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Sritis: 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys 

Tema: 2.3 Mokymosi patirtys 

Veiklos rodiklis: 2.3.1. Mokymasis 

Tikslas: 

• Išsiaiškinti, ar mokiniai  geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių 
atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir 
vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. 

• Nustatyti, ar mokiniai geba mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios sudėties ir 
dydžio grupėse bei poromis. 

• Ištirti,  ar pildydami gimnazijos pasiūlytas formas, visi mokiniai stebi ir apmąsto asmeninę 
pažangą.  

• Išsiaiškinti, ar mokiniai sugeba pagrįsti savo nuomonę, analizuoti problemines situacijas ir 
bendradarbiaudami priimti sprendimus. 

 

Vertinimo metodai: anketavimas. 

Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 117  5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių, 46 
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių tėvai, 22 gimnazijos mokytojai. 

 

Darbą atliko: 

Fizikos mokytoja metodininkė Daiva Jonkienė 

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Eglė Mumgaudienė 

 



Mokymasis (klausimynas tėvams) 



Mokymasis  (klausimynas mokytojams) 



Mokymasis (klausimynas mokiniams) 



Išvados 
 

 Mūsų gimnazijoje mokiniai mokosi įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.    Gimnazijos mokiniai pildo  asmeninės 

pažangos stebėsenos lentelę. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šią lentelę mokiniai pildo nuo 2016 / 2017 m.m. II pusmečio 

ir gali būti, kad dar ne visi tėvai turi pakankamai informacijos arba jos nesuprato. 29 % mokinių  su mokytojais  

neaptaria savo pažangos arba tai vyksta nesistemingai. 

 Iš rašomų pažymių už kontrolinius ir savarankiškus darbus mokiniai supranta, kokias temas jiems reikėtų pasikartoti ar 

išmokti. Remiantis šio tyrimo rezultatais, galime teigti, kad gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema 

yra mokiniams suprantama ir informatyvi.  

 Tiriant, ar mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi ir dėl to stengiasi nepraleisti pamokų, išsiaiškinome, kad 

mokinių ir tėvų nuomonės nesutampa su mokytojų. Nors,  lyginat  atsakymus  pagal procentus (83 % mokinių, 78 % tėvų 

ir 73 % mokytojų),  didelio skirtumo nesimato, tačiau mokinių ir tėvų atsakymai priskiriami aukščiausioms vertėms, o 

mokytojų žemiausioms. 26 % mokytojų pastebėjo, kad mokiniai praleidžia daug pamokų ir tai neįrodo, kad mokiniai 

jaučia atsakomybę už savo mokymąsi. 

 Tyrimas parodė, kad gimnazijoje yra problemų dėl namų darbų atlikimo, mokiniams trūksta atsakomybės už savo 

mokymąsi. 72 % mokinių jaučia pareigą nuolat ir sistemingai ruošti  namų darbus, o 28 % mokinių prisipažino, kad jų 

neatlieka. Tik  32 % mokytojų galėjo atsakyti teigiamai.  

 Tyrimas parodė, kad mokiniams per mažai skiriama namų darbų užduočių , kurias reikia atlikti kartu su vienu ar keliais 

klasės draugais. 70 % mokinių, 62 % mokytojų ir 53 % tėvų atsakė teigiamai.  

 Remiantis tyrimo rezultatais, turime pripažinti, kad mūsų gimnazijos ne visi mokiniai geba tinkamai susiplanuoti  

mokymuisi skirtą laiką,  savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą ir  savarankiškai rasti reikiamą informaciją 

užduotims atlikti  

 Mūsų gimnazijos mokiniai savo mąstymą ir įgūdžius išreiškia kurdami projektus, atlikdami bandymus, tyrinėdami, 

analizuodami ir  spręsdami problemas, tačiau 41% mokytojų patvirtino, kad  mokiniams pamokose trūksta  aktyvumo. 

 Apie gimnazijoje organizuojamas konsultacijas, kurios turėtų padėti mokiniams mokytis, sulaukėme prieštaringo 

vertinimo, nes mokinių ir mokytojų nuomonės yra priešingos. Mokytojų atsakymai priskiriami aukščiausioms vertėms, o 

mokinių – žemiausioms. 

  Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 36 % mokytojų pastebėjo, kad ne visi mokiniai geba viešai išsakyti savo mintis, 

diskutuoti ir kt.  

 



Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklis „Mokymasis“ atitinka 3 lygį.  
REKOMENDACIJOS 

 Klasių auklėtojų metodinei grupei, bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui 
specialistais ir visuomenės sveikatos priežiūros slaugytoja,  paruošti 
rekomendacijas, kurios padėtų mokiniams  geriau planuoti mokymuisi skirtą laiką.  

 Metodinėse grupėse svarstyti ir priimti sprendimus, kaip mokyti mokinius 
savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą ir  rasti reikiamą informaciją 
užduotims atlikti. 

