
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2017–2018 M. M. (2018 M.) 

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 

Gimnazijos Įsivertinimo ir pažangos anketa kiekvienais metais teikiama Nacionalinei mokyklų 

vertinimo agentūrai (NMVA). 

Prieš pildydami anketą pirmiausia atlikome www.iqesonline.lt sistemoje gimnazijos mokinių (nuo 

5 klasės) ir tėvų (5–IV klasės) apklausą naudodami klausimynus, paskelbtus „Vertinimo centre“ – 

„Mokinių apklausa_NMVA_2018 (Mk14)“ ir „Tėvų apklausa_NMVA_2018 (T07)“. 

Anketą teikia Danutė Verseckienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

e. p.: verseckiene@gsviesa.lt, (8-5) 2432610 

 

5 aukščiausios vertės                                      5 žemiausios vertės                

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka                    3,8        2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių       2,4                                                          

Mokyklos interjeras (spalvų parinkimas,                         skatinimas                 

stendai, puošyba ir kitos detalės) kuria                  Mokytojai, pažindami mokinius parenka metodus,                     

jaukumą, gerą nuotaiką, bendrumo                        formas ir užduotis taip, kad padėtų mokiniams pa- 

jausmą.                                                                   gal jų gebėjimus  įgyti prasmingos patirties.                                                             

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu     3,8        3.2.1. Mokymasis ne mokykloje                 2.6 

Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (mokykloje               Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui. 

netrūksta įvairių būrelių bei renginių –                  2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas              2,6   

projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų,                Diferencijavimas, individualizavimas,  

parodų ir kt.                                                            suasmeninimas. Mokytojai pripažįsta mokinių 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra                     3,5        skirtybes, t. y. jų poreikius, gebėjimus, interesus. 

Mokinių darbų demonstravimas, t. y.                     4.1.2. Lyderystė                                          2,7 

mokyklos patalpos dekoruojamos                           4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės        2,8                                                                                               

mokinių darbais.                                                                susitarimai 

1.1.1. Asmenybės tapsmas                      3,3 
Socialumas. Mokiniai nori ir moka  

bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti  

bendrose veiklose. Jie pripažįsta kitų  

teisę būti kitokiems, nei jie yra. 

3.1.1. Įranga ir priemonės                      3,1     
 

Tobulintina sritis 2019 metais 

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

Mokymosi įprasminimas. Mokytojai, pažindami mokinius parenka metodus, formas ir užduotis taip, 

kad padėtų mokiniams pagal jų gebėjimus įgyti įvairios prasmingos patirties. Mokymasis siejamas su 

mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos spręsti realias problemas, ugdytis realiam  

gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus. 

 

Mokyklos pažanga 2018  

Mokinių įsivertinimas – dialogas vertinant. 51% mokinių teigia, kad mokytojai aptaria su mokiniais 

jų mokymosi sėkmes ir nesėkmes, moko savarankiškumo įsivertinant savo ir vertinant kitų darbą.  

47% mokinių teigia, kad vertindami savo ir draugų atliktas užduotis, idėjas ir pan., geriau supranta 

mokymosi procesą, mokymosi būdus, ir savo mokymosi poreikius, lengviau juos paaiškina, labiau 

pasitiki savimi. 44% mokinių įsitraukia ė savo pasiekimų įsivertinimą, pažangos stebėjimą. 

 

 

 

                                                                      
 



 

 

Mokinių apklausa 2018: 5 aukščiausi teiginiai 

Teiginys 

 
Vidurkis 

1. Man yra svarbu mokytis. 

2. Mokykloje esame skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, padėti vieni 

    kitiems. 

3. Per paskutinius 2 mėn. aš iš kitų mokinių nesijuokiau ir nesišaipiau. 

4. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje 

    mokoma kelių dalykų. 

5. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius.  

              3,5 

3,1 

 

3,1 

3,0 

 

2,9 

Mokinių apklausa 2018: 5 žemiausi teiginiai 

Teiginys 

 
Vidurkis 

1.  Dalykų mokymas užsienio kalba būtų naudingas popamokinėje  

    veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose. 

2. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

3. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems 

    pasiekti. 

4. Į mokyklą einu su džiaugsmu. 

5. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintį gimtąją kalbą.  

2,3 

2,3 

 

2,3 

2,4 

2,6 

Mokinių tėvų apklausa 2018: 5 aukščiausi teiginiai 

Teiginys 

 
Vidurkis 

1. Per paskutinius 2 mėn. mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė ir 

    nesišaipė. 

2. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų 

    gimtosios kalbos mokėjimą. 

3. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais. 

4. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 

5. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vieni 

    kitiems. 

 

3,3 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

Mokinių tėvų apklausa 2018: 5 žemiausi teiginiai 

Teiginys 

 
Vidurkis 

1. Dalykų mokymas užsienio kalba būtų naudingas popamokinėje  

    veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose. 

2. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 

3. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi  

    galimybę.  

4. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą. 

5. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių 

    dalykų. 

2,4 

 

2,5 

2,6 

2,6 

2,7 



 

Mokytojų apklausa 2018: 5 aukščiausi teiginiai 
Teiginys 

 
Vidurkis 

1. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę. 

2. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus. 

3. Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo 

    procese. 

4. Mokytojai planuoja pamoką taip, kad į užduočių atlikimą būtų įtraukti 

    visi klasės mokiniai. 

5. Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi,   

    pasiekimus ir spragas. 

3,7 

3,6 

3,5 

 

3,5 

3,5 

Mokytojų apklausa 2018: 5 žemiausi teiginiai 
Teiginys 

 
Vidurkis 

1. Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų skyrimą tos pačios klasės 

    mokiniams. 

2. Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie sugebės išmokti  

    žodžių ar atlikti pratimų. 

3. Mokytojai leidžia vieniems mokiniams atlikti užduotį raštu, kitiems  

    žodžiu. 

4. Mokytojai vieni su kitais derina kontrolinių darbų skyrimą tos pačios  

    klasės mokiniams. 

5. Mokytojai, aiškindami pamokos medžiagą ar skirdami savarankišką ar 

    namų darbą, parodo, jų įsitikinimu, gerai atlikto darbo pavyzdžių. 

 

2,3 

 

2,6 

 

2,9 

2,9 

 

3,0 


