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Parengė: VAMC Licėjaus  veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 



 Atsižvelgus į iškilusias problemas, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės 

giluminio įsivertinimo rezultatus, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, 

atlikome 2021 metų mokyklos 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 
GRUPĖ 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklą koordinuoja skyriaus vedėja 
Diana Ilevičienė  

 

 Irma Vaitkuvienė – dailės – technologijų mokytoja – darbo grupės vadovė; 

 Rūta Vadeišaitė – muzikos mokytoja; 

 Margarita Volodkieniė – lietuvių kalbos mokytoja; 

 Asta Raulinaitytė – biologijos mokytoja. 



LICĖJAUS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
 Tikslai : 

 Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – 
savistabą, refleksiją, dialogą; 

 Skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie gerą mokyklą; 

 

 Uždaviniai: 

 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; 

 Išanalizavus 2021 m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius 
ir nustatyti tobulintinas sritis; 

 

 

 

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

 

 



NAUDOJAMI ĮRANKIAI: 

Apklausos dalyvių statistika „Google“ Forms platformoje : 

 Mokytojų  -  78,5%  (11 iš 14) 

 5-8 kl. mokinių – 90 %  (45 iš 50) 

 4-8 kl mokinių Tėvų - 66%  (33 iš 50) 

 

Pokalbis:  

 Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai, administracija. 

 Mokinių registras. 

 



Įvertinimas 

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.  



SRITIS UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS (2) 

 Srities aktualumas grindžiamas nuostata, kad ugdymas(is) ir 
mokinių patirtys yra esminė mokyklos misija, kurios 
įgyvendinimas traktuojamas vienu svarbiausiu sėkmingos 
mokyklos veiklos požymiu.  

 Srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys turinys grindžiamas 
sociokultūriniu požiūriu į kognityvinę žmogaus raidą, mokymosi 
kaip aktyvaus patirties ir prasmės konstravimo supratimu, 
autentiškumu, dialogiškumu.  

 Mokyklos kokybės įsivertinimo sritį Ugdymas(is) ir mokinių 
patirtys (2) sudaro keturios temos. 

 

 

 

 



Nagrinėjamas rodiklis 
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

 

 
 
 
 

 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. 



Mokymasis virtualioje aplinkoje _Apklausos rezultatai (1) 



Mokymasis virtualioje aplinkoje _Apklausos rezultatai (2) 



Išvados  
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. 

 



VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO SANDARA 
Nagrinėjami rodikliai: Tėvams, mokiniams, mokytojams 

 
 
 

2.4.2. Mokinių 

įsivertinimas 

2.4. Vertinimas 

ugdant 

2.1. Ugdymo(si) 

planavimas 
2.3. Mokymosi patirtys 

2. 

Ugdymas(is)  

ir mokinių 

patirtys 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius 
2.3.1. Mokymasis 



Mokinių kelionė ir atstumas iki mokyklos 



DALYVAVIMAS MOKYKLOS GYVENIME 

 Mokytojų 
apklausa 

 Tėvų 
apklausa 



Nagrinėjami rodikliai (1) 

Rodiklis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys  

 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. 

 



2.1. Ugdymo(si) planavimas 
2.1.3. Rodiklis – ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS 

TIKSLAS 

 Ištirti mokinių poreikius, gabumų bei talentų ugdymą ir pagalbą mokiniui.  

 



2.1.3. Rodiklis – ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS (1)  
Mokytojų apklausa 

1. Aš kartu su kitais 
mokytojais aptariu 
mokinių 
mokymąsi, 
pasiekimus.  
 
Kokybės vertė - 3,7  

2. Diagnostinių 
tyrimų rezultatai 
leidžia geriau pažinti 
mokinius,  atrasti jų 
mokymosi sėkmes ir 
spragas. 
Kokybės vertė - 3,7 
 

3.Mūsų  mokykloje 
mokiniai yra 
ugdomi 
atsižvelgiant į jų 
galimybes ir 
poreikius. 
Kokybės vertė - 3,6  
 

