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VKĮ  GRUPĖS NARIAI:   

1. Orinta Venckienė - apklausa http://iqesonline.lt/code; „Vertinimo centre“ dėl bendrojo 

ugdymo mokyklų įsivertinimo pažangos. 

2. Aušra Belskienė -  veiklos rodiklis  1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

3. Ineta Gavorskienė- veiklos rodiklis  1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

4. Daiva Jonkienė -  veiklos rodiklis  2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas;  

5. Tomas Žilius - veiklos rodiklis  2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; 

6. Liudmila Gorškovienė – veiklos rodiklis 2.4.1 Vertinimas ugdymui; 

7. Vida Graičiūnienė - veiklos rodiklis 2.4.1 Vertinimas ugdymui; 

Sritis 1.Rezultatai. Tema 1.1. Asmenybės branda 

Veiklos rodiklis 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, 

kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra taikomi. Mokymosi planavimui, stebėjimui ir 

koregavimui naudojami įvairūs vertinimo būdai – diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis, 

formalus ir neformalus, tačiau vyrauja kasdienis neformalus formuojamasis vertinimas. Derinami 

skirtingi vertinimo būdai – mokinių pasiekimų patikrinimai, vertinimo aplankai, mokinių pasiekimų 

aprašai ir kt. Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų 

teikiama laiku, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės 

pažangos. 

Sritis 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys. Tema 2.2. Vadovavimas mokymuisi 

Veiklos rodiklis 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

Mokytojų nuostatos ir palaikymas padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir savigarbai. 

Sudarydami ugdymo planus, numatydami siektinus rezultatus, mokytojai kuria mokinio jėgas 

atitinkančius bei nuolatines pastangas stimuliuojančius iššūkius. Mokiniai skatinami džiaugtis savo 

ir kitų darbais, pasiekimais bei pažanga. Jiems leidžiama bandyti ir klysti, rasti ir taisyti savo 

klaidas, iš jų mokytis. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos 

modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir 

veiklos gebėjimus. 

Sritis 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys. Tema 2.4. Vertinimas ugdant 

Veiklos rodiklis 2.4.1.  Vertinimas ugdymui 

Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, 

kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra taikomi. Mokymosi planavimui, stebėjimui ir 

koregavimui naudojami įvairūs vertinimo būdai – diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis, 

formalus ir neformalus, tačiau vyrauja kasdienis neformalus formuojamasis vertinimas. Derinami 

skirtingi vertinimo būdai – mokinių pasiekimų patikrinimai, vertinimo aplankai, mokinių pasiekimų 

aprašai ir kt. Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų 

teikiama laiku, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės 

pažangos. 

VERTINIMO ŠALTINIAI: gimnazijos strateginis planas ir metinė veiklos programa, gimnazijos 

nuostatai, programos, sąvadas, metodinių grupių, metodinės tarybos darbo planai ir protokolai, 

mokytojų tarybos posėdžių protokolai, suvestinės, ankstesnių metų Veiklos kokybės įsivertinimo 

medžiaga, įvairi tyrimų medžiaga. 

VERTINIMO METODAI: dokumentų analizė, anketos, apklausos, interviu, stebėjimas, 

statistiniai tyrimai, duomenų analizė, diskusijos, rašiniai, komentarai, specialūs tyrimai. 


