
 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016–2017 M. M. (2017 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_2017 (Mk14)“ ir „Tėvų apklausa_NMVA_2017 (T07)“.  

Anketą pildo Danutė Verseckienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, e. p.: verseckiene@gsviesa.lt, (8-

5) 2432610  

1.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai  

Ugdymo tikslai ir planai 

6o% mokinių teigia, kad mokytojai 
suprantamai pasako, kokių tikslų turi 
pasiekti per pamokas, 60% mokinių teigia, 
kad kartu su mokytojais planuoja veiklas, 
atsiskaitymo darbus. 

1.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai  

Mokymosi džiaugsmas 

34% mokinių teigia, kad ne visi mokytojai ir 
ne visada su jais aptaria jų padarytą 
pažangą ir nesulaukia pagyrimo už pa-
darytą pažangą; 40% mokinių teigia, kad ne 
visada mokytojai mokomąją medžiagą 
susieja su kasdieniu mokinių gyvenimu ir 
interesais. 

1.3. Tobulinamos veiklos aspektai 

Mokinių įsivertinimas 

Tik 31% mokinių nurodo , kad mokytojų 
padedami mokosi vertinti ir įsivertinti savo 
pačių pasiekimus ir pažangą, o mokytojai 
laikosi vieningos vertinimo sistemos.  

 

MOKYKLOS PAŽANGA 

Kokį poveikį mokinio brandai, jo 

pasiekimams ir pažangai turėjo 

pasirinktos veiklos tobulinimas?  

Mokslo metų pradžioje kiekvienas mokytojas 
aptarė savo vertinimo tvarką savo dalyko 
pamokose, todėl mokiniams tapo aiškesni 
vertinimo kriterijai, sumažėjo praleistų 
nepateisintų pamokų skaičius. Mokytojai 
dirbdami kartu parengė ir įsigilino į vertinimo 
tvarkos aprašą, kuris bus taikomas nuo 2017 – 
2018 m. m. 

Ką naujo mokytojai pritaikė savo darbe 

po kvalifikacijos tobulinimo (seminarų, 

kursų ar kt. mokymosi formų)? 

Daugiau vyko integruotų pamokų, atvirų 
pamokų, daugiau pamokų pravesta netra-
dicinėse erdvėse (išvykos, muziejai, labora-
torijos), aktyvi projektinė veikla tiek gimna-
zijoje, tiek užsienyje.  
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MOKYTOJO(-S) PAMOKOS (ĮSI)VERTINIMAS: 

Kaip mokykloje mokytoja(-s) gauna grįžtamąjį ryšį apie pamokos kokybę? 

Atviros pamokos 3-4 

Kolegialus stebėjimas 2 

Administracijos ugdomasis konsultavimas (pamokų 
stebėjimas) 

3-4 

Atviros pamokos ir pamokų stebėjimas – geriau planuojamos pamokos, dažniau 
naudojamos išmaniosios technologijos, parenkami įvairesni mokymo(si) metodai, 
parenkama aktualesnė mokomoji medžiaga, diferencijuojamos ir individualizuojamos 
užduotys.  

 

KOKIA DALIS (PROCENTAIS) MOKYTOJŲ KARTU SU MOKINIAIS ĮSIVERTINA 
PAMOKOS KOKYBĘ? 

 

Kartą per 3 mėnesius 54% 

Kartą per pusmetį 28% 

Kartą per metus 18% 

 

MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS: 

Kokie pokyčiai įvyko mokykloje vykdant tėvų pedagoginį švietimą, skatinant tėvus padėti vaikui 
mokytis?  

 
Gimnazijos psichologės mokymai tėvams ,,Efektyvi tėvystė‘‘; tėvų dienos; visuotiniai tėvų 
susirinkimai; pagalbos mokiniui specialistų individualios konsultacijos - sumažėjo patyčių, vaikai 
ateina labiau pasiruošę pamokoms. 

 
Kaip dažnai mokytojai su tėvais (globėjais, rūpintojais) formalioje aplinkoje asmeniškai aptaria 
mokinių  brandą, pasiekimus ir pažangą? 

Kas? Kaip dažnai? 

Dalyko mokytojas(-ai)  Kas mėnesį 

Klasės auklėtoja(-s)  Kas mėnesį 

Trišaliai susitikimai 
(Mokinys – Tėvai (globėjai, rūpintojai) – Mokytojas 

 Pasibaigus trimestrui ir 
pusmečiui 

Tėvų dienos (savaitė)  Kas 3 mėnesius 
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 BENDRA INFORMACIJA APIE MOKINIŲ APKLAUSĄ: 
 

Iš viso pakviestų mokinių skaičius 318 
Pilnai atsakyti klausimynai 171 

 
MOKINIŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ 

 

Teiginys: Vidurkis 
Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3,0 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,3 

Man yra svarbu mokytis 3,6 

Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes 
2,9 

Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,7 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,8 

Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai 
3,0 

Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla 
2,9 

Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 3,0 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,5 

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,7 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 2,3 

BENDRA INFORMACIJA APIE TĖVŲ APKLAUSĄ: 

 

Iš viso pakviestų respondentų (tėvų) 
skaičius 

195 

Pilnai atsakyti klausimynai 66 
 

TĖVŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ  
 

Teiginys: Vidurkis 
Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir mokant 
2,8 

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,2 

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,0 

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes 
2,7 

Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,3 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė 
3,0 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,0 
Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi 2,8 
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ir prasminga 

Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 2,8 

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,2 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,0 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 2,5 
 

____________________________ 

 