4. Mokinių 
specialieji 
mokymosi 
poreikiai 
nustatomi laiku. 
 
Kokybės vertė -2,6  
 

5. Aš stengiuosi, kad 
mokiniams, 
turintiems mokymosi 
sunkumų, būtų laiku 
suteikiama reikiama 
pagalba. 
Kokybės vertė - 3,6 
  

6. Man pavyksta 
padėti silpniau 
besimokantiems 
mokiniams. 
 
 
Kokybės vertė - 3,4 
 

7. Aš galiu 
atpažinti, kokie 
ženklai liudija apie 
vaiko psichikos 
sutrikimus (pvz., 
depresija). 
Kokybės vertė - 3,3 
 

8. Aš galiu atpažinti, 
kokie ženklai liudija, 
kad vaiko 
vystymuisi šeimoje 
yra nepalankios 
sąlygos. 
Kokybės vertė - 3,3 
 
 
 
 

9. Aš žinau, kur 
kreiptis, jei įtariu, 
mokinys turi 
psichologinių 
problemų. 
 
Kokybės vertė - 3,28 
 
 

10. Aš žinau, kur 
kreiptis, jei įtariu, 
kad vaikui šeimoje 
kyla pavojus. 
 
 
Kokybės vertė – 2,9 
 
 

11. Aš gebu 
prakalbinti mokinį, 
turintį 
psichologinių 
sunkumų. 
 
Kokybės vertė - 3,6 
 
 

12.  Aš gebu padėti 
mokiniui, turinčiam 
bendravimo 
sunkumų su 
bendraamžiais. 
 
Kokybės vertė - 3,2 
 
 

13. Aš galiu 
atpažinti vaiko 
talentą. 
 
 
 
Kokybės vertė - 3,4 
 
 

14. Aš savo dalyko 
pamokose parenku 
užduotis ir pritaikau 
ugdymo būdus pagal 
vaiko gabumus ar 
talentą. 
Kokybės vertė - 3,4 
 
 

15. Ugdydama 
talentingus mokinius, 
mokykla 
bendradarbiauja su 
kitomis institucijomis, 
socialiniais partneriais, 
neformaliojo švietimo 
mokytojais. 
Kokybės vertė – 3,3 
 

27 %  73 %  27 %  73 %  36 %  64 % 27 %  27 %  27 %  36.5 %  54.5 %  9 %  54,5 %  45,5 %  9 %  54,5 % 36,5 %  

82 %  18 %  18 % 36.5 %  54.5 %  27 % 36,5 % 36,5 %  18 % 45.5 %  27 %  9 % 73 %  18 %  9 % 45,4 %  36.5 % 9% 45.5 % 45.5 %  18 % 27 % 36,4 %  



2.1.3. Rodiklis – ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS (2)  
Mokinių apklausa 

1. Aš turiu įvairių 
galimybių dalyvauti 
mane dominančiose 
veiklose. 
 
Kokybės vertė - 3,4 

2. Mokytojai 
domisi, kaip man 
sekasi mokytis. 
 
 
Kokybės vertė – 2,8 

3. Mokytojai visuomet 
padės mokiniui, kuris turi 
problemų, rūpesčių (pvz., 
namie, su bendraamžiais).  
  
Kokybės vertė – 2,5 

4 Jei turėčiau problemų 
(namie, su bendraamžiais 
ir pan.), kreipčiausi 
pagalbos į savo klasės 
auklėtoją. 
Kokybės vertė – 2,4 

5. Mokytojai man 
padeda mokytis (pvz., 
papildomai paaiškina, 
jeigu reikia). 
 
Kokybės vertė - 3,2 

6. Mūsų mokykloje 
dedama daug 
pastangų, kad nebūtų 
patyčių 
  
Kokybės vertė – 2,5 

11 %  28,9 %  31,1 %  26,6 %  7 % 11 ,%  24 %  33 %  22,%  13 % 13,3%  6 %  42 %  31 %  6,6 % 24,4 %  26,6 %  26,6 %  13,3 % 13,3 % 8,8 ,%  6,6 %  45 %  33,4 %  9 % 15,5 ,%  26,6 %  13,3 %  35,5 %  9 % 

