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Giluminio įsivertinimo išvados: 

   Veiklos kokybės įsivertinimo veiklos problemos ir rodiklių „krepšelio“ sudarymo grupės nutarimu, 

nuspręsta giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atlikti tokių temų: 1.1. Etosas (1.1.6. Klasių mikroklimatas) 

ir 3.2. Mokymosi pasiekimai (3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė).  

   Atlikus tyrimus nustatyta, kad: (1.1.6. Klasių mikroklimatas) progimnazijoje organizuojami ir vykdomi 

tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kaip sekasi ugdytis mokiniams. 

   Mokytojai teigia, kad visi su mokiniais turi aiškius tarpusavio susitarimus, pamokoje laikomasi sutartų 

taisyklių ir elgesio standartų, iškilus elgesio problemoms jie stengiasi išsiaiškinti blogo elgesio priežastis, 

tikslingai skatina bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp mokinių, sukuria atmosferą be įtampos ir baimės, 

domisi besimokančiųjų reikalais ir poreikiais. Didžioji dalis mokytojų teigia, kad santykiai tarp mokytojų ir 

mokinių yra geri, progimnazijos mokiniai padeda vieni kitiems. 

   Dauguma mokinių teigia, kad klasėje jaučiasi saugiai, mokytojai juos gerbia, klasės mokiniai su mokytojais 

elgiasi pagarbiai, kai nori ką nors pasakyti, mokytojai juos išklauso, jie pasitiki savo mokytojais. Didesnė 

dalis mokinių mano, kad klasėje jų nuomonė yra svarbi, bendraklasiai gerbia tuos, kurie stengiasi gerai 

mokytis, klasės mokiniai yra draugiški, pasitiki savo bendraklasiais, klasė turi bendrus susitarimus, tačiau kai 

kuriems mokiniams jų sunku laikytis. 

   (3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė) progimnazijoje yra sudaryta karjeros ir profesinio orientavimo darbo 

grupė, kuri yra atsakinga už profesinį orientavimą bei ugdytinių tolesnio mokymosi duomenų rinkimą, jų 

sisteminimą ir sklaidą. Tačiau tolesnis ugdytinių mokymosi stebėjimas nėra numatytas.  

   Dauguma klasių vadovų, domisi, kaip sekasi jų auklėtiniams baigus mokyklą, žino, kad progimnazijoje yra 

atsakingi asmenys už mokinių ugdymąsi karjerai ir profesinį orientavimą. Atsakingiems asmenims klasių 

vadovai pateikia informaciją apie tolesnį mokinių mokymąsi. 

    Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo mokytojams, klasių vadovams planuojant veiklą 

bendradarbiauti su specialistais, didesnį dėmesį skiriant mokinių savigarbos ir pagarbos kitiems ugdymui. 

Tuomet turėtų pagerėti socialinis mikroklimatas, atsirasti pozityvesni socialiniai santykiai, formuotųsi 

teigiamas požiūris į progimnaziją ir mokymąsi. 


