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Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

2019–2020 m. m. 

Darbo grupę sudarė:  

Pirmininkas Robertas Gricenko;  
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Peter, Violeta Gricenkienė, Rugilė Jančauskienė. 

 

Atlikus 2018-12-06 platųjį Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą (Plačiojo įsivertinimo 

anketa 2018; IQES ONLINE Lietuva), buvo išskirtos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės: 

5 aukščiausios vertės 

Rodiklis Nr. Rodiklis Vidutinė vertė 

2.1.1. Ugdymo (-si) tikslai 3,3 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,3 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3,2 

2.4.1. Vertinimas ugdymui 3,2 

2.2.2. Ugdymo (-si) organizavimas 3,2 

 

5 žemiausios vertės 

Rodiklis Nr. Rodiklis Vidutinė vertė 

4.2.1. Veikimas kartu 2,8 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 2,8 

4.1.2. Lyderystė 2,9 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,9 

2.3.1. Mokymasis 2,9 

 Pastaba: Vidutinė vertė nustatoma skalėje nuo 1 iki 4. 2,5  reiškia neutralią vertę. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5 

traktuojamos kaip pozityvios (nėra trūkumai), o žemesnės nei 2,5 kaip negatyvios. 

GILUMINIAM MOKYKLOS KOKYBĖS VEIKLOS ĮSIVERTINIMUI 2018–2019 m. m. 

pasirinkta: 

Sritis Tema Rodiklio 

Nr. 

Rodiklis 

4. Lyderystė ir vadyba. 4.2. Mokymasis ir 

veikimas komandomis. 

4.2.1. Veikimas kartu. 

4.1. Veiklos planavimas ir 

organizavimas. 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai. 

 

GILUMINIAM MOKYKLOS KOKYBĖS VEIKLOS ĮSIVERTINIMUI 2019–2020 m. m. 

pasirinkta: 

Sritis Tema Rodiklio 

Nr. 

Rodiklis 

3. Ugdymosi aplinkos 3.2. Mokymasis be sienų. 

 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 

 

Veiklos rodikliai 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje  

pasirinktas  kaip tobulinimo prioritetas. 



 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 3 sritį Ugdymosi aplinkos sudaro dvi temos: įgalinanti 

mokytis fizinė aplinka ir mokymasis be sienų. Šioje srityje akcentuojama fizinių ir virtualių mokymosi 

aplinkų reikšmė ugdymui. Pabrėžiamas aplinkų kūrimo ir ugdymo ryšys, ugdymo proceso dalyvių 

įtraukimas į erdvių bendrakūrą. Vadovaujamasi atviros mokyklos, ,,mokymosi be sienų”, neformalių 

mokymosi bendruomenių ir nuolatinio mokymosi idėjomis. Atliktas 3 srities Ugdymosi aplinkos 3.2.1. 

ir 3.2.2. veiklos rodiklių giluminis įsivertinimas. Parengtos išvados ir rekomendacijos, nustatyti 

gimnazijos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 

bus panaudoti rengiant gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo planus. 

ŠALTINIAI: 

1. Įvairių dokumentų (Metinių planų, veiklos programų, metodinių grupių protokolų, švietimo 

stebėsenos rodiklių ataskaitos) analizė. 

2. Apklausos: 

a. Mokytojų apklausa  3.2.1. rodiklio Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. rodiklio  Mokymasis 

virtualioje aplinkoje situacijai tirti IQES online Lietuva (pridedama); 

b. Tėvų apklausa: Ugdymosi aplinkos temos Mokymasis be sienų, rodiklio Mokymasis ne 

mokykloje ir Mokymasis virtualioje aplinkoje situacijai tirti IQES online Lietuva 

(pridedama); 

c. Mokinių apklausa  3.2.1. rodiklio Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. rodiklio Mokymasis 

virtualioje aplinkoje situacijai tirti IQES online Lietuva (pridedama); 

d. Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019, IQES online Lietuva (pridedama); 

e.  Mokinių apklausa NŠA 2019, IQES online Lietuva (pridedama). 

 

TYRIMO NUOSTATOS: 

Įsivertinimo ir kitų mokyklos vertinimo išvadų analizavimas ir naudojimas planuojant bei tobulinant 

mokyklos veiklą. 

 

 

 

 

 

 



REZULTATAI IR IŠVADOS 

Mokinių, mokytojų ir tėvų apklausų rodiklių 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. Mokymasis 

virtualioje aplinkoje rezultatų apibendrinimas 

Mokinių apklausoje dalyvavo 94,4%, tėvų 67,4% ir mokytojų 93,3% respondentų. Apklausos 

rezultatai, išreikšti aukščiausiomis vertėmis, rodo, kad esame stiprūs ir galime didžiuotis. Didžioji mūsų 

Gimnazijos mokinių dalis pažymi, kad turi namuose kompiuterius su interneto ryšiu, kad galėtų atlikti 

nuotolinio mokymo užduotis (3,6). Tą patį pažymi ir tėvai (3,7). Jie nurodo, kad mokytojai naudoja IKT 

bei virtualią aplinką namų darbams užduoti, projektinėse veiklose (3,2); mokiniai pastebi, kad mokytojai 

IKT tikslingai naudoja pamokose (3,2), tėvai pritaria (3,3). Mokiniai teigia, kad geba puikiai orientuotis 

įvairiose virtualiose aplinkose bendradarbiaudami, atlikdami mokomuosius darbus, ieškodami 

papildomos informacijos (3,2), puikiai orientuojasi bendraudami socialiniuose-edukaciniuose tinkluose 

(3,2). Tėvai pažymi, kad edukacinės išvykos skatina mokymosi motyvaciją (3,5), mokymosi ne 

mokykloje, virtualioje aplinkoje pamokos yra svarbios ir naudingos (3,3). Tėvai skatina savo vaikus 

naudotis kuo įvairesnėmis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, informacijos šaltiniais, 

kompiuterinėmis programomis (3,3). Pedagogai pažymi, kad virtualios mokymo(si) aplinkos ir IKT 

panaudojimas plečia ugdymo(si) organizavimo galimybes (3,5), mokymosi ne mokykloje metu 

skatinama aktyvi mokinių veikla: jie skatinami klausytis, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, 

spręsti problemas, kurti, judėti. Plėtojamas patyriminis mokymas. (3,5). Mokytojai teigia, kad 

skaitmeninis turinys ir technologijos padeda mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis (3,5), 

mokiniai edukacinėse išvykose gali mokymąsi susieti su savo interesais (3,5), turi galimybę įgyti 

profesinės patirties (3,5). 

Naudojomės ir tėvų ir mokinių apklausomis NŠA 2019. Dalyvavo 38% tėvų ir 100% mokinių. 

Tėvai pastebi, kad mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiaudami, padėdami vienas kitam 

(3,5). Pritaria, kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje (3,4), mokytojai 

padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime (3,4), vaikai yra skatinami būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3). Tėvai teigė, kad per paskutinius 2 mėn. iš jų vaiko nebuvo 

juokiamasi ir šaipomasi (3,4). Mokiniai pažymi, kad jiems yra svarbu mokytis (3,5), yra skatinami 

bendradarbiauti ir padėti vienas kitam (3,2), pažinti savo gabumus ir pomėgius (3,0). Jie pritaria, kad per 

paskutinius 2 mėn. iš kitų mokinių nesijuokė ir nesišaipė (3,2), kad nebijo pamokose bandyti, daryti 

klaidų ar neteisingai atsakyti (2,9). 

 Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuojamos kaip pozityvios. Nors žemiausios 

apklausos vertės palyginti aukštos (2,5–2,6) ir gali būti traktuojamos kaip pozityvios, tačiau yra poreikis 

keistis. Pokyčiai būtini.  Mokiniai teigia, kad pamokos ne mokykloje nėra dažnos (2,2). Ne visur 

prieinamas WI-FI ryšys (2,4), pamokos nėra dažnai organizuojamos edukacinių išvykų metu (2,4). 