Tėvų apklausa 

2. Mokymas(is) mokykloje 
organizuojamas taip, kad 
atitiktų mano vaiko 
poreikius ir gebėjimus. 
Kokybės vertė – 2,7 
 

1. Mano vaiko 
mokytojai domisi jo 
poreikiais. 
 
Kokybės vertė – 2,6 

3. Mokytojai padeda 
mano vaikui įveikti 
mokymosi 
sunkumus. 
Kokybės vertė – 2,7 
 

4. Mokykla imasi 
veiksmų, kad užkirstų 
kelią patyčioms ir 
smurtui. 
Kokybės vertė - 3,2 
 

6. Žinočiau, kaip susisiekti 
su mokyklos pagalbos 
mokiniui specialistais, jei 
to prireiktų. 
Kokybės vertė – 2,4 
 

5. Mokytojai laiku su 
manimi susiekia, jei dėl 
mano vaiko kyla 
problemų. 
Kokybės vertė - 3,4 
 

6 %  27 %  33 %  33 %  3 %  27 %  27 %  33, %  6 % 21 %  21 %  15 %  36 %  3 % 9 %  27 %  21 %  39 %  3 % 6 %  12 %  36 %  30 %  12 % 6 %  9 %  21 %  54 %  9 % 



2.1.3. Rodiklis – ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS  
Apklausos rezultatai (1) 

 73 %  mokytojų kartu su kitais mokytojais nuolat aptaria mokinių mokymąsi, pasiekimus. 27 %  
mokytojų tai daro nesistemingai. 
 73 %  mokytojų visiškai sutinka, o 27 % pritaria,  kad diagnostinių tyrimų rezultatai leidžia geriau 
pažinti mokinius,  atrasti jų mokymosi sėkmes ir spragas. 
 81 % tėvų ir 80 % mokinių mano, kad mokytojai atpažįsta jų vaikų gabumus ir pomėgius; 
 74 % tėvų ir 83 % mokinių mano, kad mokykloje laiku pastebimi gabūs mokiniai; 
 64 % mokytojų teigia, kad Mūsų mokykloje mokiniai yra ugdomi atsižvelgiant į jų galimybes ir 
poreikius. 36 % mokytojų taip pat tam pritaria. 
 91 %  mokytojų stengiasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 
reikiama pagalba. Jiems pavyksta padėti silpniau besimokantiems mokiniams. 9 % mokytojų nelabai 
pavyksta padėti silpniau besimokantiems mokiniams. 
  73 % mokinių pritaria, kad mokytojai padeda mokytis (pvz., papildomai paaiškina, jeigu reikia)  ir 
tik 63% tėvų mano, kad mokytojai padeda jų vaikui įveikti mokymosi sunkumus. 
 79% mokinių pritaria, kad  turi įvairių galimybių dalyvauti juos dominančiose veiklose. 
 75 %  mokinių tėvų mano, kad mokytojai laiku su jais susiekia, jei dėl jų vaiko kyla problemų. 
 72 % mokytojų mano, kad gali prakalbinti mokinį, turintį psichologinių sunkumų. 
 54 % mokytojų teigia, kad mokinių specialieji mokymosi poreikiai nustatomi ne laiku ir tik 27 % 
mokytojų mano, kad mokinių  , jei įtartų, kad vaikui šeimoje kyla pavojus, likusieji 27 % mano, kad 
nežino. 
 Tik 40% mokinių jei turėtų problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreiptųsi pagalbos į savo 
klasės auklėtoją ir 58 % mokinių mano, kad mokytojai visuomet padės mokiniui, kuris turi problemų, 
rūpesčių (pvz., namie, su bendraamžiais).  11 % mokinių mano, kad jiems niekas nepadės ir jie niekur 
nesikreiptų. 
  Net 42 % tėvų ko gero nežinotų, kaip susisiekti su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, jei to 
prireiktų. 

