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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo paskirtis – Gimnazijos veiklos 

gerinimas atrandant ir patvirtinant mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sėkmes,

nustatant tobulintinas sritis, priimant bendrus sprendimus dėl būtinų 

veiksmų, siekiant bendrai sutartos mokinių mokymo(si) kokybės.

Vykdant veiklos kokybės įsivertinimą vadovautasi:

• Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo klausimynų taikymo 

rekomendacija, 2022 m.;

• Geros mokyklos koncepcijos idėjomis skatinti, inicijuoti pokyčius, keisti 

mokyklą;

• Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatomis.



TIRTA:

Veiklos sritis: 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys.

Veiklos tema: 2.1. Ugdymo(si) planavimas.

Veiklos rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas.

ŠALTINIAI:

1. M15 Mokytojų apklausa NŠA 2020 (2021-01-04; IQES online Lietuva).

2. M14 Mokinių apklausa NŠA 2020 (2021-01-04; IQES online Lietuva).

3. T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2021 (2021-01-04; IQES online Lietuva).

4. (2021-05-03; IQES online Lietuva). 2020-2021 klausimynas mokiniams 

2.2.2.Ugdymo(si) organizavimas rodikliui tirti 

5. 2020-2021 klausimynas mokytojams 2.2.2.Ugdymo(si) organizavimas 

rodikliui tirti (2021-05-10; IQES online Lietuva).

6. 2020-2021 klausimynas tėvams ir globėjams 2.2.2.Ugdymo(si) 

organizavimas rodikliui tirti (2021-05-10; IQES online Lietuva).

7. Mokytojų apklausa 2022 (Google Forms).

8. Tėvų apklausa 2022 (Google Forms).

9. Mokinių apklausa 2022 (Google Forms).



Įvairovė - kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, 

išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose (mokykloje, 

bibliotekose, gamtoje ir kt.). Derinamas individualus, partneriškas, grupinis, visos klasės ir 

tinklinis mokymasis.

Klasės valdymas - mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir

procedūromis, asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu ugdymu, pageidaujamo

elgesio skatinimu, asmeniniu mokytojo pavyzdžiu. Siekiama drausmę ir tvarką palaikyti

sutelkiant mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. Mokymasis vadovaujant

mokytojams derinamas su savivaldžiu mokymusi ir klasės kaip savarankiškos besimokančios

bendruomenės ugdymu. Mokomasi konstruktyviai, nekonfliktuojant ir neišsigąstant, įveikti

mokymosi problemas ir trukdžius.

RAKTINIAI ŽODŽIAI



Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas - Mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes

(amžiaus tarpsnio, asmeniniai ir ugdymosi poreikiai, interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai), į kurias

atsižvelgia organizuodami mokymą(si). Taikomi įvairūs nenuotoliniai mokinių pergrupavimo pagal jų

mokymosi poreikius būdai. Siekiama suasmeninti mokymąsi, t. y. yra skatinamas aktyvus mokinių

dalyvavimas keliant individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais

derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą.

Ugdymo(si) integralumas - Siekiama prasmingos integracijos, mokymosi patirčių

tarpdiscipliniškumo. Mokyklos ugdymo programų turinys integruojamas taikant įvairius modelius:

asmenybės ir sociakultūrinę, dalyko vidinę ar tarpdalykinę integraciją, prioritetų ugdymo(si) siekių

(sveikos gyvensenos, saugos verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) integravimą į bendrojo

ugdymo dalykų bei neformaliojo ugdymo turinį, integraciją temos, problemos, metodo

pagrindu ir kt. Siejamas formalusis ir neformalusis vaikų švietimas, vykstantis tiek

mokykloje, tiek ir už jos ribų, taip pat mokymasis ir kitos mokyklos inicijuojamos

mokinių veiklos.

RAKTINIAI ŽODŽIAI



Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas; 

ugdymo(si) integralumas

Mokytojai

• Mokytojai tikslingai taiko įvairius mokymo metodus. (3,3) 

• Mokomąją medžiagą susieju su kitais mokomaisiais dalykais. (3,3)(2,4) (2,7) 

• Atkreipia mokinių dėmesį į žinias įgytas kitų dalykų pamokose. (3,3) (2,3) (2,7)

• Mokomąją medžiagą susieja su kasdieniu mokinių pasauliu bei interesais. (3,3) (2,5) 

(1,8)

• Atkreipia mokinių dėmesį į mokomosios medžiagos sąryšį su anksčiau išmoktais 

dalykais ir susieja ją su mokinių turimomis žiniomis. (3,3) (2,9)

Aukščiausiai 

įvertinta

Įžvalga. Mokytojai deda pakankamai daug pastangų diferencijuodami,

individualizuodami ir suasmenindami ugdymo procesą, tačiau mokinių ir tėvų

atsakymuose pastebima, jog šios vertės yra žemesnės nei teigia mokytojai.