Nepakankamai su mokiniais aptariama, kaip IKT gerina mokymosi rezultatus (2,5). Mokytojai pastebi, 



kad tėvai nepakankamai įsitraukia į Gimnazijos aplinkos kūrimą (2,5). Poreikį keistis mokytojai nurodo 

dėl tėvų dalyvavimo aplinkos kūrime (2,9), dėl tėvų dalyvavimo organizuojant mokymąsi ne mokykloje 

(2,9), mokyklos aplinkų galimybių plėtrą mokiniams realizuoti save (2,8), pedagogų IKT kompetencijų 

reguliarų tobulinimą (2,8) bei tikslingą IKT naudojimą savo dalyko pamokose (2,8). 

NŠA apklausos duomenimis, mokiniai teigia, kad trūksta galimybių per pamokas pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis (2,3), pritaria ir tėvai (2,5). Mokyklos lankymas ne visiems mokiniams 

suteikia džiaugsmą (2,4). Mokiniai pastebi, kad nėra pakankamai planuojami jų mokymosi tikslai ir 

galimybės tikslams pasiekti (2,6), ne visada mokykloje aptariamos jų mokymosi sėkmės (2,7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. TIRTA: 

Veiklos sritis: 3. Ugdymo(si) aplinkos. 

Veiklos tema: 3.2. Mokymasis be sienų. 

Veiklos rodiklis: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje.  

Tyrimo rezultatų analizę atliko mokytojos: 

1. Lina Snapkienė. 

2. Violeta Gricenkienė. 

3. Lilijana Peter. 

 

RAKTINIŲ ŽODŽIŲ APRAŠYMAS 

 Raktinis žodis Detalus rodiklio aprašymas 

Mokyklos teritorijos 

naudojimas ugdymui 

Ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos teritorija – ,,klasės lauke“. Įvairios 

mokyklos aplinkos (želdiniai, bandymų zonos, stadionai, aikštynai, poilsio zonos ir 

t.t.) naudojamos kaip mokymosi lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai žino jų edukacines 

galimybes ir geba panaudoti ugdymui: teritorijos pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui ir 

kitokiam mokymuisi, sveikatos stiprinimui, žaidimams ir kt. 

Edukacinės išvykos Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, kultūros įstaigoje, įmonėse, 

valdžios institucijose ir kt. – galimybėmis ir organizuoja realiu pasaulio pažinimu 

pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Tai aktualizuoja ugdymą, 

suteikia mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties, būti mokomiems įvairesnių 

žmonių ir susieti mokymąsi su savo interesais. Mokytojai analizuoja ir aptaria 

mokinių mokymosi už mokyklos ribų poveikį, tobulina taikomus būdus ir ieško naujų 

galimybių. 

 

ILIUSTRACIJOS 

4 lygis 2 lygis 
Ugdymui veiksmingai ir išradingai pritaikoma 

didžioji dalis patalpų ir mokyklos teritorijos erdvių 

– mokyklos stadionas, du sporto aikštynai, parkas, 

vidinis kiemelis. Yra įrengtos dvi žaliosios klasės 

lauke. Ugdymo procesas vyksta ir koridoriuose, 

holuose, bibliotekoje, taip pat ne mokyklos 

teritorijoje. 

Apie 80 proc. pedagogų vykdydami kryptingą 

ugdymą ne klasėje taiko aktyviuosius mokymosi 

metodus.  

Apie 80 proc. mokytojų, neformaliojo švietimo 

specialistų, klasių auklėtojų žino, planuoja ir taiko 

ne mažiau kaip tris užsiėmimus ar kitokias veiklas 

kiekvienai dėstomai klasei per mokslo metus ne 

klasėje, ne mokyklos teritorijoje. 

80 proc. mokytojų pasirinkę mokymąsi ne klasėje 

išbando po vieną naują metodą, kuris kelia mokinių 

mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybiškumą ir kitas 

kompetencijas.  

80 proc. mokinių užsiėmimai ne klasėje, pritaikant 

teorines žinias praktikoje, turi įtakos renkantis 

Ugdymui įvairios patalpos ir mokyklos teritorijos 

erdvės – mokyklos stadionas, du sporto aikštynai, 

parkas, vidinis kiemelis, dvi žaliosios klasės, 

koridoriai, holai, biblioteka – pritaikomos neblogai, 

tačiau nesistemingai.  

Apie 30 proc. pedagogų vykdydami priimtiną 

ugdymą ne klasėje taiko aktyviuosius mokymo(si) 

metodus.  

Tik  apie 30% pedagogų žino savo edukacines 

galimybes ir geba panaudoti tik mokyklos teritoriją  

ugdymui. Pedagogai mokymąsi ne klasėje kaip 

mokymosi vietą ir šaltinį praktikoje pritaiko ne 

daugiau kaip 1 kartą klasei per mokslo metus. 

30 proc. pedagogų mokydami ne klasėje išbando po 

vieną naują metodą, kuris kelia mokinių mokymosi 

motyvaciją, ugdo kūrybiškumą ir kitas 

kompetencijas.  

30 proc. mokiniams užsiėmimai ne klasėje, 

pritaikant teorines žinias praktikoje, turi įtakos 

renkantis profesiją, sveikos gyvensenos ugdymui 

bei sveikatos stiprinimui ir sudaro galimybes 



profesiją, ugdant sveiką gyvenseną bei stiprinant 

sveikatą ir sudaro galimybes teorines žinias taikyti 

praktikoje, tyrinėti. 

80 proc. mokymosi veiklų ne mokykloje yra 

planuojamos dalykų metodinėse grupėse, dalykų 

mokytojų ilgalaikiuose planuose, neformaliojo 

švietimo programose, jos yra apibendrinamos, jų 

tęstinumas numatomas metodinių grupių 

susirinkimų, mokslo metų pabaigoje vykstančių 

projektinių dienų metu. 

80 proc. mokytojų ne mažiau kaip du kartus per 

metus organizuoja temines edukacines išvykas, 

pagrįstas gilesniu pasaulio pažinimu.  

Edukacinės išvykos yra numatomos dalykų 

metodinių grupių, dalykų mokytojų ilgalaikiuose, 

klasių auklėtojų veiklos planuose, neformaliojo 

švietimo programose ir organizuojamos tikslingai 

kaip ugdymo proceso dalis. Per mokslo metus pagal 

finansines galimybes kiekvienai klasei 

organizuojamos ne mažiau kaip dvi edukacinės 

išvykos į gamtą, kultūrines įstaigas, muziejus, 

įmones ir pan. Jose dalyvauja 80 proc. mokinių. 

Kiekvienoje edukacinėje išvykoje mokiniams 

keliami mokymosi uždaviniai, siūlomos prasmingos 

veiklos, mokinių pasiekimai apibendrinami ir 

vertinami. Mokytojai analizuoja edukacinių išvykų 

poveikį mokinių pasiekimams, tobulina šios veiklos 

būdus, didina mokymosi motyvaciją, daro poveikį 

asmenybės formavimuisi: plečia mokinių akiratį, 

suteikia galimybę atpažinti polinkius, apsispręsti 

renkantis ateities profesiją. 

Veiksmingas ir kryptingas ugdymas skatina 

realizuoti saviraiškos galimybes mokiniams 

dalyvaujant popamokinėje socialinėje veikloje 

(savanorystė, savivalda, organizacijos ir kt.) (80 

proc. mokinių) ir neformalioje veikloje: mokykloje 

(40%) bei už mokyklos ribų (30 proc.). 

80 proc. pedagogų, bendraudami ir 

bendradarbiaudami su švietimo, kultūros darbo 

rinkos ir kt. institucijomis, bent kartą per metus 

išbando naują ugdymo būdą. 

 

teorines žinias taikyti praktikoje, tyrinėti. 

Tik retkarčiais iki 30 proc. mokymosi veiklų ne 

mokykloje yra planuojamos dalykų metodinėse 

grupėse, dalykų mokytojų ilgalaikiuose planuose, 

neformaliojo švietimo programose. Jos metodinių 

grupių susirinkimų, mokslo metų pabaigoje 

vykstančių projektinių dienų metu apibendrinamos 

ir tęstinumas numatomas nesistemingai. 

30 proc. mokytojų ne mažiau kaip kartą per metus 

organizuoja temines edukacines išvykas, skirtas 

pažintinei veiklai. 