 

 



2.1.3. Rodiklis – ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS 
Apklausos rezultatai (2) 

 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 
         MOKYTOJŲ : 
• Aš kartu su kitais mokytojais aptariu mokinių mokymąsi, pasiekimus - 3,7 ; 
• Diagnostinių tyrimų rezultatai leidžia geriau pažinti mokinius,  atrasti jų mokymosi sėkmes ir spragas - 3,7; 
• Mūsų  mokykloje mokiniai yra ugdomi atsižvelgiant į jų galimybes ir poreikius - 3,6; 
• Aš stengiuosi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba - 3,6; 
• Aš gebu prakalbinti mokinį, turintį psichologinių sunkumų - 3,6. 
MOKINIŲ: 
• Aš turiu įvairių galimybių dalyvauti mane dominančiose veiklose - 3,4; 
• Mokytojai man padeda mokytis (pvz., papildomai paaiškina, jeigu reikia) - 3,2; 
TĖVŲ: 
• Mokytojai laiku su manimi susiekia, jei dėl mano vaiko kyla problemų - 3,4; 
• Mokykla imasi veiksmų, kad užkirstų kelią patyčioms ir smurtui  - 3,2; 
• Mokytojai padeda mano vaikui įveikti mokymosi sunkumus – 2,7. 
 
 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 
MOKYTOJŲ : 
• Mokinių specialieji mokymosi poreikiai nustatomi laiku  - 2,6; 
•  Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad vaikui šeimoje kyla pavojus  – 2,9. 
MOKINIŲ: 
• Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į savo klasės auklėtoją – 2,4; 
• Mokytojai visuomet padės mokiniui, kuris turi problemų, rūpesčių (pvz., namie, su bendraamžiais) – 2,5; 
• Mūsų mokykloje dedama daug pastangų, kad nebūtų patyčių – 2,5. 

TĖVŲ: 
• Žinočiau, kaip susisiekti su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, jei to prireiktų – 2,4; 
• Mano vaiko mokytojai domisi jo poreikiais – 2,6 
• Mokymas(is) mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mano vaiko poreikius ir gebėjimus – 2,7; 
• Mokytojai padeda mano vaikui įveikti mokymosi sunkumus – 2,7. 

 



2.3. Mokymosi patirtys 
2.3.1. Rodiklis – MOKYMASIS 

Tikslas: 
 Išsiaiškinti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo 

jėgomis, bendradarbiavimo su dalyko mokytojais, gebėjimo vertinti 
savo mokymosi 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. 

 



2.3.1. Rodiklis – MOKYMASIS  (1)  
Mokytojų apklausa 

 

1. Mano mokiniai 
prašo pagalbos, kai 
jiems jos tikrai reikia. 
 
Kokybės vertė - 3,8 
 
 

2. Per mano pamokas 
mokiniai geba 
aktyviai mokytis. 
 
Kokybės vertė - 3,4 
 

3. Mano mokiniai 
geba savarankiškai 
atlikti jiems paskirtas 
užduotis. 
Kokybės vertė - 3,2 
 

4. Per pamokas mano 
mokiniai geba naują 
informaciją sieti su jau 
įgytomis žiniomis. 
Kokybės vertė - 3,4 
 
 

5. Mokiniai aktyviai 
bendradarbiauja 
dirbdami grupėmis. 
  
Kokybės vertė – 3,6 
 

6. Per pamokas aš 
padedu savo 
mokiniams mokytis. 
 
Kokybės vertė - 3,9 
 

 18 %  82,%   54,5 %  27,2,%  82 %  18,%   45,5 %  45,5%   9 %  18 %  72,7,%   9 %   91,%  



2.3.1. Rodiklis – MOKYMASIS  (2)  
Mokinių apklausa 

1. Žinau, kaip mokytis, 
kad geriau įsiminčiau 
informaciją. 
 
