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Tyrimo metrika

Vertinimo tikslas: atlikti pradinį gimnazijos veiklos 
įsivertinimą pagal atnaujintą įsivertinimo metodiką. 

Objektas: gimnazijos veiklos kokybė.

Kiekybinis tyrimas: apklausa (anketavimas).

Tyrime dalyvavo 68 proc. mokytojų.

Tyrimas atliktas 2017 m. spalio mėnesį. 



Tyrimo metrika

Mokytojai ir vadovai įvertino veiklos kokybės 
įsivertinimo rodiklių raktinius žodžius, 

pasirinkdami atsakymą pateiktoje skalėje nuo N 
iki 4: N reiškia „labai prasta",1 – „prasta“, 2 –
„patenkinama", 3 – „gera" , 4 – „labai gera“. 



Rodiklių vertės

Pastatas ir jo aplinka; 
3,3

Mokyklos tinklaveika; 3,2

Asmeninis meistriškumas; 3,2

Vertinimas ugdant; 3,2

Mokymasis ne mokykloje; 3,1

Santykiai ir mokinių savijauta; 3

Įranga ir priemonės; 3

Aplinkų bendrakūra; 3
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Veikimas kartu 2,9

Perspektyva ir bendruomenės sutarimai 2,9

Mokinių įsivertinimas 2,9

Ugdymosi organizavimas 2,9

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 2,9

Orientavimasis į mokinių poreikius 2,9

Ugdymosi tikslai 2,9

Mokyklos pasiekimai ir pažanga 2,9



Asmenybės tapsmas; 2,8

Mokymasis virtualioje 
aplinkoje; 2,8

Lyderystė; 2,8

Mokyklos savivalda; 2,7

Mokymasis; 2,7
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Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

Bendradarbiavimas su tėvais

Mokinio pasiekimai ir pažanga



Duomenų apibendrinimas

Metodinėse grupėse mokytojai susipažino su 
rodiklių įvertinimais ir išskyrė 5 stipriąsias ir 5 
tobulintinas sritis, kurios buvo apibendrintos. 



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Mokyklos pasiekimai ir 
pažanga

Rezultatyvumas (3.1.)

• Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo 
programose keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių 
galias. Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) ir 
mokyklą baigę mokiniai patenkinti mokyklos indėliu ugdant 
asmenybes – tikslais, ugdymo būdais, rezultatais. Mokykla turi 
ypatingų, originalių (savitų) ugdymo pasiekimų. 



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Ugdymosi tikslai

Pagrįstumas ir 
sąryšingumas (3.0.) 

• Mokytojai žino, ko siekia ugdydami mokinius, ir geba siekius pagrįsti. 
Pamokos, veiklos, užduoties tikslai derinami su kompetencijų ir 
mokinio asmenybės ugdymo tikslais, trumpalaikiai tikslai – su ilgesnio 
laikotarpio (metų, ugdymo programos) tikslais, mokyklos ugdymo 
tikslai – su savivaldybės ir nacionaliniais švietimo tikslais.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas

Tikėjimas mokinio galiomis (3.1.) 

Mokymosi įprasminimas (2.9.)

• Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis. 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 geba išsakyti individualius mokymosi lūkesčius, kurie liudija jų pasitikėjimą 
savo jėgomis ir sveikas ambicijas.

• Mokytojas, pažindamas mokinių veiklos ir mokymosi motyvus, parenka ugdymo(si) 
metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis jiems padėtų įgyti įvairios 
prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, 
taip pat socialinių sąveikų) ir būtų optimaliai gilus bei auginantis. Mokymasis 
siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti 
realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos 
gebėjimus.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Orientavimasis į mokinių 
poreikius

Gabumų ir talentų ugdymas 
(3.1.)

• Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno mokinio gabumus 
bei talentus. Ypatingų, bendraamžių lygį pranokstančių gabumų 
turintiems mokiniams kuriami specialūs ugdymosi iššūkiai ir ugdymo 
būdai. Ugdydama gabius mokinius, mokykla bendradarbiauja su 
kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, neformaliojo švietimo  
mokytojais.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Ugdymas mokyklos gyvenimu

Santykiai ir mokinių savijauta 
(3.0.)

• Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio 
santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, 
geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Siekiama, kad 
kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Vertinimas ugdant

Vertinimo kriterijų 
aiškumas (3.3.) 

• Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi 
būti gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra 
taikomi.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Ugdymosi organizavimas

Klasės valdymas (3.1.) 

• Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo 
programose keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių 
galias. Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) ir 
mokyklą baigę mokiniai patenkinti mokyklos indėliu ugdant 
asmenybes – tikslais, ugdymo būdais, rezultatais. Mokykla turi 
ypatingų, originalių (savitų) ugdymo pasiekimų. 



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Asmeninis meistriškumas

Pozityvus profesionalumas (3.1.)

Reiklumas sau (3.2.)

Atkaklumas ir nuoseklumas (3.1.) 

• Mokytojams patinka mokytojo darbas. Jie gerbia mokinius ir laikosi pedagogo etikos, 
tobulina savo socialinius emocinius gebėjimus. Mokytojai išmano savo ugdymo sritį, 
dėstomus dalykus, domisi ir seka naujoves. Jie dirba kaip savo srities profesionalai –
šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir siekia dirbti kuo geriau.

• Mokytojai turi gero darbo viziją, kuria remdamiesi vertina savo veiklą ir jos rezultatus, 
asmeninės kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo sritis. Asmeninį 
profesinės veiklos įsivertinimą palaiko personalo mokymosi kultūra mokykloje: aukšti 
mokytojų veiklos lūkesčiai, pagarba profesionalumui, parama tobulinant asmeninį 
meistriškumą. Asmeninis meistriškumas  paremtas nuostata kuo geriau atlikti savo 
darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo

• Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo 
atkakliai siekia. Jie mokosi pasinaudodami įvairiomis galimybėmis: savo mokykloje su 
kolegomis ir iš jų, su mokiniais ir iš jų, per informacinius ir socialinius kolegialaus 
mokymosi tinklus, kursuose, seminaruose, išvykose ir kt.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Mokymasis ne mokykloje

Edukacinės išvykos (3.3.)

• Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, kultūros 
įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt. – galimybėmis ir 
organizuoja realaus 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.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Mokyklos tinklaveika

Atvirumas (3.3.) 

Prasmingumas (3.1.)

• Mokykla yra atvira pasauliui: bendruomenės nariai domisi kintančia 
aplinka, reaguoja į pasikeitimus, mezga socialinius ryšius. 
Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, įvairiomis organizacijomis, 
kitomis mokyklomis, palaikomi ryšiai su mokyklos absolventais.

• Mokyklos tinklaveika padeda kompleksiškai siekti užsibrėžtų tikslų. 
Partnerystės yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų perspektyvumo. 
Periodiškai vertinama tinklaveikos nauda ir sąnaudos.



Stipriosios gimnazijos veiklos sritys

Pastatas ir jo aplinka

Estetiškumas (3.5.)

• Mokyklos interjeras (spalvų parinkimas, baldai ir jų išdėstymas, stendai, 
puošyba ir kitos detalės) kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį 
jaukumą, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. Derinant skirtingus 
interjero stilius, kuriamos įvairių paskirčių erdvės – padedančios 
susikaupti, stimuliuojančios mąstymą ir mokymąsi, improvizavimą ir 
kūrybą, bendravimą ir poilsį. 



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Mokinio pasiekimai ir 
pažanga

Optimalumas (2.1.) 

• Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos 
lygis optimalus, t. y. atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir 
individualias galias, siekius bei ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi 
uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija 
apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų įrodymais ir dialogu su 
mokiniu. Mokiniui keliami tikslai kuria jam nuolatinius iššūkius, 
reikalauja pastangų ir atkaklumo, tačiau negąsdina ir negniuždo.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Mokinių pasiekimai ir 
pažanga

Pažangos pastovumas 
(2.7.)

• Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir 
sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių 
nuostatų. Pažangos tempas yra tinkamas mokinio galioms – ne per 
lėtas, bet ir ne sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, 
pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo 
prasminga.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

Planų naudingumas (2.6.)