Tik 30 proc. edukacinių išvykų yra numatomos 

dalykų metodinių grupių, dalykų mokytojų 

ilgalaikiuose, klasių auklėtojų veiklos planuose, 

neformaliojo švietimo programose. Jose dalyvauja 

30 proc. mokinių. 

Edukacinėse išvykose keliami mokymosi 

uždaviniai, siūlomos priimtinos veiklos bei mokinių 

pasiekimai apibendrinami ir vertinami 

nesistemingai. Tik 30% pedagogų analizuoja 

edukacinių išvykų poveikį mokinių pasiekimams 

bei tobulina šios veiklos būdus didindami 

mokymosi motyvaciją, darydami poveikį 

asmenybės formavimuisi. 

Priimtinas ugdymas skatina realizuoti saviraiškos 

galimybes, mokiniams dalyvaujant popamokinėje 

socialinėje veikloje (savanorystė, savivalda, 

organizacijos ir kt.) (30 proc. mokinių) ir 

neformalioje veikloje: mokykloje (20%) bei už 

mokyklos ribų (15%). 

Tik 30 proc. pedagogų, bendraudami ir 

bendradarbiaudami  su švietimo, kultūros darbo 

rinkos ir kt. institucijomis, bent kartą per metus 

išbando naują ugdymo būdą. 

 

REZULTATAI 

Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui  

93% mokytojų, 80% tėvų ir 72% mokinių nurodo, kad mokymasis mokykloje organizuojamas 

taip, kad ugdymui būtų išradingai ir veiksmingai pritaikyta didžioji dalis patalpų ir mokyklos teritorijos 

erdvių – mokyklos stadionas, du sporto aikštynai, parkas, vidinis kiemelis, žalioji klasė lauke, 

Gimnazijos koridoriai, holai, biblioteka ir kita.  Tačiau 64% pedagogų nurodo, kad organizuojant 

ugdymą, mokyklos teritorijas ir aplinką reikėtų panaudoti išradingiau ir plačiau. 91% mokytojų žino ir 

geba panaudoti ugdymo procese (tyrinėjimui, kitokiam ugdymui, sveikatos stiprinimui, žaidimams) 



mokyklos teritoriją ir aplinką. 81% pedagogų ir 81% tėvų teigia, kad mokyklos teritorijoje yra daug 

galimybių mokiniui  realizuoti save, tačiau 73% mokytojų ir 65% mokinių įžvelgia, kad mokinių 

savirealizacijai mokyklos teritorija ir aplinka nėra pakankamai išnaudojama ir pritaikyta. 94% mokytojų, 

vykdydami kryptingą ugdymą ne klasėje, taiko aktyviuosius mokymosi metodus, 98% mokytojų, 82% 

tėvų ir 73% mokinių teigia, kad mokymosi ne mokykloje metu skatinama aktyvi mokinių veikla: jie 

skatinami klausinėti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti, judėti. 68% 

mokytojų, neformaliojo švietimo pedagogų, klasių auklėtojų pamokas organizuoja ne mokykloje: 

mokyklos teritorijoje, aplinkoje ir kitose erdvėse. 69% pritaria, kad reikia keistis ir savo pamokas bei 

užsiėmimus planuoti ir vesti ne mokykloje ne mažiau kaip tris kartus per mokslo metus kiekvienai 

dėstomai klasei. 49% tėvų ir 64% mokinių mano, kad pamokų, organizuojamų ne mokykloje, yra per 

mažai. 94% mokytojų teigia, kad su mokiniais aptaria ne mokykloje organizuojamas pamokas, tačiau 

47% mokinių nesutinka. Mokinių užsiėmimai ne klasėje, pritaikant teorines žinias praktikoje, turi įtakos 

renkantis profesiją, ugdant sveiką gyvenseną bei stiprinant sveikatą, sudaro galimybes turimas žinias 

taikyti praktikoje, tyrinėti. 96% mokytojų, 97% tėvų ir 83% mokinių įžvelgia tokių pamokų naudą, 

svarbą mokiniui. Mokytojai įvardina, kad Gimnazijos tikslingiausios ugdymui aplinkos yra šios: žalioji 

klasė, sporto aikštynai, parkas, biblioteka, vidinis kiemas; mokiniai papildo: muziejai, miestelis, 

koridoriai, gamta, parduotuvės. Tėvai nurodo tas pačias vietas, tačiau pastebi, kad erdvių įrengimui 

reikalinga iniciatyva ne tik iš pedagogų, bet ir iš vaikų ir tėvų, pasitelkiant  projektų rašymą. Tėvai siūlo 

įrengti odinių (laukui pritaikytų) sėdmaišių vietą/klasę, lauko treniruoklių vietą, šachmatų/šaškių lentą 

ant suolelių, ant asfalto ir pan., taip pat, be  papildomų išteklių, skatinama išnaudoti miestelio aplinką: 

parkus, miškus, skverus, stadioną. Mokinių įvardijimai panašūs. Pedagogai įvardina sunkumus 

organizuojant pamokas ne mokykloje: teritorijos panaudojimas galimas tik šiltuoju metų laiku, 

galimybių ribojimas dėl pavėžėjimo, didelių klasių mokinių drausmės klausimai, erdvių stoka, patirties 

stoka, papildomas pasiruošimas, lauke mažai mobilių priemonių, mobilių kėdžių trūkumas, žalių klasių 

trūkumas ir kita. 92% pedagogų pastebi, kad mokyklos teritorijoje pertraukų metu mokiniai gerai 

jaučiasi, tam pritaria ir 78% mokinių. Tačiau net 79% pedagogų pasigenda tėvų dalyvavimo mokyklos 

aplinkos kūrime, pagalbos organizuojant pamokas ne mokykloje ir įžvelgia poreikį keistis. 71% tėvų 

mano, kad pakankamai dalyvauja mokyklos aplinkos kūrime. Didesnė dalis veiklų mokymosi ne 

mokykloje yra planuojamos dalykų metodinėse grupėse, ilgalaikiuose planuose, neformaliojo švietimo 

programose. Metodinių grupių susirinkimuose jos apibendrinamos ir tęstinumas numatomas 

nesistemingai.  

Edukacinės išvykos 

96%  mokytojų teigia, kad organizuodami edukacines išvykas mokiniams domisi mokymosi ne 

mokykloje (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt.) galimybėmis. Didžioji 

dauguma edukacinių išvykų yra numatytos metodinių grupių, dalykų mokytojų ilgalaikiuose planuose, 



neformaliojo švietimo programose ir organizuojamos tikslingai kaip ugdymo proceso dalis. Jose 

dalyvauja dauguma mokinių. 94% mokytojų teigia, kad edukacinėse išvykose organizuoja realaus 

pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą, 82% tėvų ir 65% mokinių pritaria šiam teiginiui. 64% pedagogų 

mato poreikį tobulinti šį ugdymą. 92% mokytojų, 96% tėvų ir 81% mokinių nurodo, kad išvykos skatina 

mokymosi motyvaciją, 96% pedagogų ir 81% mokinių nurodo,  kad mokiniai turi galimybę įgyti 

profesinės patirties. 100% pedagogų ir 83% mokinių nurodo, kad mokiniai edukacinėse išvykose 

mokymąsi gali susieti su savo interesais. 65% pedagogų pripažįsta, kad pamokos nėra dažnai 

organizuojamos edukacinių išvykų metu, jų reikėtų organizuoti daugiau. 31% tėvų ir 51% mokinių 

pritaria. 9–6% mokytojų analizuoja edukacinių išvykų poveikį mokinių pasiekimams, poveikį ugdymui, 

71% mokinių pritaria.  98% mokytojų tobulina šios veiklos būdus, didina mokymosi motyvaciją, daro 

poveikį asmenybės formavimuisi: plečia mokinių akiratį, suteikia galimybę atpažinti polinkius, 

apsispręsti renkantis ateities profesiją. 96% pedagogų įžvelgia tokių pamokų svarbą ir naudą. 72% 

mokytojų išsako susirūpinimą, kad tėvai nepakankamai dalyvauja organizuojant mokymąsi ne 

mokykloje,70% tėvų mano, kad dalyvavimo pakanka. Veiksmingas ugdymas 65% mokinių skatina 

realizuoti saviraiškos galimybes dalyvaujant popamokinėje socialinėje veikloje (savanorystė (įeina į 

