinėmis formomis (darbas po vieną, su partneriu, grupėje). 66% respondentų 
nuomone šiam teiginiui pakeitimų nereikia. Visi apklaustieji sutinka, kad mokyklos pastato aplinka įrengta 
atitinkamai pagal mokinių poreikius judėti ir pabūti vienumoje. Reguliariai aptariami saugumo ir nelaimingų 
atsitikimų prevencijos klausimai, o nauji reikalavimai įgyvendinami. Mokiniai mūsų mokykloje mokosi, kaip 
saugoti savo sveikatą ir įvertinti nelaimių rizikas. 89% mano, jog dienotvarkėje pakaitomis išdėstytos 
koncentracijos ir atsipalaidavimo, ramybės ir judėjimo fazės yra teisingai.  
 MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
Visi apklaustieji sutinka, kad mokytojai suderina įpareigojančius tikslus, turinčius įtakos mokymui ir 
mokymuisi. Mokytojai suderina įpareigojančius tikslus, turinčius įtakos mokymui ir mokymuisi. Mokytojų 
lūkesčiai besimokantiesiems yra teigiami. Mokymosi tikslus mokiniams atskleidžia jiems aiškia forma. 
Siekdama(-as) patenkinti mokymo stilių įvairovę ir skirtingas mokymosi sąlygas, taiko įvairius mokymo 
metodus. Poreikiui keistis mokytojai mano, kad nėra reikalingi. 78% mokytojų dažnai skiria individualiai 
skirtingus namų darbus, kurie tikslingai paremia individualius mokymosi procesus.  
 VADOVAVIMAS KLASEI IR PAMOKŲ KLIMATAS 
Galime pasidžiaugti, jog visi mokytojai prižiūri, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų. Jeigu 
taisyklės pažeidžiamos ar trukdoma pamokai, taktiškai ir nedramatiškai įsikišama. Klasėje tikslingai skatina 
bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp lyčių ir įvairių tautybių mokinių. Vadovauja klasei, remdamiesi 
pripažinimu, skatinimu ir pastiprinimu bei sukuria atmosferą be įtampos ir baimės. Domiuosi besimokančiųjų 
reikalais ir poreikiais. Dauguma nemano, jog reikalingi pokyčiai. 78% mokytojų domisi atsiliepimais apie jų 
pedagoginį elgesį. 

 



 PAGALBA MOKANTIS IR VERTINIMAS 
Visi apklaustieji sutinka, kad vertinimo kriterijus mokiniams pateikia aiškiai ir skaidriai. Tikslingai veda 
mokinius link savęs vertinimo ir savęs analizavimo. Savo pamokas organizuoja taip, kad visi besimokantieji 
būtų atitinkamai skatinami ir iš jų būtų reikalaujama pagal jų skirtingas sąlygas ir gabumus. Besimokančiuosius 
remia tikslingai individualiai padėdami jiems mokytis. 11% (1 mokytojas) mano, jog šiems tėiginiams reikia 
pokyčių. 89% savo vertinimo skalę tikrina nuolat pats ir su kitais mokytojais (pvz., pasikeitimas nuomonėmis 
su kolegomis, palyginamasis darbas). 
 SAVARANKIŠKAS IR KOLEKTYVINIS MOKYMASIS 
Visi mokytojai sutinka, jog savo pamokose tikslingai skatina savarankišką mokymąsi ir darbą. Mano pamokose 
mokiniai išmoksta užsibrėžti pasiekiamus tikslus, planuoti savo darbą ir apmąstyti tai. Tikslingai remia 
besimokančiuosius vystyti savo mokymosi strategijas ir darbo technikas (minčių žemėlapis, mokymosi 
dienoraštis ir t.t.). Pamokose mokiniai mokosi savarankiškai susirasti ir apdoroti informaciją (internetas, 
žinynai ir kt.). Mokiniai pamokose mokosi nagrinėti klausimus iš įvairių perspektyvų. 89% Savo pamokose 
dažnai taiko kooperatyvias mokymosi formas (darbas su partneriais, grupėse ir kt.). Prižiūri, kad mokiniai su 
mokomosios medžiagos turiniu susipažintų ir įsigilintų kiek įmanoma įvairesniais požiūriais. Dauguma 
apklaustųjų mano, jog poreikis keistis nereikalingas. 
 MOKYKLOS KULTŪRA IR MOKYKLOS KLIMATAS 
Visi mokytojai sutinka, jog mūsų mokykloje vyksta turiningas ir įvairiapusiškas mokyklinis gyvenimas, kuriame 
svarbią vietą užima bendruomeniškumą skatinanti veikla (šventės, sportas, muzikiniai renginiai ir t.t.). 
Mokinių tarpusavio santykiai mūsų mokykloje yra geri. Mokytojai netoleruoja diskriminacijos ar atskirties. 
Bendravimas tarp mokytojų grindžiamas pagarba ir partneryste. Mokytojai su besimokančiaisiais bendrauja 
pagarbiai ir geranoriškai. Apie mokinius niekada nesakomos nuvertinančios pastabos. Bendravimas mūsų 
mokykloje grindžiamas pasitikėjimu, atvirumu ir pagarba. Konfliktai mūsų mokykloje laiku pastebimi ir 
teisingai bei konstruktyviai išsprendžiami. Mūsų mokykloje galioja bendros taisyklės ir vertybės, kurios 
stiprina mokyklos bendruomenės sambūvį. 89% mokytojų kartu prižiūri, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių. 
11% (1 mokytojas) su šiuo teiginiu nesutinka. 22% (2 mokytojai) mano, jog šiam teiginiui reikalingi pokyčiai. 
   

