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Veiklos įsivertinimas: 

kaip veikia Jotvingių gimnazijos imuninė
sistema?

Įsivertinimo rezultatai leidžia stebėti ir 
analizuoti mokyklos pažangą, jos 

tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos 
strategiją.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas skatina atkreipti 
dėmesį į aktualiausius mokyklos veiklos aspektus, lemiančius 

ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę, mokyklos veiklą 
grindžiančius vertybinius principus, įrodymais pagrįstų
sprendimų priėmimą mokykloje, telkia bendruomenę 

pokyčiams.

Auditas atveria papildomas galimybes geriau suprasti 
mokinių poreikius, aktualijas bei kiekvienam bendruomenės 

nariui yra proga pačiam apmąstyti savo veiklą visos mokyklos 
kontekste.



Tyrimui atlikti naudota

Metodinių grupių 
savianalizės 

anketų rezultatai.
PUPP ir VBE  
statistinė analizė

Anketa

mokiniams 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 
ugdymo programas, veiklos kokybės 
įsivertinimo metodika (2016 m. kovo 
29 d. Nr. V-267);

NŠA mokyklos konsultacija 

įsivertinimo klausimais 2021 m. vasaris

Mokytojų grupių 

diskusijos.



GILUMINIAM AUDITUI 2021 metais 

pasirinkti rodikliai

SILPNASIS

2.Sritis

Ugdymas(is)

ir mokinių

patirtys

2.4. TEMA 
Vertinimas 
ugdant

2.4.1. 
RODIKLIS 

Vertinimas 
ugdymui

Raktiniai 
žodžiai: 

Vertinimo 
kriterijų
aiškumas



Vertinimų kriterijų aiškumas

Tiriant šią 
rodiklio dalį

siekiama 
sužinoti, ar 

mokiniai yra 
informuojami ir 

su jais 
aptariama:

Ko iš jų tikimasi?

Koks turi būti gerai atliktas 
darbas?

Kokie yra vertinimo kriterijai, kada 
ir kaip yra taikomi?



Į anketos klausimus  atsakė 224 

respondentai, kurie mokosi

2kl.
23%

3kl.
20%

1kl.
36%

4kl.

21%



Kiekvienoje pamokoje man yra 

aišku, ką aš turiu išmokti.

5%

52%

31%

12%



Aš žinau, kokios veiklos bus 

vertinamos konkrečioje pamokoje.

�Visiškai nesutinku —Ko gero nesutinku

—Ko gero sutinku �Visiškai sutinku

32%

49%

14%
5%



Mokytojai supažindina mus, ką reiks atlikti 

ir kokie darbai bus vertinami išmokus skyrių, temą.

3%

13%

41%

43%



Žinau, kaip atrodo gerai atliktas darbas.

Visiškai nesutinku

Ko gero nesutinku

Ko gero sutinku

Visiškai  sutinku

39%

9%

4 %

48%



Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: pažymiais, 

kaupiamaisiais įvertinimais, pagyrimais, komentarais 

raštu ar žodžiu.

3%

56%

6%

35%



Kai man kyla abejonių dėl vertinimo, galiu 

pasitikslinti dalyko kabinete (netrukdydamas 

mokytojo), nes darbų vertinimo kriterijai yra vieši.

Visiškai 
sutinku 

31%

Ko gero     
sutinku 44 %

Visiškai 
nesutinku

8%

Ko gero 
nesutinku

17%



2.4.1. RODIKLIS

Vertinimų kriterijų aiškumas
APIBENDRINIMAS

 87% mokinių teigia, kad  mokytojai pamokoje informuoja mokinius, 

kokios veiklos bus vertinamos. (80%)

 82% mokinių žino, kokios veiklos bus vertinamos konkrečioje pamokoje.

(70%)

 80%  mokytojų teigia, kad su mokiniais kiekvienos pamokos pradžioje 

ir/ar kitu pamokos metu aptaria užduočių vertinimo kriterijus. (75%)

 82% mokytojų pateikia aiškius kiekvieno darbo vertinimo kriterijus. 

(80%)

 87% mokinių žino, koks yra gerai atliktas darbas  (70%).

 Visose metodinėse grupėse susitarta dėl dalykų mokinių pasiekimų 

vertinimo kriterijų 100%.

 80% stebėtų pamokų pasitikrinta, kaip įgyvendintas išsikeltas pamokos 

uždavinys, numatyti išmokimo sėkmės kriterijai.

 Išvada: POŽYMIO ĮVERTINIMAS – 3,8 LYGIS



Tobulintos veiklos poveikis 

mokiniams

Atlikę lyginamąją rezultatų analizę nustatėme, 

 kad pagerėjo PUPP lietuvių kalbos ir 
literatūros įvertinimo vidurkis 2021 m. 6,46 
balo (2019 m. 5,92 balo), 

 matematikos - 2021 m. 5,5 balo (2019 m. 
4,85 balo). 2021 m. visų abiturientų VBE 
įvertinimų vidurkis 9,2% aukštesnis negu 
šalies mokyklų vidurkis.



2021m. mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai ir vadovai tobulino 

kompetencijas:

IT,  STEAM 

Bendrąsias

Dalykines 

Vidutiniškai 1 mokytojui teko 98,4 val. per 2021 

metus.



Tobulinti 2021 metais pasirinkti 

rodikliai
Silpnasis 

2.Sritis

Ugdymas(is)

ir mokinių

patirtys

2.2 Tema 
Vadovavimas

mokymuisi

2.2.1.rodiklis 
Mokymosi

lūkesčiai ir 
mokinių

skatinimas

Raktinis žodis

Mokymosi

įprasminimas



Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta 

pasiekti mokymosi tikslus.