SEU programą), savivalda, organizacijos ir kt.). Neformaliame švietime, vykdomame Gimnazijos, 

dalyvauja 57% 7–16 m. ir 46% 17–18 m. mokiniai. NŠ veikloje už mokyklos ribų – 30% 7–16 m. ir 

22% 17–18 m. mokiniai. Dauguma pedagogų, bendraudami su švietimo, kultūros, darbo rinkos ir kt. 

institucijomis, bent kartą per metus išbando naują ugdymo būdą. Tėvai įvardina tikslingiausias 

edukacines išvykas, kuriose mokiniai gali save realizuoti: amatų centrai, teatrai, muziejai, parodos, 

visuomeniniai renginiai, studijų regatos, J. Gižo etnografinė sodyba Drevernoje, Veiviržėnų kultūros 

centras, Kintų turistinis maršrutas ,,Pamario kelias", Kintų Vydūno kultūros centras, taip pat edukacijos, 

ruošiančios mokinius tapti socialiomis asmenybėmis, mokančios finansinio raštingumo, atsakingo 

požiūrio į šeimą, edukacinės programos:  Žuvies kelias, Jūrinis mazgas, Nusidažyk Drevernos vėtrungę-

magnetuką, Pažink dinozaurą, Pažink mokslą kitaip, Iškilios asmenybės tarpukariu, Tarpukario 

Gargždai, gamtos išvykos, istoriniai objektai, viešoji biblioteka, tėvų darbovietės, išvykos pas profesijų 

atstovus, įvairios dirbtuvėlės, žygiai, įmonės, fabrikėliai ir kt. Mokiniai tikslingiausiomis išvykomis 

įvardina baseiną, vandens parkus, profesijų atstovų, įmonių lankymą bei praktinę veiklą jose, įvairių 

profesinių mokyklų lankymą, gamtos tyrinėjimą, muziejus, teatrą ir ekskursijas. Mokytojai 

tikslingiausias edukacines išvykas sieja su praktika, amatais, profesiniu orientavimu, pažinimo 

galimybėmis, etnokultūros puoselėjimu. 

IŠVADOS 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

1. Ugdymas Gimnazijoje organizuojamas veiksmingai, pritaikant didžiąją dalį mokyklos patalpų 

bei teritorijos erdvių, mokytojai žino ir geba aplinkas ir erdves pritaikyti išradingai. 



2. Organizuojant mokymąsi ne mokykloje, kryptingai taikomi aktyvieji mokymo(si) metodai, 

skatinama aktyvi mokinių veikla, kuri yra aptariama. 

3. Pamokos ir užsiėmimai, vykdomi ne mokykloje, yra svarbūs ir naudingi mokiniams, 

plėtojama jų profesinė patirtis, įžvelgiama nauda mokiniui. 

4. Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje galimybėmis, teigia, kad edukacinių išvykų metu 

mokiniai savo interesus sieja su mokymusi, skatinama mokymosi motyvacija. 

5. Mokiniai yra skatinami bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems, mokytojai padeda mokiniams 

suprasti mokymosi svarbą gyvenime, mokiniai skatinami būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais, plėtojama patyriminė veikla. (NŠA 2019). 

6. Mokiniai pažymi, kad mokytis jiems yra svarbu. (NŠA 2019).. 

7. Gimnazijojė tėvai yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą. (NŠA 2019). 

SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Tėvų dalyvavimas mokyklos aplinkos kūrime bei organizuojant pamokas ne mokykloje yra 

nepakankamas. 

2. Pamokų, užsiėmimų ne mokykloje (mokyklos teritorijoje, aplinkoje, kitose erdvėse, edukacinių 

išvykų metu) mokytojai organizuoja nepakankamai. 

3.  Mokiniai ne visada turi galimybę pamokos metu pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis (NŠA 

2019). 

4. Ne visiems mokiniams mokykla yra patraukli (NŠA 2019). 

5. Dalis pedagogų mano, kad mokyklos aplinkoje trūksta vietų, kur moksleiviai galėtų save 

realizuoti. 

6. Priežastis, kodėl sunku organizuoti ugdymą ne mokykloje, mokytojai nurodė: blogą orą (5), 

riboja laiko galimybės (nustatytu laiku būtina grįžti dėl mokinių pavežėjimo), išvykos vyktų kitų 

pamokų sąskaita, organizaciniai klausimai (pvz. tvarkaraštis) (7), papildomą laiką reiktų skirti 

pasiruošimui (2), didelį mokinių skaičių ir dėl to kylančias drausmės, saugumo problemas, todėl 

reiktų mokytojams pagalbininkų (vienam mokytojui turėtų tekti ne daugiau kaip 15 moksleivių 

(11), erdvių mokykloje trūkumą (7), mobilių priemonių  trūkumą: nešiojamų kompiuterių, lentų, 

sulankstomų kėdžių (2), idėjų ir patirties trūkumą (2), multimedijų pamokose poreikį (1), 

mokinių negebėjimą susikaupti kitose aplinkose (2). 

KEISTI 

1. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo, įtraukiant juos į mokyklos aplinkos kūrimą bei organizuojant 

mokymą(si) ne mokykloje. 

2. Plėsti edukacines erdves, plačiau jas panaudoti mokinių savirealizacijai. 

3. Pamokas ir užsiėmimus ne mokykloje vesti dažniau, planuoti ir fiksuoti ilgalaikiuose dalyko 

planuose, vedant ne mažiau kaip 3 kartus klasei per mokslo metus, jas aptarti su mokiniais. 



4. Metodinėse grupėse sistemingai mokymosi ne mokykloje veiklas planuoti, aptarti, apibendrinti ir 

numatyti tęstinumą. 

5. Nors mokiniai petrtaukų metu gerai jaučiasi mokyklos aplinkoje, dalis mokinių įžvelgia poreikį 

keistis. Tai reiškia, kad jie ne visada saugūs, todėl būtina stiprinti mokinių saugumą mokyklos 

aplinkoje. 

6. Mokymąsi ne mokykloje, edukacines išvykas, ekskursijas orientuoti į savo dėstomo dalyko 

programą. 

 

REKOMENDACIJOS 

MOKYKLOS ADMINISTRACIJAI 

 Tobulinti, suplanuoti ir kurti naujas edukacines erdves, skirtas mokinių savirealizacijos 

galimybių  bei mokytojų organizuojamų ugdymo veiklų plėtrai. 

 Plėsti informacijos sklaidą apie gimnazijos teritorijos panaudojimą ugdymui. 

 Skatinti mokinius ir jų tėvus aktyviau įsitraukti į gimnazijos edukacinių erdvių kūrimą, pamokų 

ir užsiėmimų ne mokykloje organizavimą. 

 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2019–2020 m. m. stipriuosius ir tobulintinus rezultatus 

naudoti planuojant kitų mokslo metų Gimnazijos veiklą, nustatant strateginio, metinio veiklos 

plano prioritetus, tikslus bei uždavinius, priimant vadybinius sprendimus. 

 Planuoti mokytojų dalyvavimą seminaruose, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kuriuose 

mokytojai įgytų žinių ir patirties, kaip tikslingiau organizuoti mokymąsi ne mokykloje ir 

edukacinėse išvykose. 

 Aptarti ir taikyti priemones, padėsiančias stiprinti mokinių saugumą Gimnazijos aplinkose. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPEI 

 Aptarti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.   

 Pateikti įsivertinimo stipriąsias ir silpnąsias puses, poreikį keistis bei rekomendacijas, siūlymus, 

priemones mokyklos administracijai, metodinei tarybai, metodinėms grupėms ir mokytojams.  

 

METODINEI TARYBAI 

 Susipažinti su Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2019–2020 m. m. rezultatais ir 

rekomendacijomis. 