 



 BENDRADARBIAVIMAS 

Visi mokytojai visiškai sutinka, kad vidinis mokyklos bendradarbiavimas mūsų mokykloje yra orientuotas į 
aiškius bendrus tikslus. Reguliariai tikrinama, ar tikslai pasiekti. Nuolatiniuose metodiniuose būreliuos, 
pedagoginėse komandose ar kokybės grupėse nepertraukiamai dirbama pedagoginėmis temomis. Mokslo 
metų plane yra rezervuota pakankamai laiko pedagoginiam bendradarbiavimui (pvz., kolektyvo posėdžiams, 
susirinkimams, pedagoginėms konferencijoms ir t.t. Darbas kolektyve praturtina ir palengvina asmeninį darbą. 

 BENDRADARBIAVIMO SRITYS 

Visi mokytojai sutinka, jog su kolegomis reguliariai bendradarbiauja šiose srityse: 

Mokymo turinio aptarimas, mokomosios medžiagos derinimas. Pasirengimas pamokoms. Pasikeitimas 
mokomąja medžiaga. Mokinių aptarimas (mokymosi lygis, pagalba, skatinimas). Auklėjimo klausimai (pvz., 
taisyklės ir disciplina, socialinė besimokančiųjų kompetencija). 

 BALSO TEISĖ IR DALYVAVIMAS 

100% sutinka, kad besimokantieji mūsų mokykloje aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenimo kūrime ir dėl to turi 
atitinkamas balso teisės ir dalyvavimo galimybes. Mokytojų bendravimas su tėvais grindžiamas atviru 
informavimu, patikimumu ir pagarba. Mokytojai su tėvais reguliariai aptaria jų vaiko mokymosi lygį, 
tolimesnius mokymosi tikslus ir vystymosi galimybes. 89% mokytojų atsakė, jog mūsų mokyklos veikloje 
aktyviai dalyvauja tėvai (pvz., tėvų taryba). 22% (2 mokytojai) mano, jog šiam teiginiui reikalingi pokyčiai. 

 