Kokybės vertė - 2,7 
 

2. Moku dirbti 
susikaupęs(-usi).  
 
 
Kokybės vertė – 2,6 
 

3. Pamokoje esu 
aktyvus(-i).  
 
 
Kokybės vertė - 2,8 
 

33. Aš žinau, ką turiu 
mokėti, pabaigus 
temą, skyrių.  
 
Kokybės vertė - 3,2 
 

34. Dirbdami grupėmis mes 
pasiekiame geresnių rezultatų 
negu dirbdami individualiai.  
 
Kokybės vertė - 3,1 
 

15,5% 22,2% 33,3% 26,6% 6,6%  13,3% 22,2% 33,3% 24,4 % 13,3%  6,6% 28,8 % 31 % 28,8 %  4.4 % 6,6%  24,4%  33,3%  24,4%  20% 4,4% 24 %  31%  36%  13,3 % 

Tėvų apklausa 

18 % 57,5 % 18 % 3 % 3 %  30,3 % 48,5%  15 %   9 %  57,5 %  33,3 %  15 %  48,5%  33,3 %  3 % 

1.  Mano vaikas atsakingai 
žiūri į mokymąsi. 
 
Kokybės vertė - 3,1 
 

2.  Mano vaikas geba 
mokytis savarankiškai.  
 
Kokybės vertė - 3,4 
 

3.  Mano vaikas geba 
planuoti darbą.   
 
Kokybės vertė – 2,6 
 

4.  Mano vaikas geba 
susirasti informaciją. 
 
Kokybės vertė - 3,6 
 



 91% mokytojų visiškai sutinka ir 9% mano, kad per pamokas padeda savo mokiniams mokytis. 
 82 %  mokytojų įsitikinę ir 18 % mano, kad jų mokiniai prašo pagalbos, kai jiems jos tikrai reikia. 
 73 % mokytojų pastebi, ir 18% mano, kad mokiniai aktyviai bendradarbiauja dirbdami grupėmis. 
 58% mokinių sutinka, kad dirbdami grupėmis jie pasiekia geresnių rezultatų negu dirbdami  
           individualiai. Tačiau apie 30% mokinių tuo abejoja. Kiti nežino. 
 Tik 18 % mokytojų visiškai sutinka ir 82 %  abejoja, kad  mokiniai geba savarankiškai atlikti jiems 

paskirtas užduotis. Net 85 % mokinių tėvų mano, kad jų vaikas geba mokytis savarankiškai ir 
susiranda reikiamą informaciją. 

 Net 38% mokinių nežino, kaip mokytis, kad geriau įsimintų informaciją ir 36% nemoka dirbti 
susikaupę. 

 58% mokinių teigia, kad pamokoje yra aktyvūs, Likusieji tai neigia arba abejoja. 
 68 % mokinių tvirtai žino, ką turi mokėti, pabaigus temą, skyrių, kiti nežino arba tuo abejoja.  
 76% tėvų mano, kad jų  vaikas atsakingai žiūri į mokymąsi ir geba planuoti darbą. 33% tėvų 

abejoja, kad jų vaikas geba planuoti darbą. 
 
 
 
 
 

2.3.1. Rodiklis – MOKYMASIS 
Apklausos rezultatai (1) 



2.3.1. Rodiklis – MOKYMASIS 
Apklausos rezultatai (2) 

 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 
MOKYTOJŲ : 
• Per pamokas aš padedu savo mokiniams mokytis - 3,9; 
• Mano mokiniai prašo pagalbos, kai jiems jos tikrai reikia - 3,8; 
• Mokiniai aktyviai bendradarbiauja dirbdami grupėmis – 3,6. 
MOKINIŲ: 
• Aš žinau, ką turiu mokėti, pabaigus temą, skyrių - 3,2; 
• Dirbdami grupėmis mes pasiekiame geresnių rezultatų negu dirbdami individualiai - 3,1; 
TĖVŲ: 
• Mano vaikas geba susirasti informaciją - 3,6; 
• Mano vaikas geba mokytis savarankiškai - 3,4. 
 
 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 
MOKYTOJŲ : 
• Mano mokiniai geba savarankiškai atlikti jiems paskirtas užduotis - 3,2; 
• Per pamokas mano mokiniai geba naują informaciją sieti su jau įgytomis žiniomis - 3,4; 
• Per mano pamokas mokiniai geba aktyviai mokytis - 3,4. 
MOKINIŲ: 
• Moku dirbti susikaupęs(-usi) – 2,6; 
• Žinau, kaip mokytis, kad geriau įsiminčiau informaciją - 2,7; 
• Pamokoje esu aktyvus(-i) - 2,8 
TĖVŲ: 
• Mano vaikas geba planuoti darbą – 2,6; 
• Mano vaikas atsakingai žiūri į mokymąsi - 3,1. 
•   
   

  

   



2.1. Vertinimas ugdant 
2.4.2. Rodiklis – MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS 

TIKSLAS 

 Nustatyti mokinių įsitraukimą į mokymosi pasiekimų įsivertinimą, 
pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą bei numatyti 
priemones jam gerinti. 