 Bendradarbiaujant su mokyklos administracija, planuoti ir numatyti naujas mokyklos aplinkas, 

kuriose moksleiviai galėtų realizuoti save, o mokytojai – organizuoti ugdymo veiklas. 

 Numatyti, kuriose mokyklos aplinkos kūrimo bei ugdymo ne mokykloje organizavimo veiklose 

reiktų tėvų pagalbos. 



 Aptarti poreikį ir galimybę mokyklai įsigyti mobilių priemonių (sulankstomų kėdžių ir pan.), 

kurias būtų galima panaudoti ugdymo ne mokykloje organizavimui. Pasiūlymą teikti mokyklos 

administracijai. 

 Aptarti poreikį ir galimybes mokyklos teritorijoje įrengti lauko treniruoklių bei dar vieną žaliąją 

klasę. 

 

METODINĖMS GRUPĖMS 

 Susipažinti su Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2019–2020 m. m. rezultatais ir 

rekomendacijomis. Išanalizuoti stipriąsias ir silpnąsias puses bei poreikį keistis. 

 Pamokas ir užsiėmimus ne mokykloje vesti dažniau, planuoti ir fiksuoti ilgalaikiuose dalyko 

planuose, vedant ne mažiau kaip 3 kartus klasei per mokslo metus, jas aptarti su mokiniais. 

 Aptarti efektyvesnio mokymosi ne mokykloje galimybes. Planuoti kitų metų veiklą ir įtraukti 

mokymosi ne mokykloje veiklas į metodinės grupės veiklos planą. 

 Sistemingai vykdyti gerosios patirties sklaidą, aptariant kitose erdvėse ir išvykose organizuotas 

pamokas, veiklas, įvardinant sėkmes ir nesėkmes. 

 Numatyti tokių veiklų tęstinumą. 

 

MOKYTOJAMS 

 Susipažinti su Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2019–2020 m.m. rezultatais ir 

rekomendacijomis. 

 Vesti  pamokas įvairesnėse vietose – ne mokyklos patalpose, kitose aplinkose – ne mažiau kaip 

tris kartus per mokslo metus kiekvienai klasei, jas planuoti ir fiksuoti ilgalaikiuose dalyko 

planuose. 

 Kitose aplinkose organizuojamas pamokas vesti orientuojant ugdymą į dalyko programos tikslus 

ir uždavinius. 

 Nuolat vykdyti įvairių edukacijų, ekskursijų ir gimanazijos teritorijų panaudojimą ugdymui 

sklaidą: informaciją ir nuotraukas pateikti mokyklos tinklalapiui, Facebook platformoje. 

 Informaciją apie kitose aplinkose pravestas pamokas fiksuoti elektroniniame dienyne prie 

pamokos aprašo nurodant, kokioje aplinkoje vyko pamoka.  

 Sistemingai aptarti ir informuoti apie pamokų ir užsiėmimų, organizuojamų ne gimnazijoje, 

naudą su mokiniais ir jų tėvais susitikimų ir susirinkimų metu. 

 Skatinti mokinius ir jų tėvus aktyviau įsitraukti į gimnazijos edukacinių erdvių kūrimą, pamokų 

ir užsiėmimų ne mokykloje organizavimą. 

 

 



3 veiklos srities Ugdymosi aplinkos 3.2. veiklos temos Mokymasis be sienų 

veiklos rodiklį 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje vertiname 3 lygiu.  

 

 

2. TIRTA: 

Veiklos sritis: 3. Ugdymo(si) aplinkos. 

Veiklos tema: 3.2. Mokymasis be sienų. 

Veiklos rodiklis: 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.  

Tyrimo rezultatų analizę atliko mokytojos : 

1. Daiva Kačinskienė. 

2. Inesa Michailova. 

3. Simona Šapalienė. 

 

RAKTINIŲ ŽODŽIŲ APRAŠYMAS 

 Raktinis žodis Detalus rodiklio aprašymas 

Tikslingumas Mokytojai supranta, kaip ir kiek pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų 

darbus gali būti panaudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos. 

Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams 

patraukliau mokytis. Virtualios aplinkos ir mokymosi terpės pa(si)renkamos tikslingai 

ir yra saugios. Mokytojai analizuoja, kaip/kiek/ar informacinių komunikacinių 

technologijų (toliau – IKT) panaudojimas  gerina mokymosi rezultatus, ir tobulina 

IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus. 

Įvairiapusiškumas Virtualios ugdymosi aplinkos įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, 

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

ir eksperimentuoti. Virtualios ugdymosi aplinkos palaiko mokymąsi bendraujant ir 

bendradarbiaujant socialiniuose-edukaciniuose tinkluose, dalyvaujant mokyklų ir 

tarptautiniuose mainuose. Skatinama naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, informacijos šaltiniais ir ryšiais. 

 

ILIUSTRACIJOS 

4 lygis 2 lygis 

 Apie 80% mokytojų tikslingai savo dalykų 

pamokose renkasi ir naudoja virtualias 

mokymosi aplinkas.  

 Apie 80% mokytojų norėdami patraukliau ir 

veiksmingiau perteikti ugdymo turinį 

pamokose reguliariai naudoja įvairius 

metodus virtualioje aplinkoje ir kitas IKT 

priemones.  

 80% mokytojų virtualias mokymosi aplinkas 

naudoja užduodami namų darbus, atliekant 

praktines užduotis,  projektinius darbus 

 Tik apie 30% mokytojų tikslingai savo 

dalykų pamokose naudoja ir renkasi virtualias 

mokymosi aplinkas.  

 Iki 30% mokytojų, norėdami patraukliau ir 

veiksmingiau perteikti ugdymo turinį, 

pamokose nesistemingai naudoja įvairius 

metodus virtualioje aplinkoje ir kitas IKT 

priemones. 

  Apie 30% mokytojų virtualias mokymosi 

aplinkas naudoja užduodami namų darbus, 

atliekant praktines užduotis, projektinius 



 Apie 80% mokytojų moka parinkti tikslingas 

ir saugias virtualias mokymosi aplinkas.  

 

 Apie 80% mokytojų skatina mokinius 

naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, informacijos 

šaltiniais ir ryšiais. 

 Apie 80% mokytojų analizuoja, ar IKT 

panaudojimas gerina mokymosi rezultatus ir 

tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi 

būdus. 

 Apie 80% mokytojų, mokinių ir tėvų 

supranta, kad virtualios mokymosi aplinkos 

padeda gilinti dalyko žinias.  

 

 Apie 80% mokinių teigia, kad IKT 

naudojimas didina mokymosi motyvaciją bei 

gerina ugdymo(si) rezultatus.  

 Apie 80% mokinių teigia, kad puikia geba 

orientuotis įvairiose virtualiose aplinkose 

bendraudami ir bendradarbiaudami, atlikdami 

mokomuosius darbus, ieškodami papildomos 

informacijos. 

 Apie 80%  tėvų supranta virtualių mokymosi 

aplinkų naudingumą ir pasirūpina, kad vaikai 

turėtų mobilius įrenginius ir interneto ryšį. 

 Apie 90% gimnazijos kabinetų aprūpinta 

įvairia kompiuterine įranga, yra internetinis 

ryšys. 

 Mokiniams prieinama WI-FI zona 80% 

gimnazijos kabinetuose ir vidaus aplinkose. 

 Mokyklos internetinė svetainė populiari 

mokinių, mokytojų, mėgstama tėvų, ji gausi 

turinio įvairove, reguliariai atnaujinama 

informacija. 

 80% pedagogų nors kartą per 5 metus gilino 

IKT kompetencijas. 

 80% tėvų, mokytojų ir mokinių teigia, kad 

virtualios erdvės ir IKT panaudojimas plečia 

ugdymo(si) organizavimo galimybes. 

 

darbus. 

 Mažiau nei 30% mokytojų moka parinkti 

tikslingas ir saugias virtualias mokymosi 

aplinkas.  

 Apie 30% mokytojų skatina mokinius 

naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, informacijos 

šaltiniais ir ryšiais. 

 Iki 30% mokytojų analizuoja, ar IKT 

panaudojimas gerina mokymosi rezultatus ir 

tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi 

būdus. 