 Dalykų mokytojams diferencijuoti namų darbams skirtas užduotis, kurios sudarytų 
galimybę kiekvienam mokiniui atlikti užduotis pagal jo individualius  gebėjimus bei 
kaupti ir analizuoti informaciją apie  namų darbų atlikimą ir jų kokybę.  Metodinėje  
taryboje, atsižvelgiant į metodinių grupių pasiūlymus, pakoreguoti mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką, kuri sustiprintų mokinių atsakomybę už 
namų darbų atlikimą. 

 Dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams, ugdant  gebėjimą mokytis  
bendradarbiaujant  įvairiomis aplinkybėmis, rasti galimybių skirti   namų darbus,  
kuriuos reikėtų atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais. 

 Dalykų mokytojams pamokose taikyti mokymo metodus,  kurie užtikrintų  mokinių 
aktyvumą ir įvairiomis formomis skatinti aktyvius mokinius.  

 Klasių auklėtojams ir dalykų mokytojams nuolat stebėti ir kartu su mokiniais 
sistemingai aptarti kiekvieno asmeninę pažangą ir apibendrintą informaciją laiku 
pateikti tėvams.  

 Dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams, ugdyti mokinių gebėjimą viešai išsakyti 
savo mintis, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę ir paaiškinti savo požiūrį. 

 



Sritis: 2.Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

Tema: 2.2.Vadovavimasis mokymuisi 

Veiklos rodiklis: 2.2.2.Ugdymo(si) organizavimas 

Tikslai:   

• Išsiaiškinti, ar užduotys pamokų metu yra diferencijuojamos ir individualizuojamos pagal gebėjimus ir poreikius. 

• Išsiaiškinti, ar dalykų integralumas ir ryšys vedant integruotas pamokas vyksta tikslingai bei kryptingai, atitinka mokinių 

mokymosi interesus. 

• Išsiaiškinti, ar gimnazijos mokytojų mokomųjų dalykų teminiuose planuose yra numatyti tarpdalykiniai ryšiai, integracija. 

• Išsiaiškinti, ar mokytojai pamokose taiko mokymo formas ir metodus, kurie padeda siekti geresnių rezultatų ir labiausiai 

skatina mokinius įsitraukti į pamoką. 

• Išsiaiškinti, ar mokiniai per pamoką yra aktyvūs, kelia ranką, noriai atsakinėja, renkasi darbo formas. 

• Išsiaiškinti, ar pamokose mokytojai mokinių elgesį valdo sutartomis taisyklėmis, pageidaujamo elgesio skatinimu, sutelkia 

dėmesį į jiems prasmingą veiklą bei mokymąsi. 

Vertinimo metodai:  

• Anketos mokiniams, mokytojams ir tėvams, dokumentų analizė. 

 

 

Darbą atliko: 

Matematiko mokytoja metodininkė mokytoja Aldona Pališaitienė 

Anglų k. vyr. mokytoja Kristina Tarbūnienė 

 

Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklis 2.2.2.Ugdymo(si) organizavimas 

 atitinka 3 lygį. 

 

 



 

Ugdymo (si) organizavimas (klausimynas tėvams)    



Ugdymo (si) organizavimas (klausimynas mokytojams)  



Ugdymo (si) organizavimas (klausimynas mokiniams)  



IŠVADOS 
  

 Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, jog pamokose užduotys yra 

diferencijuojamos ir individualizuojamos pagal mokinių gebėjimus. 82 % mokytojų, 

76% mokinių ir 65% tėvų teigia, jog skirtingų gebėjimų mokiniams skiriamos 

skirtingos užduotys. 

 Mokytojai atsižvelgia į mokinių patirtį ir interesus, tačiau apie 30% mokinių ir tėvų  

nesutinka su šiuo teiginiu.  

 Tyrimas parodė, kad pamokos vyksta ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse; gamtoje, 

muziejuje, bibliotekoje.  Tačiau 42% mokinių šiam teiginiui nepritaria. 

 Gimnazijos mokytojai savo mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose, skiltyje 

„Pastabos“ numato tarpdalykinius ryšius ir integraciją. 

 Tyrimas parodė, kad 71% mokytojų dažnai veda integruotas pamokas jungdami 

daugiau nei vieną dalyką, tačiau net 41% mokinių su šiuo teiginiu nesutinka. Mokiniai 

teigia, jog pamokos, per kurias dėstomi keli dalykai, yra įdomios bei suteikia daugiau 

informacijos. 

 Gimnazijos mokytojai dirba įvairiai: organizuoja darbą poromis, grupėse ir kt. 

 24 %mokytojų teigia, kad jų pamokose nėra triukšmo, bet 37 % mokinių nurodo, jog 

pamokose susikaupti ir mokytis nėra lengva, 33% tėvų pritaria mokiniams. 

 Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 23% mokinių nežino apie klasėje priimtas elgesio 

taisykles, kurios padeda sutelkti dėmesį į jiems prasmingą veiklą bei mokymąsi. 

 



REKOMENDACIJOS 
 

 

 Diferencijuoti  mokiniams  klasėje ir namų darbams skirtas užduotis, atsižvelgiant į 

mokinių patirtį ir interesus, leisti mokiniams pasirinkti  užduotis, mokymo(si) būdus 

pagal jų gebėjimus. 

 Mokytojų metodinės grupėse nutarti, kiek pamokų per mokslo metus bus pravesta 

kitose edukacinėse erdvėse. 

 Metodinėje taryboje  svarstyti ir priimti nutarimą,  kaip mokytojai ugdydami 

bendrąsias kompetencijas,  organizuos integruotas pamokas. 

 Dalykų mokytojams pamokose taikyti įvairesnes mokymo formas ir metodus, kurie 

padeda siekti geresnių rezultatų ir skatina mokinius įsitraukti į pamoką. 

 Dalykų mokytojams pamokose parengti ir taikyti elgesio taisykles, kurios padeda 

sutelkti dėmesį į mokiniams prasmingą veiklą bei mokymąsi. 

 

 



Sritis: 2. Rezultatai 

Tema: 1.2. Pasiekimai ir pažanga 

Veiklos rodiklis: 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

Tikslai:   

•Išsiaiškinti ar veikia mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų 

analizavimo ir panaudojimo sistema. 

• Išsiaiškinti ar gimnazijos mokiniams sudaromos palankios sąlygos siekti aukštų mokymosi 

rezultatų. 

Vertinimo metodai:  

•Anketos mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

• Dokumentų analizavimas. 

 

Darbą atliko: 

Muzikos vyr. mokytoja Sandra Pakštienė 

Biologijos vyr. mokytoja Jurgita Kizeliauskienė 

 

Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklis 

“1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga” atitinka 3 lygį. 

 

 



Mokinio pasiekimai ir pažanga (klausimynas tėvams) 



Mokinio pasiekimai ir pažanga (klausimynas mokytojams) 



Mokinio pasiekimai ir pažanga (klausimynas mokiniams) 



IŠVADOS  

 45 %  mokinių nenori dalyvauti  gimnazijos renginiuose, konkursuose ir projektuose. 

 63 % mokinių teigia, kad mokytojai vertina pasiekimus ir su tėvais (globėjais) net 67 % mokinių 

aptaria pasiekimus. 

 22 % mokinių yra visiškai patenkinti ir 51 % tik iš dalies yra patenkinti savo mokymosi 

rezultatais. 

 38 % tėvų visiškai ir 54 % tėvų iš dalies yra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. 

 76 % tėvų mano, kad gimnazijoje nėra pakankamai dėmesio skiriama gebėjimo veikti naujose 

nestandartinėse situacijose ugdymui. 

 96 % tėvų teigia, kad gimnazijoje pakankamai dėmesio skiriama mokinių iniciatyvumui ir 

aktyvumui skatinti. 

 88 % tėvų mano, kad pakankamai dėmesio skiriama mokinių mokymui mokytis. 

 91 % tėvų teigia, kad gimnazija suteikia pakankamai informacinių technologijų žinių ir darbo 

kompiuteriu įgūdžių. 

 29 % mokytojų teigia, kad mokiniai nenori dalyvauti įvairiose mokinių organizacijose (mokinių 

savivalda, socialinės akcijos). 

 33 % mokytojų mano, kad mūsų gimnazijoje nepakankamai dėmesio skiriama aktyvaus ir 

sąmoningo mokymosi skatinimui. 

 Visi mokytojai dalyvavę anketinėje apklausoje teigia, kad informacija apie gimnazijos mokinių  

mokymosi rezultatus yra tinkamai analizuojama. 

 

 

 

 



Rekomendacijos  
 

 Dalykų mokytojams individualiai su mokiniais aptarti kiekvieno mokinio padarytą asmeninę 

pažangą. Tai padės mokiniams atlikti refleksijas, mokiniai gebės įsivertinti ir palyginti savo 

dabartinius mokymosi  rezultatus  su  ankstesniais. 

 

 Klasių auklėtojams ir dalykų mokytojams skatinti mokinius aktyviau dalyvauti gimnazijos 

renginiuose, konkursuose ir projektuose. 

 

 Dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams organizuoti netradicines pamokas, įvairią projektinę 

veiklą ir taikyti kuo įvairesnius mokymo metodus, kurie padės mokiniams veikti naujose 

nestandartinėse situacijose. 

 

 Metodinėse grupėse numatyti ir taikyti priemones, kurios padėtų ugdyti mokinių savarankiškumą, 

aktyvų ir sąmoningą mokymąsi.  

 



Jei nekalbėtume, kaip sužinotume, kiek 

daug dirbame?  

J. Laucius. 
 


