
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 

Tikslas: Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Uždaviniai: 

1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus. 

2. Bendradarbiauti su gimnazijos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus. 

3. Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti 

rekomendacijas gimnazijos veiklos planavimui. 

4. Inicijuoti veiklas gimnazijos veiklos tobulinimui. 

5. Stiprinti gimnazijos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos 

gimnazijos veiklos kokybę. 

6. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie 

įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai: 

1. Vita Milkintaitė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui-grupės vadovė; 

2. Ilona Kybartaitė, IT ir matematikos vyr. mokytoja- narė; 

3. Jūratė Platakytė, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė- narė; 

4. Alma Šarlauskaitė, gimnazijos tarybos pirmininkė- narė; 

5. Irena Petrauskienė, matematikos vyr. mokytoja- narė; 

6. Regina Ščeponavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė- narė. 

 

 



Gimnazijos  veiklos kokybės įsivertinimo etapai: 

 1. etapas – įsivertinimo plano parengimas  

 2. etapas – įsivertinimo instrumento (-ų) parengimo etapas  

 3. etapas – įsivertinimo atlikimo etapas 

 4. etapas – atsiskaitymo ir informavimo etapas 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė: Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas 

vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR ŠMM 2016 m. kovo 29 įsakymu Nr. V-267, Kelmės r. 

Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2019 rugsėjo  24 d. įsakymu Nr. V-112. 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo instrumentai: 

 QESonline Lietuva anketa mokiniams „Ugdymosi organizavimas“. 

 Stebėtų pamokų protokolai. 

 TAMO dienynas. 

 Mokytojų žodinė apklausa. 

2020 m.  platusis įsivertinimas gimnazijoje nenumatytas. 2020 m. bus atliekamas teminis 

įsivertinimas. 

  Sritis 2: Ugdymasis ir mokinių patirtys. 

 Tema 2.2: Vadovavimas mokymuisi. 

 Rodiklis 2.2.2: Ugdymo(si) organizavimas. 

 Raktinis žodis: Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. 

                           Ugdymo(si) integralumas. 

                           Įvairovė. 

                           Klasės valdymas. 



                           

Remiamės vis dar išorės vertinimo išvadomis. 

Esam situacija- Ugdymosi įvairovė, kaip stiprusis pamokos aspektas, fiksuota tik 9,4 proc. stebėtų 

pamokų. Šiose pamokose mokytojai sudarė galimybių mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus 

ir formas, sudarė sąlygas išbandyti įvairių rūšių užduotis. Įvertinus visas stebėtas pamokas, 

nustatyta, kad ugdymo procese dominavo  (50,9 proc.) mokymo paradigma, 37,3 proc. pamokų 

bandyta dirbti šiuolaikiškai, tik 11,8 proc. pamokų buvo šiuolaikinės, orientuotos į mokymąsi. 

 

1.Tikslas.  Diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti ugdymosi veiklas, skatinant aktyvų 

mokinių dalyvavimą, keliant individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir 

siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, užduotis, problemas, mokymosi būdus ir 

tempą. 

Siekiamas rezultatas: 

80-90  proc. mokytojų pamokose organizuoja mokymą(si) atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, 

poreikius, asmeninius interesus, mokymo(si) stilius. 

80-90  proc.  mokytojų žino mokinių skirtybes (silpnybes ir stiprybes). 

80-90  proc.  mokytojų  pamokos metu skiria užduotis mokiniams,  atsižvelgdami į jų gebėjimus. 

80-90  proc. gabių mokinių greitai atlikę užduotis gauna papildomas užduotis. 

80-90   proc. moksleivių  gali pasirinkti, kiek atliks pratimų, darbą atliks žodžiu ar raštu. 

 

2. Tikslas. Siekti ugdymo programų turinio integravimo taikant įvairius modelius pamokoje. 

Siekiamas rezultatas: 

90  proc.  mokytojų organizuoja integruotas veiklas (temos, problemos ar metodo pagrindu). 

90  proc. mokytojų susieja mokomąją medžiagą su kitais mokomaisiais dalykais. 



80 proc. mokytojų atskleidžia mokomosios medžiagos sąsajų su profesine praktika. 

80  proc. mokytojų vedė bent 1  tarpdalykinę integruotą  pamoką. 

3. Tikslas. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius mokymosi būdus ir 

formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas. 

90 proc. mokytojų pamokose derina individualų, grupinį ir visos klasės mokymąsi. Darbas gerai 

parengtas, pristatomi darbo rezultatai. 