 Apie 30% mokytojų, mokinių ir tėvų mano, 

kad virtualios mokymosi aplinkos nepadeda 

gilinti dalyko žinių.  

 Tik 30% mokinių teigia, kad IKT naudojimas 

didina mokymosi motyvaciją ir gerina 

ugdymo(si) rezultatus. 

 Apie 70% mokinių teigia, kad patiria 

sunkumų naudodamiesi virtualiomis 

mokymosi aplinkomis. 

 

 

 

 Apie 70% tėvų mano, kad IKT panaudojimas 

mokymuisi yra netikslingas. 

 

 Apie 20% gimnazijos kabinetų aprūpinta 

įvairia kompiuterine įranga, yra internetinis 

ryšys. 

 Mokiniams prieinama WI-FI zona 20% 

gimnazijos vidaus erdvių. 

 Mokyklos internetinė svetainė yra priimtina ir 

tinkama mokiniams, mokytojams, tėvams, 

tačiau reikia išplėtoti naudojimo būdų ir 

turinio įvairovę. 

 Tik 20% tėvų, mokytojų ir mokinių pritaria, 

kad virtualios erdvės ir IKT panaudojimas 

plečia ugdymo(si) organizavimo galimybes. 

 

 

REZULTATAI 

Tikslingumas 

Mokytojų apklausa 

55% procentai mokytojų sutinka su teiginiu, kad savo dalyko pamokose tikslingai naudoja 

informacines ir komunikacines technologijas, o 42% visiškai sutinka su pateiktu teiginiu. Aukščiausia 

rodiklio vertė –3,4, o poreikio keistis rodiklio vertė – 2,8. 46% pildžiusiųjų apklausą teigia, kad yra 

poreikis keistis. Šis teiginys yra išskirtas prie vieno iš 5 didžiausią poreikį keistis turinčių teiginių. 



Su teiginiu, kad tikslingai renkasi virtualias mokymosi aplinkas bei naudoja IKT 

ruošdamiesi pamokoms, sutinka 51% respondentų, o 47% sutinka visiškai. Aukščiausias rodiklis – 3,5, 

o poreikio keistis –2,7. 46% respondentų teigia, kad reikalingas poreikis keistis. 

55% apklaustųjų sutinka su teiginiu, kad tikslingai renkasi virtualias mokymosi aplinkas 

bei naudoja IKT užduodami mokiniams namų darbus ir praktines užduotis, o visiškai sutinka tik 33%. 

Rodiklio kokybės įvertinimas gana aukštas  – 3,2, bet poreikio keistis rodiklis 2,7 kelia susirūpinimą. 

Iš 52 respondentų 30, tai yra 59%, sutinka su teiginiu, kad tikslingai renkasi virtualias 

mokymosi aplinkas bei naudoja IKT projektinėje veikloje, visiškai su teiginiu sutinka 35%. Aukščiausia 

vertė 3,3, o poreikio keistis 2,6. 34% respondentų mano, kad šioje srityje reikalingi pokyčiai. 

Aukščiausiai įvertintas teiginys (3,5) teigia, kad skaitmeninis turinys ir technologijos 

padeda mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis, su šiuo teiginiu visiškai sutiko 51% 

respondentų, 47% sutiko iš dalies. 42% dalyvavusių apklausoje mano, kad ties šiuo teiginiu poreikio 

keistis nėra, o 34% pasisako, kad pokyčiai reikalingi. 

Mokytojai geba pasirinkti tikslingas ir saugias virtualias mokymosi aplinkas. Tai dar viena 

gana aukšta vertė – 3,3. Tačiau 38% respondentų mano, kad pokyčiai šioje srityje reikalingi. 

Su teiginiu, kad IKT panaudojimas, ko gero, gerina mokymosi rezultatus ir tobulina IKT 

taikymo mokymui ir mokymuisi būdus, sutinka 58% respondentų, visiškai sutinka 36%. Poreikio keistis 

rodiklio vertė 2,6.  

Virtualios mokymo(si) aplinkos ir IKT panaudojimas plečia ugdymo(si) organizavimo 

galimybes. Tai dar viena aukšta vertė – 3,5. Tačiau 42% dalyvavusių apklausoje mano, kad pokyčiai ir 

čia yra reikalingi. 

Respondentai teigia, kad analizuoja, ar IKT panaudojimas gerina mokymosi rezultatus ir 

tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymosi būdus. 26% visiškai sutinka ir 62%, ko gero, sutinka. 

Tačiau nemaža dalis  (39%) mano, kad yra reikalingi pokyčiai. 

Į atvirą klausimą, kokias sėkmes ir nesėkmes mokytojai patiria dirbdami virtualioje 

aplinkoje, dauguma kaip sėkmę išskyrė šiuos teiginius: auga mokinių motyvacija, daug informacijos 

mokomam dalykui, greitas grįžtamasis ryšys bei didesnis mokinių įsitraukimas. Prie nesėkmių didžioji 

dauguma parašė šiuos teiginius: didelės mokinių klasės, interneto trukdžiai, technikos priemonių 

trūkumas, ir didelė dauguma teigė, kad darbas virtualioje aplinkoje reikalauja didžiulių laiko sąnaudų. 

Mokinių apklausa 

75% mokinių teigia, kad namie turi kompiuterį su interneto ryšiu, kad galėtų atlikti 

nuotolinio mokymo užduotis. Tai didžiausia rodiklio vertė – 3,6.  

Su teiginiu, kad mokytojai tikslingai naudoja informacines ir komunikacines technologijas 

pamokose, sutinka 55% respondentų, tai rodiklis 3,2. Panašiai – 50% respondentų – vertinamas ir 

teiginys, kad mokytojai naudoja informacines ir komunikacines technologijas bei virtualią aplinką namų 

darbams užduoti.  Rodiklio vertė – 3,2. 



55% respondentų teigia, kad mokytojai naudoja informacines ir komunikacines bei virtualią aplinką 

projektiniuose darbuose. Rodiklio vertė – 3,1. 

Savo mobiliajame įrenginyje neribotą interneto prieigą, kad galėtų naudotis 

skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, turi tik 49% respondentų. Todėl rodiklio vertė tik 3,1. 

Su teiginiu, kad virtualios mokymosi aplinkos ir IKT panaudojimas plečia ugdymo(si) 

organizavimo galimybes, sutinka 53% apklaustųjų. Vertė – 3,0. 

52% teigia, kad  IKT panaudojimas gerina mokymosi rezultatus ir tobulina IKT taikymo 

mokymui ir mokymuisi būdus, ir 47% apklaustųjų sutinka, kad skaitmeninis turinys ir technologijos 

padeda įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis. Šių teiginių rodiklių vertė – 2,8. 

Teiginys, kad mokytojai skatina naudotis kuo įvairesnėmis skaitmeninėmis mokymosi 

priemonėmis, informaciniais šaltiniais, kompiuterinėmis programomis, buvo patvirtintas 45% 

respondentų mokinių. Rodiklio vertė – 2,8. 

Vienas žemiausių įvertinimų sulaukęs teiginys, kad  IKT panaudojimas ir virtualių 

mokymosi aplinkų panaudojimas kelia mokymosi motyvaciją ir gerina ugdymo(si) rezultatus. Vertė – 

2,7. 

Tik 36% respondentų teigia, kad  mokytojai su mokiniais aptaria, kaip IKT gerina 

mokymosi rezultatus. Rodiklio vertė tik 2,5. 

Tėvų apklausa 

93% tėvų teigia, kad savo vaikus yra aprūpinę kompiuteriais su interneto ryšiu, kad jie 

galėtų atlikti nuotolinio mokymo užduotis. Aukščiausia rodiklio vertė – 3,7. Taip pat 78% teigia, kad 

vaikas savo mobiliajame įrenginyje turi neribotą interneto prieigą, kad galėtų naudotis skaitmeninėmis 

mokymosi priemonėmis. Vertė – 3,3. 

88% tėvų skatina vaiką naudotis kuo įvairesnėmis skaitmeninėmis mokymosi 

priemonėmis, informaciniais šaltiniais, kompiuterinėmis programomis. Vertė – 3,3. 