 

UŽDAVINIAI 

  Remiantis mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) apklausomis, nustatyti, 
kiek veiksmingai vyksta mokinių įsivertinimas. 



2.4.2.RODIKLIS – Mokinių įsivertinimas 

 Nustatyti mokinių įsitraukimą į mokymosi pasiekimų 

įsivertinimą, pažangos stebėjimą,  

 pasiektų rezultatų apmąstymą bei numatyti priemones 

jam gerinti. 



2.4.2. Rodiklis – MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS (1) 
Mokytojų apklausa 

1. Aš kiekvienoje pamokoje su 
mokiniais aptariu jų 
įsivertinimo kriterijus. 
 
Kokybės vertė - 3,2 
 

2. Mokiniams parodau ir 
paaiškinu, į ką mokantis 
reikia atkreipti dėmesį. 
 
Kokybės vertė - 3,6 
 

3. Naudoju pamokos ir mokinių 
mokymo(si) grįžtamojo ryšio 
metodus (pvz., aptarimą, 
trumpą apklausą, refleksiją). 
Kokybės vertė - 3,7 

4. Sudarau sąlygas 
mokiniams argumentuotai 
įvertinti savo ir kitų darbus. 
 
Kokybės vertė - 3,6 
 

9 %  63,6 %  27,2,%  36,4 %  63,6,%  27,2 %  72,7,%  36,4 %  63,6 %  

1. Mano mokytojai su 
manimi aptaria, kokią 
aš padariau pažangą. 
 
Kokybės vertė - 2,5 

2. Mano mokytojai 
su manimi aptaria, 
kur turėčiau 
patobulėti. 
Kokybės vertė – 3,1 

3. Pamokose mes 
mokomės  įsivertinti 
savo darbus. 
 
Kokybės vertė – 3,3 

4. Įsivertindamas 
sužinau, ką tikrai moku 
gerai ir ko dar reikėtų 
pasimokyti. 
Kokybės vertė – 3,2 

5. Aš nebijau klausti, 
kai man kas nors 
neaišku. 
 
Kokybės vertė – 2,6 

15,5% 28,8% 28,8% 22% 11,1%  2,2% 22% 42,2% 36% 2,2%  6,6% 17,8% 46,7% 22% 13,3%  8,8% 31% 31% 26,6% 6,6%  6,6% 20% 46,7% 24,4% 6,6%  

Mokinių apklausa 



2.4.2. Rodiklis – MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS (2) 
Tėvų apklausa 

 

21,2 %     57,6 %      12,1,%     6 % 

1.  2.  

6 %        15 %        24,24 %   42,4%     9 % 

Kokybės vertė – 3,0 Kokybės vertė – 2,7 

21,2 %     57,6 %      12,1,%     6 % 

1.  2.  

6 %        15 %        24,24 %   42,4%     9 % 



2.4.2. Rodiklis – MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS 
Apklausos rezultatai (1) 

 73% mokytojų nuolat ir 27 % dažnai naudoja pamokos ir mokinių mokymo(si) grįžtamojo ryšio metodus 
(pvz., aptarimą, trumpą apklausą, refleksiją). Tik 9 % mokytojų ne kiekvienoje pamokoje su mokiniais 
aptaria jų įsivertinimo kriterijus. 

 . Mokiniams parodau ir paaiškinu, į ką mokantis reikia atkreipti dėmesį. 

 64% mokytojų visiškai sutinka ir 37% ko gero sutinka, kad mokiniams parodo ir paaiškina, į ką mokantis 
reikia atkreipti dėmesį. 

 . Sudarau sąlygas mokiniams argumentuotai įvertinti savo ir kitų darbus. 

