
 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 

 
Atliktas giluminis veiklos srities ‘Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ įsivertinimas bei 

vykdytos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos apklausos mokiniams, tėvams globėjams) ir 

mokytojams. 

 

Tyrimo metu nustatytos stipriosios gimnazijos veiklos sritys: 

 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas 

1. Yra aiškūs susitarimai dėl mokymo(si) pagalbos mokiniui. 

2.Laikomasi  kontrolinių ir namų darbų  grafikų, kurie padeda reguliuoti  mokinių 

darbo krūvį. 

3.Daugelyje pamokų mokytojai geba išlaikyti mokinių dėmesį  visą pamoką, 

pamokose vyrauja darbingas ir mokiniams priimtinas mikroklimatas, taisyklės. 

 4. Didžiojoje dalyje pamokų mokinių darbas yra organizuojamas racionaliai, 

sukuriant saugią, be konfliktų aplinką. 

Ugdymo integralumas 

1. Per nepamokinę veiklą (per renginius, ekskursijas) dažnai integruojami kelių 

mokomųjų dalykų žinios, įgūdžiai,  tobulinami praktiniai mokinių gebėjimai. 

2. Sudarytas informacinių technologijų 7 ir 8 klasėje integravimo į mokomuosius 

dalykus tvarkaraštis ir jo laikomasi. 

Įvairovė 

Edukacinės aplinkos tinkamos aktyviojo mokymo(si) ir inovacijoms taikyti.  

Klasės valdymas 

1. Iškilus konfliktinei situacijai mokiniai nebijo kreiptis pagalbos į mokytoją, 

pagalbos specialistą ir problemas sprendžia kartu. 

2. Klasės turi susikūrusios elgesio taisykles ir susitarimus.  

3. Didžiojoje dalyje pamokų mokinių darbas yra organizuojamas racionaliai, 

sukuriant saugią, be konfliktų aplinką.  

4. Pamokos laikas planuojamas atsižvelgiant į konkrečios klasės ar mokinio darbo 

tempą. Mokytojai turi pakankamai žinių, kaip tinkamai valdyti klasę ir racionaliai išnaudoti 

pamokos laiką mokinių mokymuisi. 

 

Siūlymai:  

1.Didesnį dėmesį skirti individualiems mokinio gebėjimams sekti, naudojantis 

sukaupta informacija taikyti individualius mokymosi būdus, atsižvelgiant į asmeninius 

poreikius, mokinių mokymosi stilius, socialinius ir kultūrinius pagrindus, brandumą. 
 

 

Mokinių  apklausa  NŠA 2020 (4 balų skalė) 

 

(Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 

negatyvios) 

5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Man yra svarbu mokytis   3,5 Mokantis nuotoliniu būdu man 

reikia daugiau pagalbos                                                             
2,7 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti                                                                         
3,4 Man patinka eiti į mokyklą                                                                                                          2,9 



Mano pasiekimų vertinimas man 

yra aiškus                                                                           
3,3 Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti)                    

3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš 

kitų mokinių nesityčiojau                                                       

     3,3 Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis                                  

3,0 

Mokytojai padeda pažinti mano 

gabumus                                                                                  

     3,3 Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas 

3,1 

 

Tėvų apklausa    NŠA 2020 (4 balų skalė) 

(Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 

negatyvios) 

 

5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Mano vaikui yra svarbu mokytis   3,7 Mano vaikui sekasi mokytis 

nuotoliniu būdu                                                                               
3,0 

Mokykloje mano vaikas 

skatinamas bendradarbiauti                                                                         
3,5 Mokantis nuotoliniu būdu mano 

vaikui reikia daugiau pagalbos                                                 
3,0 

Mano vaikas noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje 

socialinėje ir visuomeninėje 

veikloje 

3,6 Kartu su mokytoju aš planuoja savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti)                    

3,1 

Per paskutinius 2 mėnesius mano 

vaikas iš kitų mokinių 

nesityčiojo                                            

     3,6 Mokykloje mano vaikas gauna 

suprantamą informaciją apie 

tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes                                                                                                                   

3,2 

Mokytojai padeda mano vaikui 

pažinti jo gabumus                                                                       

     3,5 Per paskutinius 2 mėnesius iš  mano 

vaiko mokykloje niekas 

3,1 

 

Mokytojų apklausa NŠA 2020 (4 balų skalė) 

(Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 

negatyvios) 
 

5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Mokinius pamokose skatinu 

bendradarbiauti                                                                                 
3,8 Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai 

iš kitų mokinių nesityčiojo                                                 
2,9 

Mokiniams padedu pažinti jų 

gabumus                                                                                          
3,8  Mano mokiniams sekasi mokytis 

nuotoliniu būdu                                                                       
3,0 

Su mokiniais aptariu jų 

mokymosi sėkmes                                                                                    
3,7 Per paskutinius 2 mėnesius man 

neteko spręsti patyčių problemos 

mokykloje                            

3,2 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno 

mokinio nuomonę                                                                                

     3,6 Mano mokiniams yra svarbu 

mokytis                                                                                            
3,3 

Mokykloje mano mokiniai 

gauna suprantamą informaciją apie 

tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes                                                                                                   

     3,5 Mano mokiniai noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje 

socialinėje ir visuomeninėje veikloje 

3,3 

 

 

2021 m. pasirinkta veiklos kokybės įsivertinimui sritis – Mokinių pasiekimai ir pažanga. 


