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Sritis: 1.Rezultatai.
Tema: 1.1. Asmenybės branda
Veiklos rodiklis: 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga 
Tikslas:
Nustatyti 5-8, I-IV gimn. klasių mokinių pažangos vertinimo formų įtaką 
mokinio pasiekimams.
Uždaviniai:
Išsiaiškinti: ar mokinių asmeninė pažanga yra fiksuojama pamokose;
kokie darbo būdai yra efektyviausi ir dažniausiai taikomi pamokose;
ar mokinių pasiekimai (pasiekimų rezultatai) gimnazijoje atitinka mokinių, tėvų 
ir pedagogų lūkesčius.
Vertinimo metodai: anketavimas.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 105  5-8 ir I-IV gimnazinių 
klasių mokinių, 40 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių tėvų, 18 gimnazijos 
mokytojų.
Darbą atliko:
Anglų k. vyresnioji mokytoja Aušra Belskienė 
Matematikos mokytoja metodininkė Asta Lengvenienė



Mokinio pasiekimai ir pažanga. 
(Klausimynas tėvams)



Mokinio pasiekimai ir pažanga. 
(Klausimynas mokiniams)



Mokinio pasiekimai ir pažanga. 
(Klausimynas mokytojams)



Remiantis išvadomis veiklos kokybės
rodiklis Mokinio pasiekimai ir pažanga
atitinka 3 lygį.

REKOMENDACIJOS

1. Pedagogai per savo dalykų pamokas kartu su mokiniais turi aptarti darbo būdus pamokose ir 
esant galimybei leisti patiems mokiniams juos pasirinkti.

2. Ieškoti kiekvieno mokinio mokymąsi mokytis skatinančių metodų, užduočių bei mokymosi 
priemonių ir kitų edukacinių erdvių (pagyrimai, papildomi balai, motyvuojantis pokalbis).

3. Gimnazijos pedagogams taikyti grupinio darbo metodą pamokose. 

4. Individualizuoti namų darbus, skirti ilgalaikius ir trumpalaikius tiriamuosius ir kūrybinius 
projektus, vienodo pajėgumo mokinių grupėms, atskiriems mokiniams. 

5. Dalykų mokytojams kiekvienos pamokos pabaigoje skatinti mokinius įsivertinti individualią 
asmeninę pažangą.

6. Pagalbos mokiniui specialistams išsiaiškinti mokinių nenoro mokytis priežastis. Apklausos 
rezultatus aptarti klasių auklėtojų metodinėje grupėje ir sudaryti priemonių planą, kuris 
skatintų mokinių norą mokytis.

7. Gimnazijos Tarybai organizuoti atviro stalo diskusiją mokiniams, tėvams ir pedagogams, kurios 
tikslas būtų išsiaiškinti , kas įtakoja tokias priešingas nuomones tarp pedagogų, tėvų ir 
mokinių. Siūloma diskusijos tema: „Teisės ir pareigos – kaip jas suvokia mokiniai“



Sritis: 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys
Tema: 2.2.  Vadovavimas mokymuisi
Veiklos rodiklis: 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
Tikslas:
išsiaiškinti, ar mokytojai tiko mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi 
galiomis;
nustatyti, ar mokiniai geba išsakyti individualius mokymosi lūkesčius, kurie 
augina sveikas ambicijas;
ištirti,  ar mokiniai patiria mokymosi džiaugsmą;
Išsiaiškinti, ar įprasminant mokymąsi yra sudaromos sąlygos modeliuoti ir  
spręsti realaus pasaulio problemas.
Vertinimo metodai: anketavimas.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti  122 5-8 klasių ir I-IV 
gimnazinių klasių mokiniai, 47 5-8 klasių  ir I-IV gimnazinių klasių mokinių 
tėvai, 20 gimnazijos mokytojų.

Darbą atliko:
Istorijos mokytojas Tomas Žilius
Fizikos mokytoja metodininkė Daiva Jonkienė



Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas. (Klausimynas tėvams)



Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas. (Klausimynas mokiniams)



Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas. (Klausimynas mokytojams)



Remiantis išvadomis Mokymosi lūkesčiai ir 
mokinių skatinimas atitinka 3 lygį

Rekomendacijos

1. Dalykų mokytojams stiprinti užduočių diferencijavimą 
pamokose, o skiriant užduotis į namus, nurodyti jas atitinkantį 
pasiekimų lygį (patenkinamas, pagrindinis aukštesnysis p. l.)

2. Dalykų mokytojams siekti, kad 5 % dalykui skirtų pamokų būtų 
organizuojamos įvairiose edukacinėse erdvėse.

3. Dalykų mokytojams ir  klasių auklėtojams didinti pamokų, 
pažintinių dienų ir klasės valandėlių skaičių, kuriose mokiniai 
galėtų modeliuoti, spręsti realaus pasaulio problemas.



Sritis: 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys
Tema: 2.4. Vertinimas ugdant
Veiklos rodiklis: 2.4.1. Vertinimas ugdymui.

Tikslas:
Nustatyti vertinimo kriterijų aiškumą, vertinimo įvairovę ir pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį mokinių 
ugdyme.
Uždaviniai: 
Išsiaiškinti, ar mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, kokie yra vertinimo kriterijai, 
kada ir kaip yra taikomi. Ar pamokose naudojami įvairūs mokymosi metodai ir būdai, ar mokiniai yra 
skatinami įsivertinti. 
Nustatyti, ar mokiniams yra teikiama savalaikė pagalba, individualiai aptariami mokymosi rezultatai; ar 
mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi teikiama laiku, yra informatyvi, asmeniška ir 
skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.
Ištirti, ar siekiama abipusio grįžtamojo ryšio tarp mokytojų, tėvų ir mokinių, padedančio mokiniams 
siekti optimalios asmeninės sėkmės.

Vertinimo metodai:
Mokinių, tėvų ir mokytojų anketavimas, dokumentų analizė.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 99 (iš 150 pateiktų) 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių 
mokiniai, 43 (iš 70 pateiktų) 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių tėvai, 16 gimnazijos mokytojų

Darbą atliko:
Anglų k. vyresnioji mokytoja Liudmila Gorškovienė
Matematikos vyresnioji mokytoja Vida Graičiūnienė



Vertinimas ugdymui.
(Klausimynas mokiniams)



Vertinimas ugdymui. 
(Klausimynas mokytojams)



Vertinimas ugdymui. 
(Klausimynas tėvams)



Remiantis išvadomis veiklos kokybės
rodiklis Vertinimas ugdymui atitinka 3 lygį.
REKOMENDACIJOS

1. Dalykų mokytojams taikyti aktyvus mokymo (si) vertinimo ir įsivertinimo 
metodus, kurie skatintų mokinius aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą. 
(konsultacijos, darbas pamokose, pokalbiai)

2. Dalykų mokytojams, siekiant geresnio abipusio mokinių išmokimo stebėjimo, 
didesnį dėmesį skirti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 
dermės sisteminimui.

3. Klasių vadovams ir dalykų mokytojams supažindinti mokinius su savo dalyko 
vertinimo sistemomis akcentuojant, kad žodinis pagyrimas ir pastaba taip pat yra 
vertinimas.

4. Mokinių pažanga turi būti nuolat ir planingai vertinama pagal aiškius vertinimo 
kriterijus, o vertinimo metu gauta informacija turi būti pateikiama mokinių 
tėvams pokalbių metu (el. dienynu, telefonu, individualių susitikimų gimnazijoje 
metu)



Mažai kas yra neįmanoma savaime: mums 
dažnai pritrūksta atkaklumo, o ne priemonių.

F. de Larošfuko