90  proc. mokytojų organizuoja veiklas įvairiuose kontekstuose, pamokose lankosi svečiai. 

 

4. Tikslas. Siekti drausmę ir tvarką palaikyti aiškiais susitarimais, pageidaujamo elgesio 

skatinimu, sutelkiant mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą ir konstruktyvų mokymąsi. 

100  proc. mokytojų ir mokinių susitarimų  yra iškabinti klasėje, gerai matomoje vietoje. 

100  proc.  mokytojų siekia, kad būtų laikomasi susitarimų. 

90  proc. pamokų dirbama konstruktyviai, nekonfliktuojant, siekiama suasmeninti mokymąsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Apklausų vykdymas 

QESonline Lietuva anketa mokiniams „Ugdymosi organizavimas“  ir mokytojams „ vadovavimas 

mokymuisi“.   

Apklausų pabaigos data: 2020-10-09 

Apklausoje dalyvavo 19 mokytojų ir 76 penktų-dvyliktų klasių mokiniai. 

2. Išskiriame šias stiprybes ir silpnybes: 

Ugdymosi organizavimas (mokinių apklausa) 

Aukščiausios vertės 

Pasibaigus darbui grupėje pristatomi grupių darbo rezultatai                                                   3,4 

Mokytojas siekia, kad būtų laikomasi susitarimų                                                                      3,3 

Pamokos metu mokytojas skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti        3,2 

Mokytojas pasako mokiniams, jog netoleruoja netinkamo elgesio                                            3,2 

Susitarimai yra iškabinti kabinetuose visiems gerai matomoje vietoje                                      3,1 

 

Žemiausios vertės: 

Mokiniai pamokų metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų     2,1 

Pamokų metu mokytojai leidžia, jei mokiniai nori, vieniems atlikti užduotis raštu,  

kitiems žodžiu                                                                                                                          2,2 

Mokytojai skiria mokiniams skirtingas užduotis                                                                     2,4 

Per pamoką mokiniai gali, jei reikia, pasilengvinti skiriamų užduočių atlikimą. Mokytojas leidžia 

naudotis žodynu, atlikti kartu su draugu                                                                                  2,6 



Individualiam darbui mokiniai gauna skirtingas užduotis, kurios jiems skiriamos atsižvelgiant į jų 

gebėjimus.                                                                                                                             2,7 

 

Vadovavimas mokymuisi      (mokytojų apklausa)               

Aukščiausios vertės: 

Aš prižiūriu, kad būtų laikomasi taisyklių ir elgesio standartų                                                3,7 

Į savo pamokas įtraukiu pratybų etapus                                                                                   3,6 

Aš savo pamokose mokslo metų pradžioje su mokiniais aptariu  įsivedu aiškius drausmės ir tvarkos 

palaikymo susitarimus                                                                                                              3,6 

Klasėje aš tikslingai skatinu bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp lyčių ir įvairių tautybių 

mokinių                                                                                                                                      3,6 

Prireikus, ugdymo turinio planai yra peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

rezultatus, tempą, kitus poreikius.                                                                                            3,6 

Žemiausios vertės: 

Leidžiu vieniems mokiniams užduotis atlikti raštu, o kitiems žodžiu                                     2,9 

Pamokoje suteikiu galimybę savarankiškai organizuoti mokymąsi  (taikyti darbo technikas, 

mąstymo, mokymosi arba įsiminimo strategijas)                                                                     3,1 

Numatau, o mokiniai pasirenka, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų                3,1 

Mūsų mokykloje yra įsitvirtinę kolegiškos paramos formos  

(apsilankymas kolegų pamokose ir t.t.)                                                                                    3,1 

Įterpiu į pamokas etapus, kurių metu kiekvienas gali mokytis jam įprastu tempu                        3,2 

 

 



MOKYKLOS PAŽANGA 

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 

95 proc. mokytojų vedė patyriminio ugdymo pamokas (viso 121 pamoka).  

94 proc. mokytojų atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, poreikius, asmeninius interesus , mokymosi 

stilių mokymąsi individualizavo ir diferencijavo, 6 proc. mokytojų tai darė iš dalies. 

Visų metodinių grupių pirmininkai rengė patyriminio ugdymo dienos programą. 82 proc. 

suplanuotų veiklų buvo įgyvendintos dalykinės savaitės metu. 

65 proc. mokytojų vedė tardalykines integruotas pamokas (viso 32). 

53 proc. mokytojų gerąja patirtimi dalijosi metodinėse grupėse ir individualiuose pokalbiuose, 47 

proc. mokytojų- individualiuose pokalbiuose. 