Tvarkaraščių patogumas (2.4.)

• Ugdymas planuojamas taip, kad veiklos padėtų siekti išsikeltų 
ugdymo tikslų, vienos kitas papildytų ir derėtų. Mokymosi laikas ir 
periodai lanksčiai pritaikomi ugdymo poreikiams (jungiant pamokas, 
integruojant dalykus, pamokines ir po pamokų vykstančias veiklas, 
organizuojant projektinę veiklą, koreguojant tvarkaraščius).

• Mokyklos dienotvarkė, veiklų, renginių ir pamokų tvarkaraščiai 
sudaromi, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, mokymosi sudėtingumą bei 
tempą, įvairius mokymosi poreikius. Siekiama, kad jie būtų kuo 
patogesni ir naudingesni mokiniams.



Tobulintinos gimnazijos sritys

Mokymosi lūkesčiai ir 
mokinių skatinimas

Mokymosi džiaugsmas 
(2.7.)

• Mokytojas planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios 
skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas 
įgyvendinti, išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, taip pat patirti 
mokymosi sėkmę. Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir kitų darbais, 
pasiekimais bei pažanga. Jiems leidžiama bandyti ir klysti, rasti ir 
taisyti savo klaidas, iš jų mokytis.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Mokymasis

Savivaldumas mokantis 
(2.6.)

• Padedant mokytojui kartu su mokytoju, 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. 
Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti mokymosi problemas. 
Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos 
įrodymus (atskirus darbus ar jų pasiekimų aplankus (portfolio), 
mokymosi dienoraščius). Reflektuodami individualią mokymosi 
patirtį, mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir 
tinkamumą.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Orientavimasis į mokinių 
poreikius

Pagalba mokiniui (2.6.)

• Mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar pagalbos 
teikimo mokiniams tvarkos. Kilus ugdymosi, psichologinių 
ar socialinių problemų bei grėsmių, mokiniai visuomet ir 
laiku sulaukia tinkamos pagalbos. Teikdama pagalbą, 
mokykla bendradarbiauja su visomis reikalingomis 
specializuotomis tarnybomis. Teikiant pagalbą, 
užtikrinamas asmeninės informacijos konfidencialumas.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Ugdymosi organizavimas

Ugdymo integralumas 
(2.7.)

• Siekiama prasmingos integracijos, mokymosi patirčių 
tarpdiscipliniškumo. Mokyklos ugdymo programų turinys 
integruojamas taikant įvairius modelius: asmenybės ir sociokultūrinę, 
dalyko vidinę ar tarpdalykinę integraciją, prioritetinių 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. 



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Mokinių įsivertinimas

Įsivertinimas kaip 
savivoka (2.7.)

• Vertindami savo ir draugų atliktas užduotis, kūrinius, idėjas ir pan., 
mokiniai geriau supranta mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi 
būdus ir savo mokymosi poreikius, lengviau juos paaiškina, 
formuluoja klausimus ar prašo pagalbos mokantis. Jie gali pateikti 
savo mokymosi sėkmių įrodymus, labiau pasitiki savimi ir mažiau 
baiminasi klaidų, prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymąsi ir 
lengviau jį valdo. 



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Bendradarbiavimas su 
tėvais

Įsitraukimas (2.4.)

• Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą. Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) 
įvairiomis formomis (plėsdami jų kultūrinį akiratį, skatindami pažintinį 
aktyvumą, padėdami išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų siekti, 
taip pat dalyvaudami mokyklos veiklose, individualiuose ir bendruose 
susitikimuose su mokytojais, inicijuodami prasmingas veiklas, 
projektus, vesdami pamokas ar kitas veiklas). Bendradarbiaujama 
abiem pusėms tinkamu laiku.



Tobulintinos gimnazijos veiklos sritys

Mokyklos savivalda

Skaidrumas ir 
atvirumas (2.4.)

• Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių 
interesai. Savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. Mokyklos 
savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, 
savarankiškai priimanti sprendimus institucija. Pripažįstama požiūrių 
ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno 
nuomonė. 