Mokytojai
Žemiausiai

įvertinta

• Organizuoja įvairias edukacijas su įvairių profesijų atstovais. (1,7) (1,1)

• Organizuoja edukacines išvykas ar ekskursijas, kurios ugdo žinių integralumą. (2,3) 

(1,2) (3,2)

• Paįvairina pamoką, įterpdama(-s) į ją fizinę veiklą, pavyzdžiui, mankštos arba 

atsipalaidavimo pratimus. (2,3) (0,7) (1,6)

Įžvalga. Mokytojai pastebi, kad trūksta edukacijų, išvykų, moksleiviams

tai yra mėgstama veikla, todėl jie norėtų jų daugiau, tėvai pastebi, kad jų

yra pakankamai.



Tėvai
Aukščiausiai 

įvertinta

• Organizuojamos edukacinės išvykos ar ekskursijos. (3,2) (2,3) (1,2)

• Jei mano vaikas turėtų sunkumų mokytojai jam padėtų. (2,9) (2,9) (2,8)

• Mokymosi metu skatinama aktyvi mūsų vaiko veikla: jis skatinamas klausti, tyrinėti, 

ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. (2,9) (3,2) (2,7)

Įžvalga. Sutampa visų grupių nuomonė apie pagalbos mokiniui

teikimą ir aktyvios mokymosi veiklos organizavimą.



Tėvai
Žemiausiai 

įvertinta

• Mano vaikui yra skiriami individualūs namų darbai. (0,8) (1,2) (2,8)

• Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. (0,9) (0,7) (3,2)

• Pamokose įterpiama fizinė veikla, pavyzdžiui mankštos arba atsipalaidavimo pratimus. 

(1,6) (2,3) (0,7)

Įžvalga. Mokiniai ir tėvai signalizuoja, kad būtų atkreipiamas dėmesys

individualizuojant ir personalizuojant klasės ir namų darbų užduotis.

Pageidauja dažniau protinę veiklą paįvairinti fizine veikla.



Mokiniai
Aukščiausiai 

įvertinta

• Pamokos tempas yra optimalus. (3,1) (3,2) (2,4)

• Pamokose ieškome ryšių su anksčiau išmoktais dalykais ir susiejame juos su 

turimomis žiniomis. (2,9) (3,3)

• Mokytojai visada man suteikia pagalbą. (2,8) (2,9) (2,9)

Įžvalga. Mokinių požiūriu mokykloje vyrauja bendravimo, 

bendradarbiavimo kultūra. Pamokose siejami nauji įgūdžiai su 

turimais. Pamokų tempas optimalus.



Mokiniai
Žemiausiai 

įvertinta

• Aš galiu pasirinkti užduotis atlikti raštu ar žodžiu. (0,7) (2,5) (0,9)

• Mokytojas paįvairina pamoką, įterpdamas į ją fizinę veiklą, pavyzdžiui mankštos arba 

atsipalaidavimo pratimus. (0,7) (1,6) (2,3)

• Pamokoje galiu pasirinkti, kurį užduoties variantą noriu atlikti (sunkesnį ar lengvesnį). 

(1,0) (0,9) (2,5)

Įžvalga. Mokiniai pageidauja, kad būtų sudaromos galimybės tą

pačią užduotį atlikti skirtingais būdais. Atsiskaitymų metu

mokytojai turėtų įtraukti įvairovės aspektą, akcentuojant

užduočių sunkumą atitinkamam įvertinimo lygiui pasiekti.



Įvairovė, klasės valdymas

Mokytojai
Aukščiausiai 

įvertinta

• Mokytojai siekdami, kad kiekvienas skirtingų gebėjimų mokinys patirtų mokymo(si)

stilių įvairovę, tikslingai taiko įvairius mokymo (si) būdus ir formas. 3,4; 2,9; 2,1.

Džiugina tai, kad ir mokytojų ir tėvų apklausoje tai viena aukščiausiai vertinamų

sričių.

• Mokytojai pamokose taiko naujoves, inovatyvias idėjas. 3,4; 2,6; 1,7. Deja mokiniai

teigia, kad naujovių ir idėjų pamokose nepastebi.

• Mokytojai mokomosios medžiagos įsisavinimui, pavaizdavimui, apibendrinimui

užduotis skiria įvairiais būdais (pvz. paveikslėlių bei schemų pavidalu, ,,minčių

žemėlapiu"). 3,4; 2,8. Ir mokytojai ir mokiniai šitą sritį įvertino, kaip vieną iš

aukščiausių verčių.