 MOKYKLOS VALDYMAS 
Visi apklaustieji sutinka, jog mokykloje vyrauja visuotinis sutarimas dėl pagrindinių pedagoginių vertybių ir 
tikslų. Mokyklos vadovybė stebi pedagoginius vystymosi projektus ir tikrina jų įgyvendinimą, rezultatus ir 
vertinimą. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovybe (pvz., darbuotojų pokalbiai) yra vertingi ir naudingi. 
Mokyklos vadovybė garantuoja sklandžią mokyklos darbo ir pamokų eigą bei mokyklos darbo organizavimą. 
Mokyklos vadovybės užduotys ir kompetencijos yra aiškiai apibrėžtos ir atitinkamai vykdomos. Mokyklos 
bendruomenė yra sutarusi, už kurias mokyklos veiklos sritis visišką atsakomybę turėtų prisiimti mokytojai. 
Mokyklos vadovybė pagarbiai ir draugiškai elgiasi su visais mokyklos bendruomenės nariais. Sunkiose 
situacijose jaučiu stiprią mokyklos vadovybės paramą. 
 INFORMACIJA IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 
Visi mokytojai sutinka, kad mokyklos vadovybė tinkamai informuoja visuomenę apie mokyklos veiklą, tikslus ir 
vystymąsi. Informacijos srautas tarp švietimo skyriaus, mokyklos vadovybės, mokytojų ir nepedagoginio 
personalo yra sureguliuotas ir gerai funkcionuoja. Sprendimų priėmimo procesai yra suprantami, o priimti 
sprendimai aiškūs. Mokyklos vadovybė pasirūpina, kad sprendimai būtų nuosekliai įgyvendinami. 89% sutinka 
su teiginiu aš, kaip mokytojas, pakankamai dalyvauju sprendimų priėmimo procesuose ir turiu pakankamai 
įtakos sprendimams. 
 PROFESIONALUMAS IR PERSONALO VYSTYMAS 
100% apklaustųjų sutinika, jog mokykloje reikalingos kompetencijos kaupiamos tikslingai individualiai keliant 
pavienių mokytojų kvalifikaciją. Kvalifikacijos kėlimas mokyklos viduje turi ilgalaikį poveikį mokyklai ir 
mokymui. Mūsų mokykloje yra įsitvirtinę kolegiškos paramos formos (apsilankymas kolegų pamokose, 
intervizija ir t.t.). Specialūs darbuotojų gabumai panaudojami visos mokyklos labui. Mokyklos vadovybė remia 
mane profesinio kvalifikacijos kėlimo kelyje (pvz., dalyvavimas kvalifikacijos kėlime). Problemos, trūkumai ir 
sunkumai mūsų mokykloje laiku pastebimi, sprendžiami ir veiksmingai šalinami. Mokytojų sveikatos ir 
savijautos klausimai aptariami su mokyklos vadovybe. 78% mokytojų reguliariai surenka mokinių atsiliepimus 
apie savo profesinę veiklą. 

 



 KOKYBĖS VALDYMAS IR MOKYKLOS VYSTYMASIS 
 Visi apklaustieji mano, jog mokykla turi bendrus mokyklos ir mokymo kokybės kriterijus, orientuotus į 

visuotinius standartus. Mes analizuojame savo vystymosi projektų tikslus, procesus ir rezultatus ir analizės 
rezultatus panaudojame tolesniam vystymuisi. Mūsų mokyklos vystymasis yra orientuotas į vidutinės 
trukmės ir ilgalaikius tikslus. Mano nuomone, mūsų mokyklos vystymosi sąnaudos atitinka naudą. Mūsų 
mokyklos vystymosi projektai valdomi ir vykdomi veiksmingai. 

 ŠVIETIMO IR AUKLĖJIMO MISIJOS SUVOKIMAS 
 Respondentai visi sutinka, jog mokykla tolygiai skatina dalykinių, asmeninių ir socialinių kompetencijų 

įgijimą. Mokykla tikslingai skatina mokymosi kompetencijų įgijimą (metodų žinojimas, mokymosi 
strategijos, darbo technikos). Mokykla tinkamai skatina asmenybės vystymąsi (ugdyti pasitikėjimą savimi, 
tapti savarankišku, išvystyti atsakomybę už save, kitus, aplinką, gebėti atvirai bendrauti ir kt.). Mokiniai 
žino, kokius ypatingus talentus ir gabumus jie turi ir gali juos įvertinti. Susitarta dėl perėjimo tarp 
mokymosi pakopų tvarkos, numatyti mokymosi tikslai, kompetencijos, kurios turi būti pasiektos. Mūsų 
mokiniai gerai paruošiami tolimesniam mokymuisi (aukštesnėje klasėje, kitoje mokykloje, mokantis 
profesijos).  