93% tėvų teigia, kad mokytojai IKT taiko pamokose, projektinėse veiklose, užduodami 

namų darbus. Vertė – 3,3. 

Į teiginį, kad IKT panaudojimas gerina mokymosi rezultatus ir tobulina IKT taikymo 

mokymui ir mokymuisi būdus, atsakė 81% tėvų. Vertė – 3,0. 

Kad skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams patraukliau 

mokytis, atsakė 85% tėvų. Vertė – 3,1. 

Apibendrinant galima teigti, jog dauguma mokinių yra aprūpinti kompiuteriais ir kita 

programine įranga, suteikiančia galimybes mokytis nuotoliniu būdu. Didžioji dalis mokytojų teigia, kad 

skaitmeninis turinys ir įvairios kitos technologijos padeda jiems įdomiau ir išsamiau pateikti ugdymo 

turinį, bet ir tėvams, ir mokiniams kyla abejonių, ar skaitmeninis turinys ir technologijos padeda gerinti 

mokymosi rezultatus. 



Žemiausiomis vertėmis įvertinti teiginiai siekia 2,5. Tai signalizuoja apie poreikį keistis. Prasminga 

atkreipti dėmesį į teiginius, kuriuose mokiniai nurodo, kad mokytojai su jais neaptaria, kaip IKT gerina 

mokymosi rezultatus. 

Mokytojai teigia, kad naudoja IKT priemones. Dažniausiai IKT naudoja dėstomai 

medžiagai pateikti, savišvietai, papildomos informacijos paieškai, bendradarbiavimui su tėvais, namų 

darbų skyrimui; IKT turi teigiamą įtaką mokymosi rezultatams; IKT gebėjimus dažniausiai tobulina 

savarankiškai, dalyvaudami seminaruose, konsultuodamiesi su kolegomis. 

Įvairiapusiškumas  

Mokytojų apklausa 

Apklausos dalyviai teigia, kad  IKT panaudojimas ir virtualių mokymosi aplinkų 

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

50% visiškai sutinka ir 46%, ko gero, sutinka. Aukšta vidutinė vertė – 3,5. Tik nedidelė dalis (13%) 

mano, kad labai reikalingi pokyčiai. 

33% respondentų sutinka, 47% iš dalies sutinka su teiginiu, kad  dirbant virtualioje 

aplinkoje mokiniai įtraukiami į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis. Aukščiausia rodiklio 

vertė – 3,1, o poreikio keistis rodiklio vertė – 2,6. 36% dalyvavusių apklausoje teigia, kad yra poreikis 

keistis. 

40% respondentų iš dalies sutinka , o 36% visiškai sutinka su teiginiu, kad skatina 

mokinius naudotis kuo įvairesnėmis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, informaciniais šaltiniais, 

kompiuterinėmis programomis. Kokybės įvertinimas – 3,1, o poreikio keistis – 2,7. 48% mano, kad 

reikalingi pokyčiai. 

Kad gimnazijos kabinetai pakankamai aprūpinti įvairia kompiuterine technika, 29% 

apklaustųjų visiškai sutinka su teiginiu, o 48%, ko gero, sutinka. Tačiau net 22% respondentų mano, kad 

pokyčiai yra labai reikalingi, o 39% mano, kad reikalingi. Poreikio keistis vertė – 2,7. 

45% respondentų visiškai sutinka su teiginiu, kad gimnazijoje visur prieinamas interneto 

ryšys, 31% sutinka iš dalies. Poreikis keistis – 2,2. 

Vertindami, ar kabinetuose prieinamas WI-FI ryšys, 23%, ko gero, nesutinka su teiginiu ir 

net 10% visiškai nesutinka. 3,0 – tai žemiausia vertė apklausoje. 

Su teiginiu, kad gimnazijos internetinė svetainė yra populiari, joje sistemingai atnaujinama 

informacija, visiškai sutinka 46% atsakiusiųjų, ko gero, sutinka 36%. Aukščiausia rodiklio vertė – 3,3, o 

poreikio keistis rodiklio vertė – 2,4. 



40% respondentų visiškai sutinka, o 42%, ko gero, sutinka su teiginiu, kad reguliariai 

tobulina savo IKT kompetencijas kursuose, seminaruose, mokymuose. Kokybės įvertinimas – 3,2. 

Poreikio keistis rodiklis 2,8 signalizuoja, kad reikalingi didžiuliai pokyčiai. 

Į atvirą klausimą, kokiomis IKT priemonėmis ir virtualiomis mokymosi aplinkomis 

naudojatės ugdymo turinio pateikimui mokiniams, didžioji dalis mokytojų išskyrė šias platformas: el. 

dienynai (Tamo, Eduka), el. paštas, Edmodo, Eduka klasė, Facebook grupė, Moodle. 

Mokinių apklausa 

45%, ko gero, ir 37% respondentų visiškai sutinka, kad geba puikiai orientuotis įvairiose 

virtualiose mokymosi aplinkose, socialiniuose-edukaciniuose tinkluose bendraudami. Kitas teiginys, kad 

respondentai geba puikiai orientuotis įvairiose virtualiose mokymosi aplinkose bendradarbiaudami, 

atlikdami mokomuosius darbus, ieškodami papildomos informacijos, sulaukė 49%, ko gero, ir 35% 

visiško pritarimo. Šie teiginiai 3,2 rodiklio vertės. 

82% respondentai sutinka, kad gimnazijos kabinetai aprūpinti įvairia kompiuterine 

technika. Rodiklio vertė – 3,1. 

78% respondentų teigia, kad virtualios mokymosi aplinkos ir IKT panaudojimas plečia 

ugdymo(si) organizavimo galimybes, o 77% sutinka, kad  gimnazijos internetinė svetainė yra populiari, 

joje sistemingai atnaujinama informacija. Teiginių vertė – 3,0. 

Su teiginiu, kad  IKT panaudojimas ir virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas padeda 

gilinti dalyko žinias, sutinka 74%. Vertė – 2,9. 

66% respondentų sutinka, kad skaitmeninė mokymosi aplinka ir virtualus mokymosi 

procesas padės sėkmingiau pasiruošti studijoms universitete ar tolimesniam mokymuisi, ir tai sudaro 2,8 

vertės. 

49% respondentų teigia, kad mokiniams prieinamas WI-FI ryšys kabinetuose ir vidaus 

aplinkose. Žemiausia vertė – 2,4. 

Į atvirą klausimą, kokias skaitmenines mokymosi priemones naudoja mokymuisi, dauguma 

mokinių paminėjo el. dienynus (Eduka, Tamo)  – 214 kartų, Moodle – 76 kartai, Edmodo – 56 kartai, 

Zoom – 53 kartai, EMA – 21 kartą, Scratch – 17 kartų, Wikipedia  – 12 kartų, po kelis kartus paminėjo 

Messenger, Youtube, Discord, Telegram, Kahoot, Google Classroom, Gmail. 

Daugiausiai mokinių – net 75 – į atvirą klausimą, su kokiais sunkumais susiduria 

mokydamiesi virtualioje mokymosi aplinkoje, atsakė, kad nepatiria sunkumų. Tačiau 65 mokiniai 

paminėjo technines problemas. 43 kartus paminėtas informacijos trūkumas, 41 teigia, kad daug namų 

darbų. 13 teigia, kad per daug programų, 12 – trūksta gyvo mokytojos aiškinimo. Mokiniai taip pat 



minėjo, kad pamiršta slaptažodžius, programinės įrangos stoką, laiko stoką užduotims atlikti, dėl 

nuovargio negali susikaupti, nuo darbo kompiuteriu skauda akis, nesiorientuoja. Išskirta buvo ir 

motyvacijos stoka bei tingėjimas. Buvo išsakyta nuomonė, kad ,,ilgas laiko tarpas prie kompiuterio, 

sunku susikaupti ir motyvuotai dirbti”. Taip pat teigiama, kad ,,labai daug namų darbų, sunkiau suprasti 

temą, kai mokytojas tik per ekraną, suprastėjo pažymiai“. Kartais trukdo klasiokų įvairūs garsai. Be to, 

pamokos ,,ne pastovios (biologija), kas antrą savaitę, tai sunku išlaikyti mokymosi balansą ir nepamiršti 

temų”, ,,kai nesupranti, niekas tau negali paaiškinti realybėje, jeigu to dalyko nesupranta tėvai ar kiti 

esantys suaugę žmonės namuose”.  