• Mokytojai savo pamokose akcentuoja ir pažymi, kad mokinių mokymosi pažangai

svarią reikšmę turi patyriminė, praktinė veikla, darbas su pratybomis. 3,4; 3,1; 2,1.

Šitą sritį, kaip aukščiausią vertę turinčią nurodė ne tik mokytojai, bet ir tėvai.



Mokytojai
Aukščiausiai 

įvertinta

• Mokytojai pamokose mokinių elgesį valdo aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir

procedūromis. 3,4; 2,9; 2,5. Mokytojų gebėjimą valdyti aiškiomis taisyklėmis gerai

vertina ne tik mokytojai, bet ir tėvai.

• Mokytojas negąsdindamas aiškiai nurodo, kad netoleruoja netinkamo mokinių

elgesio. 3,4; 2,5; 2,1.

• Mokytojo parinkti ir taikomi metodai padeda įveikti mokymosi problemas ir

trukdžius. 3,4; 2,6; 2,0.

Įžvalgos. Mokytojai, tėvai ir mokiniai teigia, kad tikslingai taiko 

įvairius mokymo(si) būdus ir formas; didelę reikšmę turi patyriminė

veikla, o parinkti metodai padeda įveikti mokymosi problemas. 

Mokytojas aiškiomis taisyklėmis valdo klasę. Deja, bet mokiniai 

norėtų daugiau naujovių pamokose.



Mokytojai
Žemiausiai 

įvertinta

• Mokiniai aktyviai dalyvauja pamokos kūrime (pvz., savo iniciatyva užduoda

klausimus, teikia pasiūlymus, išsako nuomonę, prieš pamoką, iš vakaro, perskaito

mokytojo pateiktą medžiagą, surenka informaciją (,,Atvirkščia pamoka“)). 2,6; 2,6;

2,1. Nors tai mokytojų apklausoje žema vertė, tačiau mokytojų ir tėvų nuomonės

sutampa.

• Mokiniai susipažįsta su elgesio taisyklėmis ir procedūromis, pasirašydami įsipareigoja

jų laikytis. 2,7; 2,8. Ir mokytojai ir mokiniai vertina panašiai.

• Visiems mokiniams yra žinoma mokinio taisyklių ir jų vykdymo procedūrų

nesilaikymo nuobaudų seka. 2,7; 2,6. Džiugina, kad mokinių taisykles, supažindinimą

su jomis ir nuobaudų seką mokytojai ir mokiniai vertina panašiai.

Įžvalgos. Mokiniai pamokose turėtų būti aktyvesni, savo nuomonę 

reikšti argumentuotai. Gimnazistai pamiršta laikytis mokinių 

elgesio taisyklių.



Tėvai
Aukščiausiai 

įvertinta

• Mokymosi pažangai svarią reikšmę turi patyriminė, praktinė veikla, darbas su

pratybomis. 3,1; 3,4; 2,1. Tik mokiniai šią sritį vertina blogai, tėvai ir mokytojai

aukščiausia verte.

• Mokiniams elgesio taisyklės ir jų vykdymo procedūros yra aiškios ir aptartos. 3,1;

3,3; 2,8.

• Pamokų metu yra taikomi įvairūs mokymo (si) būdai ir formos. 2,9; 3,4; 2,1. Vėlgi

tėvų ir mokytojų tai aukščiausios vertės, o mokiniai teigia, kad ne.

• Pamokose mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir

procedūromis. 2,9; 3,4; 2,5.

Įžvalgos. Stebima situacija, kad mokytojų ir tėvų (nors tarp

verčių ir didelis skirtumas) nuomonės sutampa, o mokiniai visas

šias sritis vertina kaip nepakankamai gerai vykdomas.



Tėvai
Žemiausiai 

įvertinta

• Mokytojai, skirdami individualų darbą, atsižvelgia į mokinių gebėjimus ir polinkius 2,1;

3,2; 1,6. Ir tėvai, ir mokiniai šią sritį vertina labai blogai.

• Skirdami namų darbus, mokytojai derina tarp individualių, grupinių bei bendrų namų darbų

užduočių. 2,1; 3,2; 1,3. Tai blogiausiai vertinama mokinių sritis.

• Pamokose skiriamos užduotys, skatina tiriamajam bei į problemos sprendimą orientuotam

mokymuisi. 2,2; 3,2; 1,9.

Įžvalgos. Mokytojai, skirdami individualų darbą, namų darbus,

turėtų atsižvelgti į mokinių gebėjimus, skatinti mokinius

tiriamajam bei į problemos sprendimą orientuotą mokymąsi.



Mokiniai
Aukščiausiai 

įvertinta

Mokiniai netikėtai žemomis vertėmis įvertino daugelį ugdymosi sričių. Aukščiausios vertės yra tik 2,9

- 2,8 ribose.