 Tobulintinos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo 

mokinių pažangai? 

5-8, 1G-4G klasių mokinių pažangumas padidėjo 0,4 balo. 

Kilo abiturientų brandos egzaminų rezultatai (2019-2020 m. m. valstybinių brandos egzaminų 

vidurkis 31,66, 2020-2021 m. m.- 51, 27; 2019-2020 m. m. mokyklinių brandos egzaminų vidurkis 

6,05, 2020-2021 m. m. - 7,15. 

Tobulintinos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos sudarytos mokinių 

asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą? 

Su mokiniais pagal poreikį dirbo mokytojo padėjėja. Gimnazijoje veikia klubas „Padėk sau ir 

kitam“.  Siekiant mokymosi suasmeninimo tam tikrais pamokos etapais leidžiama mokiniams 

rinktis mokymosi tempą: 59 proc. mokytojų leido rinktis atliekamų pratimų skaičių ir atsiskaitymo 

būdą, 29 proc. mokytojų leido rinktis atliekamų pratimų skaičių, 12 proc. mokytojų leido rinktis 

atsiskaitymo būdą. 

 

 

 



MOKYTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 Kokias kompetencijas tobulino mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai? 

Mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo 

programa. 

Dalykines kompetencijas. 

SEU kompetencijas. 

Vadovavimo ir mokyklos bendruomenės narių susitarimų kultūros kūrimo kompetencijas. 

Vertinimo ir įsivertinimo kompetencijas. 

Patirtinio mokymo(si) taikymo kompetencijas. 

Psichologines žinių praktiniai užsiėmimai. 

Atnaujintos ugdymo programos. 

Ką mokytojai pritaikė ( metodai, strategija ir t.t)? 

Moogle, zoom, google disk, Power Point, Prezi, Padlet, Reflectus platformas ir programas, jų 

galimybes. 

Patirtinio ugdymo metodus 

Aktyvius mokymo(si) metodus organizuojant eksperimentinę veiklą. 

Pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimo darbų vertinimo kompetencija, dirbant su 

nuotolinio  vertinimo sistemomis. 

Kokią įtaką turėjo mokymasis mokinių pasiekimams ir pažangai?, 

Geriau sekasi fiksuoti, analizuoti mokinių pažangą. 

Geresni gamtos mokslų pasiekimai.  

Įgijami ekperimentų atlikimo įgūdžiai 



Įdomesnės pamokos, mokiniai geriau sukaupia dėmesį. 

Įtaka mokinių pasiekimams ir pažangai 

Nuotolinio mokymosi įgūdžiai 

Dalyvavimas projektinėje veikloje 

Didėjo pasitikėjimas savimi 

  



GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS REKOMENDACIJOS 

2021 METAMS: 

1. Kiekvienas mokytojas mokiniams (IUG-PUG, 1-8, 1G-4G) per mokslo metus praveda 2-5 

patyriminio ugdymo pamokas. 

2. Mokytojai individualizuoja ir diferencijuoja mokymąsi atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, 

poreikius, asmeninius interesus, mokymo(si) stilių. 

3. Kiekviena metodinė mokytojų grupė parengia patyriminės ugdymo dienos programą bei ją 

organizuoja dalykinės savaitės metu. 

4. Iki  2021 m. liepos 1 d. įrengtas kabinetas mokiniams, kuriems reikalinga pagalba ruošiant namų 

užduotis, su atskiromis 6 darbo vietomis, kompiuterine technika ir kitomis mokymuisi 

reikalingomis priemonėmis. Šiame kabinete nuolat dirba žmogus, kuris padeda mokiniams, juos 

skatina, motyvuoja.  

5.  Siekiant mokymosi suasmeninimo leisti mokiniams rinktis tam tikrais pamokos etapais 

mokymosi tempą, kiek jie atliks pratimų, darbą atliks žodžiu ar raštu. 

6. Įtvirtinant kolegiškos paramos formas kiekvienas mokytojas per mokslo metus praveda bent 

vieną tarpdalykinę integruotą pamoką, formaliai (metodinėse grupėse) ir neformaliai 

(individualiuose pokalbiuose) dalijasi gerąja patirtimi.     

7. Iki  2021 m. rugsėjo 1d. pradinių klasių koridoriai įrengti su poilsio bei aktyvaus judėjimo 

erdvėmis. Kuriamos  naujos edukacinės aplinkos lauke: atnaujinta 1 lauko klasė, įrengtos 2 poilsio 

zonos.                                                        

 

 