 PASITENKINIMAS IR GERA SAVIJAUTA 
 Visi mokytojai sutinka, kad mokykla reguliariai ir sistemingai didina įvairių bendruomenės grupių (pvz., 

mokytojų, mokinių, tėvų) pasitenkinimą. Tėvai ir mokinius perimančios pakopos ar institucijos yra 
patenkinti įgytomis kompetencijomis. Mokiniai yra patenkinti mokykloje gaunamu mokymosi skatinimu ir 
parama. Mokiniai mokykloje jaučiasi gerai. Aš, kaip mokytojas, šiame kolektyve, mūsų mokykloje jaučiuosi 
gerai.  

 1 mokytojas mano, jog visuose išvardintuose anketos teiginiuose pokyčiai reikalingi. 
 



Ugdymas ir mokymasis - II 

 Tikslas:   

      Išsiaiškinti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis, 

bendradarbiavimo su dalyko mokytojais, gebėjimo vertinti savo mokymąsi lygį ir išskirti stipriąsias bei 
silpnąsias puses. 

 

 Uždaviniai: 

       Išsiaiškinti, 

• kaip, padedant mokytojui, mokiniai organizuoja savo mokymąsi; 

• kaip mokiniai stebi, reflektuoja ir argumentuoja savo mokymąsi ir     pažangą; 

• kaip mokiniai sieja išmoktus dalykus su nežinomais; 

• kaip vyksta mokymasis bendradarbiaujant. 

 



Mokinių apklausa  

Tėvų apklausa  



Mokytojų apklausa  



 Mokinių apklausos analizė 

80 % mokinių per pamoką gali klausti savo mokytojo, jei ko nesuprato. 

80 % mokinių įsitikinę, kad mokytojai stengiasi kuo geriau išmokyti juos. 

Pagal žemiausias vertes, mokiniai pamokos metu negali pasirinkti, kiek jie galės išmokti žodžių ar atlikti 
pratimų taip pat pamokos metu mokiniai negali pasirinkti užduoti atlikti raštu arba žodžiu. 

 

 Tėvų apklausos analizė 

75 % tėvų mano, kad jei jų vaikui iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems neaiškumams 
paaiškinti. 

82 % tėvų ko gero sutinka, kad gauna išsamią informaciją apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką. 

Tėvai norėtų gauti daugiau informacijos apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką. 

 



 Iš mokytojų rašomų įvertinimų už atsakinėjimą pamokų metu, bei kontrolinių ir namų darbų įvertinimų, 
mokiniai supranta, kokias temas jie dar turi pasikartoti.  

 Visi 100% mokytojų jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus, stengiasi 
bendradarbiauti vienas su kitu. 

 82% mokytojų, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, poreikius, gebėjimus, panaudoja įvairius mokymo 
metodus. Mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju. 18%  mokytojų ko gero 
sutinka su šiuo teiginiu. Tačiau net 63 % mokytojų mano, kad nepakankamai skiria užduočių, kurių metu 
mokiniai aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje.  

 30% Mokytojų nepakankamai vieni su kitais derina kontrolinių darbų, namų darbų,  skyrimą tos pačios 
klasės mokiniams. Likusieji teigia, kad dalinai derina. Tačiau visi 100% mokytojų teigia, kad vieni su kitais 
tariasi dėl projektinių darbų planavimo.   
 

 91% mokytojai abejoja ar visada, skirdami sudėtingesnes užduotis mokiniams, apgalvoja galimybes 
mažiau pažangiems mokiniams palengvinti tų užduočių atlikimą: leidžia naudotis žodynu, atlikti užduotį 
kartu su draugu ir pan. Tik 9% tai daro nuolat. 36% mokytojų pamokos metu mokiniams nuolat skiria 
skirtingas užduotis, 55% dažnai ir 9% į tai nekreipia dėmesio. 

  40% mokytojų mano, kad mokinių tėvai yra nepakankamai supažindinami su mokyklos ugdymo proceso 
planais.  

  55% mokytojų visiškai sutinka, o 45% ko gero sutinka, kad įtraukia visus mokinius į aktyvų mokymąsi. 
20% mokytojų teigia, kad šioje srityje reikia keistis – įtraukti visus mkinius į aktyvų mokymąsį. 
 

 

Mokytojų apklausos analizė 



 Tikslas:   

Šio rodiklio įsivertinimo tikslas – skatinti mokytojus ir mokinius naudoti virtualias aplinkas, siekiant 
įvairiapusiško ir patrauklesnio mokymo(-si). 