Tėvų apklausa 

Dauguma tėvų sutinka, kad virtualios mokymosi aplinkos ir IKT panaudojimas plečia 

ugdymo(si) organizavimo galimybes, bet ar padeda gilinti dalyko žinias, nedidelė dalis tėvų abejoja. 

Tėvams atrodo, kad gimnazija yra nepakankamai apsirūpinusi kompiuterine technika ir WI-FI ryšiu, o 

gimnazijos svetainė yra vertinama gerai. 

Tai rodo tėvų atsakymai į teiginius: 

Virtualios mokymosi aplinkos ir IKT panaudojimas plečia ugdymo(si) organizavimo 

galimybes: 92% tėvų atsakė teigiamai. Vertė – 3,3. 

Gimnazijos internetinė svetainė yra populiari, joje sistemingai atnaujinama informacija: 

90% tėvų atsakė teigiamai, vertė – 3,2. 

IKT panaudojimas ir virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas padeda gilinti dalyko 

žinias: 88% tėvų atsakė teigiamai, vertė – 3,1. 

Gimnazijos kabinetai aprūpinti įvairia kompiuterine technika: 72% tėvų atsakė teigiamai, 

vertė – 2,9.   

Mokiniams prieinamas WI-FI ryšys kabinetuose ir vidaus aplinkose: 72% tėvų atsakė 

teigiamai, vertė –2,9. 

Į atvirą klausimą, kokiomis IKT priemonėmis ir virtualiomis mokymosi aplinkomis 

naudojasi jūsų vaikai, dažnai tėvai minėjo: Eduka klasė ir dienynas – 73 kartai, Zoom – 46 kartai, Tamo 

– 33 kartai, Moodle  –27 kartai, Edmodo – 12 kartų. Po keletą kartų buvo paminėta: Youtube, Clasroom, 

Mesenger, Ema, Egzaminatorius, el.paštas ir kitos. 

 

 

 



IŠVADOS 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

1. Mokytojai teigia, kad tikslingai renkasi virtualias mokymosi aplinkas bei naudoja IKT 

ruošdamiesi pamokoms, kad skaitmeninis turinys ir įvairios kitos technologijos padeda jiems įdomiau ir 

išsamiau pateikti ugdymo turinį. Taip pat mokytojai sutinka, kad virtualios mokymo(si) aplinkos ir IKT 

panaudojimas plečia ugdymo(si) organizavimo galimybes. 

2. Dauguma mokinių tėvų ir patys mokiniai teigia, kad jie yra apsirūpinę kompiuteriais ir kita 

programine įranga, suteikiančia galimybes mokytis nuotoliniu būdu. 

3. Mokytojai tiki, kad IKT panaudojimas ir virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas padeda gilinti  

dalyko žinias, pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti ir eksperimentuoti. 

4. Tėvai taip tiki, kad virtualios mokymosi aplinkos ir IKT panaudojimas plečia ugdymo(si) 

organizavimo galimybes. 

5. Mokiniai tiki, kad geba puikiai orientuotis įvairiose virtualiose mokymosi aplinkose 

bendradarbiaudami, atlikdami mokomuosius darbus, ieškodami papildomos informacijos, bendraudami. 

 

SILPNOSIOS PUSĖS 

1. Ir mokytojams, ir tėvams, ir mokiniams kyla abejonių, ar IKT panaudojimas gerina mokymosi 

rezultatus ir tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus, kelia mokymosi motyvaciją. 

2. Mokytojai turi abejonių, ar tikslingai renkasi virtualias mokymosi aplinkas bei naudoja IKT 

užduodami mokiniams namų darbus ir praktines užduotis. 

3. Mokiniai iškėlė problemą, kad mokytojai su jais neaptaria, kaip IKT gerina mokymosi rezultatus. 

4. Visos trys respondentų grupės išskiria nepakankamą Gimnazijos kabinetų aprūpinimą įvairia 

kompiuterine technika ir WI-FI ryšio neprieinamumą daugelyje gimnazijos vietų. 

5. Mokiniai abejoja, kad skaitmeninė mokymosi aplinka ir virtualus mokymosi procesas padės 

sėkmingiau pasiruošti studijoms universitete ar tolimesniam mokymuisi. 

KEISTI 

1. Tikslinti, aiškinti gimnazijos bendruomenės nariams apie mokymosi virtualioje aplinkoje naudą. 

2. Mokytojai savo dalyko pamokose turi skatinti mokinius naudotis kuo įvairesnėmis skaitmeninėmis 

mokymosi priemonėmis, informaciniais šaltiniais, kompiuterinėmis programomis. 

3. Gimnazija turi ieškoti galimybių apsirūpinti kompiuterine technika ir WI-FI ryšiu. 

4. Mažinti mokinių abejones: 

a. kad skaitmeninė mokymosi aplinka ir virtualus mokymosi procesas padės sėkmingiau 

pasiruošti studijoms universitete ar tolimesniam mokymuisi; 

b. kad IKT ir virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas kelia mokymosi motyvaciją ir gerina 

ugdymo(si) rezultatus. 

5. Mokytojams su mokiniais nuosekliai aptarti IKT naudą. 

 

 

 

 



REKOMENDACIJOS 

MOKYKLOS ADMINISTRACIJAI 

 Ieškoti ir taikyti įvairesnes skatinimo priemones, padėsiančias motyvuoti pedagogus savo darbe 

labiau naudoti IKT ir virtualias mokymosi aplinkas.  

 Aktyviau informuoti bendruomenę apie gaunamą informaciją į gimnazijos paštą, susijusią su 

galimybėmis kelti kvalifikaciją ir pasiūlymais naudotis IKT įrankiais. 

 Kokybiškam virtualiam darbui užtikrinti rekomenduojama įsigyti: nemokamos elektroninės 

medžiagos, kabinetuose – kompiuterinės įrangos (kompiuterių, planšečių mokiniams ir 

mokytojams), įrengti visoje gimnazijoje prieinamą WI-FI zoną. 

 Didinti interaktyvių lentų įrengimą gimnazijose kabinetuose. 

 

METODINEI TARYBAI  

 Aptarti mokytojų skatinimo ir motyvavimo priemones.  

 Aptarti, kaip dalykų mokytojams būtų galima suteikti konsultacijas apie nuotolinio mokymosi 

ypatumus ir aktualiausių IKT naudojimo galimybes ugdymo procese.  

 

METODINĖMS GRUPĖMS  

 Metodinėse grupėse aptarti virtualių mokymosi aplinkų teikiamas galimybes. 

 Metodinėms grupėms teikti idėjas, pasiūlymus ir projektus dėl vieningos virtualios mokymosi 

aplinkos gimnazijoje pasirinkimo. 

 Skatinti mokinius ir mokytojus naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis, metodais, 

informacijos šaltiniais ir ryšiais, pamokose bei popamokinėse veiklose. 

 
MOKYTOJAMS  

 Dažniau viešai pasidžiaugti mažais žingsniais ir pradėtomis iniciatyvomis.  

 Visiems mokytojams tobulinti kompetencijas aktyviųjų metodų bei IKT taikymo srityse. 

 Dalykų mokytojams įtraukti mokinius į virtualų mokymąsi individualiai, poromis ir 

komandomis. 

 Dažniau taikyti mokymąsi virtualiose ugdymo aplinkose bendraujant ir bendradarbiaujant 

socialiniuose–edukaciniuose tinkluose, dalyvauti mokyklų ir tarptautiniuose projektuose. 

 Dalintis su kolegomis gerąja patirtimi apie IKT naudojimą ugdymo procese. 

 Išnaudoti ugdymui mokyklos turimus IKT resursus (planšetes, IKT kabinetą, interaktyvias 

lentas). 

 

3 veiklos srities Ugdymosi aplinkos 3.2. veiklos temos Mokymasis be sienų 

veiklos rodiklį 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje vertiname 3 lygiu.  