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku

Visiškai nesutinku

63%

31%



Mokytojai 
man padeda 

mokytis (pvz., 
papildomai 
paaiškina, 

jeigu klausiu).

Visiškai 
sutinku

42 %
Ko gero 
sutinku

49 %

Ko gero 
nesutinku

6 %

Visiškai 
nesutinku

4%



Pamokos tempas man visiškai 

tinkamas – nei per lėtas, nei per 

greitas

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku

Visiškai nesutinku

9%

23%

23%

46 %



Aš manau, kad mokomės pamokose 

to, ko reikia

Visiškai 
sutinku 17%

Visiškai 
nesutinku 21%

Ko gero nesutinku

26%

Ko gero sutinku

37%



Aš prisiimu atsakomybę už savo 

mokymosi rezultatus.

Visiškai 

nesutinku

1 %

Visiškai

sutinku

58 %

Ko gero 

nesutinku

3 %

Ko gero 

sutinku

38 %



2.2.1. RODIKLIS 

MOKYMOSI ĮPRASMINIMAS

APIBENDRINIMAS

 52% dalyko mokytojų turi ir naudoja individualią sistemą 
mokinių veiklos ir mokymosi motyvams nusistatyti. (70%) 

 56% mokinių teigia, kad mokytojai sekdami ir domėdamiesi  jų  
asmenine pažanga pakėlė mokymosi motyvaciją. (70 %) 

 Beveik visi mokytojai per  metus išbandė bent po 1  naują 
metodą,  parinko formas ir užduotis  taip, kad mokymasis 
mokiniams padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, 
tyrinėjimo, eksperimentavimo, kūrybos, taip pat socialinių 
sąveikų (orientuotas į pamoką).

 63% mokinių teigia, kad mokytojai atsižvelgia į jų mokymosi 
motyvus, turimą patirtį, mokomąsias veiklas sieja su pasaulio 
problemomis ir realiu gyvenimu. (70 %)

 Išvada: POŽYMIO ĮVERTINIMAS – 2,8 LYGIS



Tobulintos veiklos poveikis 

mokiniams
 Visi gimnazijos abiturientai gavo atestatus. 

 Kryptinga STEAM veikla (bendradarbiavimas 
su partneriais VGTU,  VU, Gyvybės mokslų
centru, KTU, LSMU, projektinė veikla, 
integruotos pamokos ir kt.) įgalino mokinius 
susieti ugdymo turinį su realiu gyvenimu. Dėl 
to STEAM studijų kryptis pasirinkusių
abiturientų skaičius nuo 30,8%  2020 m. 
padidėjo iki 35,4% 2021 m.



Pasirinktos veiklos tobulinimo 

poveikis gimnazijos pažangai

 Kiekvienas mokytojas įsipareigojo įvykdyti 

su mokiniais ne mažiau kaip dvi STEAM 

veiklas per metus. 

 Įgyvendinta 95% planuotų veiklų, t.y. 26% 

daugiau nei 2020 m. Geriausi veiklų 

pavyzdžiai skelbiami gimnazijos STEAM 

svetainėje.



Pasirinktos veiklos tobulinimo 

poveikis gimnazijos pažangai

 Parengtas mokinių įgytų STEM 

kompetencijų vertinimo ir pažymėjimų
išdavimo tvarkos aprašas, kuris padės 

mokiniui įsivertinti įgytas kompetencijas ir 

iš(si)kelti mokymosi tikslus. 

 2021 m. Steam veiklose aktyviai 

dalyvaujančių mokinių padaugėjo trečdaliu 

palyginti su 2020 m.



Mūsų gimnazija yra gera 

mokykla.



GILUMINIAM AUDITUI 2022 metais 

pasirinkti rodikliai

STIPRUSIS

1.Sritis

„Ugdymas(is)

ir mokinių

patirtys“
2.3.

Tema

„Mokymosi

patirtys“ 
2.3.2 Rodiklis

„Ugdymas mokyklos

gyvenimu“ 

Raktinis žodis 

„Santykiai ir mokinių
savijauta “



Raktinis žodis 

„Santykiai ir mokinių savijauta “

 Humaniški santykiai mokykloje kuria palankų 
mikroklimatą mokymuisi, sudaro tinkamas sąlygas 
asmenybės tapsmui. 

 75% mokytojų (Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo 
protokolo ataskaita) ir 88% gimnazijos pirmokų 
(Adaptacijos tyrimo ataskaita) teigia, kad tarpusavio 
santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu ir pastangomis 
suprasti kitą.

 Uždaviniai:

 1. Atskleisti ryškiausius pedagoginių santykių mokykloje 
ypatumus.

 2. Išryškinti santykių raišką pamokoje (mokytojų, mokinių 
ir jų tėvų požiūriu)



GILUMINIAM AUDITUI 2022 metais 

pasirinkti rodikliai

SILPNASIS

1.Sritis

REZULTATAI
1.2.

Tema 

PASIEKIMAI IR 
PAŽANGA

1.2.2. Rodiklis 

Mokyklos pasiekimai 
ir pažanga

Raktinis žodis 

„Pasiekimų ir 
pažangos 

pagrįstumas“



Raktinis žodis 

„Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas“

Akademinių pasiekimų gerinimas.

 Trūksta vieningų susitarimų, kaip turimą 
vertinimo informaciją ir duomenis tinkamai 
panaudoti koreguojant ugdymo(si) turinį ir 
metodus bei paskatinti pažinti mokinių pažangos 
augimą.

 Tobulinant proveržio strategiją, reikėtų susitarti 
dėl vieningos mokinių pažangos stebėjimo 
metodikos (kad būtų galima pamatuoti)



Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo darbo 

grupė

Nijolė Makštutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui –

pirmininkė;

Nariai:

Rima Bartkienė, lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė;

Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė.