• Esu punktuali(-us), vengiu vėluoti, nešvaistau laiko nereikalingiems dalykams, paruošiu pamokai,

turiu reikalingas priemones. 2,9. Mokiniai nesavikritiški, gerai mokykloje vertina tik savo elgesį,

pasiruošimą ir veiklas.

• Mokomosios medžiagos įsisavinimui, pavaizdavimui, apibendrinimui užduotis skiriamos įvairiais

būdais (pvz. paveikslėlių bei schemų pavidalu, ,,minčių žemėlapiu"). 2,8; 3,4.

• Mokiniams elgesio taisyklės ir jų vykdymo procedūros yra aiškios ir aptartos. 2,8; 3,1; 3,3.

• Mokiniai susipažįsta su elgesio taisyklėmis ir procedūromis, pasirašydami įsipareigoja jų laikytis.

2,8; 2,7. Ir nors mokytojai ir mokiniai vertina panašiai, mokytojų anketoje tai žema vertė, mokinių

anketoje tai aukštai vertinama sritis.

Įžvalgos. Mokytojų naudojamas medžiagos įsisavinimo 

užduotis mokiniai vertina aukštai.



Mokiniai
Žemiausiai 

įvertinta

• Skirdami namų darbus, mokytojai derina tarp individualių, grupinių bei bendrų namų

darbų užduočių. 1,3; 2,1; 3,2.

• Užduotys bei veiklos gali būti atliekamos įvairiuose aplinkose (mokykloje,

skaitykloje, parke, miestelyje, gamtoje ir kt.). 1,6; 3,0; 2,6.

• Skirdami individualų darbą, atsižvelgiama į mokinių gebėjimus ir polinkius. 1,6; 3,2;

2,1.

Įžvalgos. Mokiniai mano, kad mokytojai skirdami namų darbus, 

individualias užduotis nelabai atsižvelgia į mokinių gebėjimus ir 

polinkius. Norėtų, kad daugiau užduočių būtų skiriamų atlikti kitoje 

aplinkoje: parke, miestelyje ir pan.



• Mokytojai deda pakankamai daug pastangų diferencijuodami, individualizuodami ir

suasmenindami ugdymo procesą, tačiau mokinių ir tėvų atsakymuose pastebima, jog

šios vertės yra žemesnės nei teigia mokytojai.

• Mokytojų, tėvų ir mokinių nuomonė sutampa apie pagalbos mokiniui teikimą ir

aktyvios mokymosi veiklos organizavimą.

• Mokiniai mano, kad mokykloje vyrauja bendravimo, bendradarbiavimo kultūra.

Pamokose siejami nauji įgūdžiai su turimais. Pamokų tempas optimalus.

• Mokytojai, tėvai ir mokiniai teigia, kad Gimnazijoje tikslingai taikomi įvairūs

mokymo(si) būdai ir formos; didelę reikšmę turi patyriminė veikla, o parinkti metodai

padeda įveikti mokymosi problemas. Mokytojas aiškiomis taisyklėmis valdo klasę.

• Mokytojų naudojamas medžiagos įsisavinimo užduotis mokiniai vertina aukštai.

Įžvalgos

Stipriosios pusės



Įžvalgos

Silpnosios pusės

• Mokytojai pastebi, kad trūksta edukacijų, išvykų, moksleiviams tai yra mėgstama

veikla, todėl jie norėtų jų daugiau, tėvai pastebi, kad jų yra pakankamai.

• Mokiniai ir tėvai signalizuoja, kad būtų atkreipiamas dėmesys individualizuojant ir

personalizuojant klasės ir namų darbų užduotis. Pageidauja dažniau protinę veiklą

paįvairinti fizine veikla.

• Mokiniai pageidauja, kad būtų sudaromos galimybės tą pačią užduotį atlikti skirtingais

būdais. Atsiskaitymų metu mokytojai turėtų įtraukti įvairovės aspektą, akcentuojant

užduočių sunkumą atitinkamam įvertinimo lygiui pasiekti.

• Mokiniai pamokose turėtų būti aktyvesni, savo nuomonę reikšti argumentuotai.

Gimnazistai pamiršta laikytis mokinių elgesio taisyklių.

• Mokytojai, skirdami individualų darbą, namų darbus, turėtų atsižvelgti į mokinių

gebėjimus, skatinti mokinius tiriamajam bei į problemos sprendimą orientuotą

mokymąsi.

• Mokiniai mano, kad mokytojai skirdami namų darbus, individualias užduotis nelabai

atsižvelgia į mokinių gebėjimus ir polinkius. Norėtų, kad daugiau užduočių būtų

skiriamų atlikti kitoje aplinkoje: parke, miestelyje ir pan.
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