 

 Uždaviniai: 

Išsiaiškinti, kaip virtualios ugdymosi aplinkos įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, 
komandomis.  

Kaip IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti ir eksperimentuoti.  

Norima sužinoti, kokį poveikį virtualios aplinkos daro mokymo(si) procesui, kas jį patobulintų ir darytų 
patrauklesnį. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 







 Nuotolinis mokymasis naudojantis technologijomis virtualioje klasėje. Iš praktikos 100% 
mokinių geba įjungti kamerą bei mikrofoną, rašyti komentarą, geba dirbti su kompiuteriu 
arba planšete ar telefonu. Mokiniai susidūrė su šiais techniniais sunkumais: 57% negirdėjo 
mokytojo, 19% atsakė, jog negirdėjo jų, 19% nepavyko prisijungti prie interneto, 43% 
nepavyko prisijungti prie Zoom platformos, 57% buvo išmetę iš virtualios pamokos dėl 
interneto spragos, 5% strigo vaizdas. 5% (1 mokinys) su jokiais sunkumais nesusidūrė. 

 Daugiausiai apklaustųjų naudoja kompiuterį (60%), 33% naudoja telefoną, 7% naudojasi 
planšete. 57% mokiniams aiškus virtualių pamokų prisijungimo tvarkaraštis, 19% kartais 
praleidžia prisijungimo informaciją, 19% norėtų, kad būtų prisijungimo tvarkaraštis surašytas 
atskirai. 72% mokinių atsakė, jog organizuojamų pamokų užduotys yra aiškios, dauguma 
pažymėjo, jog nurodoma kur įkeltos užduotys bei nurodoma vadovėlio puslapis, vadovėlis, 
dokumento pavadinimas ir kt. 68% apklaustųjų dažniausiai randa lengvai pateiktą 
informaciją, 24% kartais sunkiai randa pateiktą informaciją, 8% teigia, jog informacijos 
neranda. Į klausimą ar tu jautiesi girdimas nuotolinėje klasėje apklaustieji pasiskirstė taip: 
19% mokinių nenori iš viso kalbėti, 80% atsakė, jog mokytojai visada atkreipia dėmesį į 
norintį kalbėti.  

 Atvirame klausime ką mokytojai/mokiniai galėtų padaryti, kad pamokos būtų geresnės, 
mokiniai pasiūlė, jog visi mokiniai galėtų įsijungti kameras taip pat  vaikai aktyviai dalyvautų 
pamokoje, o ne tylėtų, dauguma parašė, jog viskas tinka, keli atsakymai buvo pateikti, jog 
neužduotų namų darbų. 
 



Aukščiausios vertės  Žemiausios vertės  



 Remiantis aukščiausiomis ir žemiausiomis vidutinėmis 
vertėmis, pagal mokinių ir mokytojų, tėvų anketas, atlikus 
dokumentų analizę bei pokalbius su dalykų mokytojais, klasių 
auklėtojais, administracija rodiklis vertinamas gerai ir 
priskiriamas 3 lygiui. 

 

Išvada 



 Mokiniams: 

 Gerai elgtis, gerai sutarti tarpusavyje; 

 Gerinti mokymosi pasiekimus; 

 Užbaigti tai, kas pradėta; 

 Mokytis dirbti grupėmis; 

 Įsivertinti savo asmeninę pažangą 

 Tėvams: 

 Įsitraukti į mokyklos švenčių organizavimą ir dalyvauti jose; 

 Tėvams ne tik pasidomėti, bet ir įvairiais būdais skatinti vaikus aktyviau mokytis ir domėtis kultūriniais  ir 
politiniais įvykiais Lietuvoje ir pasaulyje. 

 Mokytojams: 

 Tobulinti mokinių pasiekimų aptarimus su mokinių tėvais.  

 Laikytis vienodos vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, mokinių tėvams teikti išsamią informaciją 
apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką. 

 Visus mokinių tėvus supažindinti su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, 
kokia bus užklasinė veikla...) 

 Mokiniams skirti skirtingas užduotis, priklausomai nuo jų pajėgumo; 

 Administracijai: 

 Mokyklos patalpas įrengti kaip skatinančią mokymosi aplinką, remiančią savarankišką mokymąsi ir darbą 
(pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medžiaga....) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