 Visi mokytojai stengiasi sudaryti sąlygas mokiniams argumentuotai įvertinti savo ir kitų darbus. 

 78% mokinių teigia, kad įsivertindami sužino, ką tikrai moka gerai ir ko dar reikėtų pasimokyti. 

 Tik 58% mokinių 67% tėvų teigia, kad nebijo klausti, kai jiems kas nors neaišku. Likusieji bijo, arba nedrįsta. 

 51% mokinių teigia, kad  mokytojai su jais aptaria, kokią jie padarė pažangą.        71% mokinių pažymėjo, 
kad mokytojai su jais aptaria, kur turėtų patobulėti. 

 69 % tėvų mano, kad jų vaikas geba įsivertinti savo mokymosi rezultatus, nors 21 % tuo abejoja. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2. Rodiklis – MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS 
Apklausos rezultatai (2) 

 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 
MOKYTOJŲ : 
• Naudoju pamokos ir mokinių mokymo(si) grįžtamojo ryšio metodus (pvz., aptarimą, trumpą 

apklausą, refleksiją) - 3,7; 
• Mokiniams parodau ir paaiškinu, į ką mokantis reikia atkreipti dėmesį - 3,6; 
• Sudarau sąlygas mokiniams argumentuotai įvertinti savo ir kitų darbus - 3,6. 
MOKINIŲ: 
• Pamokose mes mokomės  įsivertinti savo darbus – 3,3; 
• Įsivertindamas sužinau, ką tikrai moku gerai ir ko dar reikėtų pasimokyti – 3,2; 
• Mano mokytojai su manimi aptaria, kur turėčiau patobulėti – 3,1. 
TĖVŲ: 
• Mano vaikas geba  įsivertinti savo mokymosi rezultatus - 3,60. 

 
 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 
MOKYTOJŲ : 
• Aš kiekvienoje pamokoje su mokiniais aptariu jų įsivertinimo kriterijus - 3,2. 
MOKINIŲ: 
• Mano mokytojai su manimi aptaría, kokią aš padariau pažangą - 2,5; 
• Aš nebijau klausti, kai man kas nors neaišku – 2,6. 
TĖVŲ: 
• Mano vaikas klausia, kai jam kas nors neaišku – 2,7; 



REKOMENDACIJOS 

• Informuoti mokytojus, mokinius ir jų tėvus kaip susisiekti su mokyklos pagalbos 
mokiniui specialistais, jei to prireiktų. 
 

• Skatinti mokinius, turinčius problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), nebijoti 
kreiptis pagalbos į savo klasės auklėtoją, mokytojus. 

 
• Visuomet padėti mokiniams, turintiems problemų, rūpesčių (pvz., namie, su 

bendraamžiais) . 
 
• Dėti daugiau pastangų, kad mokykloje nebūtų patyčių. 

 
• Skatinti mokinius dirbti grupėmis nes galima pasiekti geresnių rezultatų negu 

dirbant individualiai. 
 

• Mokyti mokinius planuoti darbą ir dirbti susikaupus. 
 

• Skatinti mokinius klausti, kai jiems kas nors neaišku. 
 

• Stiprinti bendrą mokinio, mokytojo ir tėvų atsakomybę už mokinio asmeninę 
pažangą, reflektuojant tėvams mokinio įsipareigojimus. 
 

• Mokytojams mokyti mokinius įsivertinti savo asmeninę pažangą bei aptarti ją 
individualiai su kiekvienu mokiniu bent  kartą per du mėnesius. 



 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 



SIŪLOMAS TEMINIS ĮSIVERTINIMAS 

 

  2. SRITIS. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS: 

 

  2.2. TEMA. VADOVAVIMAS MOKYMUISI 

      2.2.1. MOKYMO(SI) LŪKESČIAI IR MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

 2.3. TEMA. MOKYMOSI PATIRTYS 

      2.3.1. UGDYMAS MOKYKLOS GYVENIMU 

 

 2.4. TEMA. VERTINIMAS UGDANT  

     2.4.1. VEIKLOS RODIKLIS. VERTINIMAS UGDYMUI 

 


