
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 

2021 m. 

 

Rodiklis Tyrimų rezultatai  Išvados 

 

 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Pagalba 

mokiniui. 

 

60 proc. mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar 

pagalbos teikimo mokiniams tvarkos.  

     

100   % dokumentų analizė 

 

  44   %   anketa tėvams 

          

  58   %  anketa mokytojams 

 

  52    % anketa mokiniams 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 3 lygiu. 

 

50 proc. mokinių, kilus ugdymosi, psichologinių ar 

socialinių problemų bei grėsmių, laiku sulaukia 

tinkamos pagalbos, bendradarbiaujant su visomis 

reikalingomis specializuotomis tarnybomis.  

 

 

81  % dokumentų analizė 

 

90 %  fokus grupės tyrimas , pusiau   

struktūruotas interviu  su  pagalbos mokiniui 

specialistais 

 

  41   %   anketa tėvams 

          

  40   %  anketa mokytojams 

 

  52    % anketa mokiniams 

 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 3 lygiu. 

 

60 proc. yra užtikrinamas asmeninės informacijos 

konfidencialumas, teikiant reikalingą pagalbą.  

 

 

100   % dokumentų analizė 

 

80 %  fokus grupės tyrimas , pusiau   

struktūruotas interviu  su  pagalbos mokiniui 

specialistais 

 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 4 lygiu. 

 



2.4.2. Mokinių įsivertinimas. Įsivertinimas kaip 

savivoka. 

50 proc. mokinių vertindami savo ir draugų atliktas 

užduotis, kūrinius, idėjas ir pan., geriau supranta 

mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir 

savo mokymosi poreikius, lengviau juos paaiškina, 

formuluoja klausimus ar prašo pagalbos mokantis. 

 

   26   %   anketa tėvams 

          

   21  % anketa mokiniams 

 

70% fokus tyrimo dalyvių teigia, kad 

įsivertinimas padeda mokiniams geriau suprasti 

mokymosi procesą, jie lengviau formuluoja 

klausimus, prašo pagalbos 

 

70% tyrime dalyvavusių mokytojų teigia, kad 

mokinių įsivertinimo įgūdžiai yra silpni 

 

48%  mokinių realiai vertino savo gebėjimus 

mokytis (dokumentų analizė) 

 

40% mokinių numatė būdus, kaip sieks numatytų 

tikslų (dokumentų analizė) 

 

61% mokinių realiai vertino savo socialinius 

įgūdžius (dokumentų analizė) 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 2 lygiu. 

 

50 proc. mokinių gali pateikti savo mokymosi sėkmių 

įrodymus, labiau pasitiki savimi ir mažiau baiminasi 

klaidų, prisiima daugiau atsakomybės už savo 

mokymąsi ir lengviau jį valdo. 

80% fokus tyrimo dalyvių teigia, kad 

įsivertinimas skatina prisiimti daugiau 

atsakomybės už savo mokymąsi 

 

60% fokus tyrimo dalyvių teigia, kad 

įsivertinimas mažina mokinio baimę suklysti 

 

55% mokinių atsakingai įsivertino savo metinius 

rezultatus (dokumentų analizė) 

 

44% mokiniai išsikėlė konkrečius tikslus 

ateinantiems metams (dokumentų analizė) 

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 3 lygiu. 

 



 

 

 

 

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

 

1.  Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų 

pamokas. (4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialus mokymasis.) 

2.  Įvairiose mokytojų komandose vyksta kryptingas mokymasis. Mokytojai dalyvauja  periodiškai organizuojamuose nuotoliniuose 

mokymuose ir renginiuose (dėl pandeminės situacijos), skirtuose akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti. (4.2.1. Veikimas 

kartu. Kolegialus mokymasis.) 

69% mokinių realiai vertina savo dalyvavimą 

neformaliajame ugdyme (dokumentų analizė) 

4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialus mokymasis. 

80 proc. mokytojų mokosi drauge ir vieni iš kitų: 

dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais, 

studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų pamokas.  

 

   57    %  anketa mokytojams 

 

   80   %  dokumentų analizė  

 

100 %   mokytojų standartizuotas interviu  (M3) 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 4 lygiu. 

 

90 proc. įvairiose mokytojų komandose vyksta 

kryptingas mokymasis. 

 

78 %   mokytojų standartizuotas interviu  (M3) 

 

50  %  anketa mokytojams 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 3 lygiu. 

 

60 proc. mokytojų dalyvauja  periodiškai 

organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose ir 

renginiuose (dėl pandeminės situacijos), skirtuose 

akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti. 

 

91 %   ( literatūra ir skaitmeniniai šaltiniai) 

mokytojų standartizuotas interviu  (M3) 

 

74 %   (mokymuose) mokytojų standartizuotas 

interviu  (M3) 

 

65%   (išvykose/renginiuose akiračiui plėsti ir 

mokinių ugdymo turiniui praturtinti) mokytojų 

standartizuotas interviu  (M3) 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 

apibendrino gautus rezultatus. Tirtas 

rodiklis įvertintas 4 lygiu. 

 



3. Mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar pagalbos teikimo mokiniams tvarkos. (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Pagalba mokiniui.) 

 

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai: 

 

1. Daugumos mokinių įsivertinimo įgūdžiai yra silpni (2.4.2. Mokinių įsivertinimas. Įsivertinimas kaip savivoka.) 

2. Mažesnė dalis mokinių geba išsikelti ugdymosi tikslus ir numatyti būdus, kaip jų sieks, maža dalis mokinių mato įsivertinimo 

prasmę. (2.4.2. Mokinių įsivertinimas. Įsivertinimas kaip savivoka.) 

 

 

 

Rekomendacijos planuojant 2022 m. gimnazijos veiklą:         

 

1. Tobulinti mokymo bei mokymo(-si) organizavimą, planuojant pamoką, suteikiančią galimybę kiekvieno mokinio asmeninei pažangai. 

2. Skirti dėmesio mokinių įsivertinimo įgūdžių lavinimui bei savijautai pamokų metu.  

3. Siūlyti klasės auklėtojoms organizuoti klasės valandėles, lavinančias tikslų išsikėlimo bei būdų jiems pasiekti numatymo gebėjimus. 

4. Siekiant išlaikyti aukštus mokytojų veiklos lūkesčius bei asmeninį profesinės veiklos įsivertinimą, pagarbą profesionalumui, suburti darbo 

grupę, kuri sukurtų asmeninės kasmetinės veiklos įsivertinimo formą, atitinkančią mokytojų gero darbo viziją bei profesinės veiklos 

įsivertinimo galimybes.   

 


