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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: 2.4. Mokymosi kokybė (2.4.1. Mokymosi 

motyvacija) ir (2.4.2. Mokėjimas mokytis).  

Atlikus tyrimus nustatyta, kad:  

(2.4.1. Mokymosi motyvacija) mokytojai skatina mokinius aktyviai dalyvauti veikloje, pamokų metu 

diskutuoja su mokiniais nagrinėjamomis temomis, skatina mokinius pasitikėti savo jėgomis, tikrina ir vertina 

mokinių atliktus namų darbus. Didesnė dalis mokytojų,  darbą organizuoja taip, kad stipresni mokiniai padėtų 

silpniau besimokantiems. 

   Dauguma mokinių teigia, kad aktyviai dalyvauja pamokose, nuolat atlieka namų darbus, pamokų metu 

diskutuoja su mokytoju, su klasės draugais  nagrinėjamomis temomis, pasitiki savo jėgomis. Mokiniai mano, 

kad lankyti pamokas jiems yra svarbu, nes lengviau ir įdomiau mokytis su draugais, mokytojas paaiškina 

naujus, nesuprantamus dalykus, sužino, kaip pritaikyti išmoktas žinias.  

   Siekiant motyvuoti mokinius mokytis, progimnazijoje sukurta skatinimo (atlygio) sistema. 

   (2.4.2. Mokėjimas mokytis) pagal progimnazijos pamokų stebėjimo protokolų suvestines, mokinių 

mokėjimas mokytis įvertintas 3,05 balo. Išanalizavus 5 – 8 klasių mokinių veiklos ir pasiekimų aplankus 

nustatyta, kad 85% mokinių geba planuoti savo veiklą. 

   Anketuojant tiek mokytojų, tiek mokinių nuomonė pateiktais  klausimais neišsiskyrė. Dauguma mokinių 

teigia, kad geba susirasti informacijos iš įvairių šaltinių, per pamokas įgytas žinias geba panaudoti praktiškai, 

ko ir ką turės išmokti aptaria su mokytojais, mokosi vertinti ir įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą, 

pamokos metu mokytojai juos skatina klausti, tyrinėti, pritaikyti, analizuoti, kurti, spręsti problemas. Didesnė 

dalis mokinių, teigia, kad pamokų metu gali pasirinkti, kiek ir kokių užduočių sugebės atlikti, kurį užduoties 

variantą atlikti, žino spragas, tačiau ne visuomet geba jas taisyti, sunkiau sekasi numatyti tolimesnius 

mokymosi žingsnius. 

  Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, 

mokiniams organizuoti seminarus-mokymus apie jų mokymosi mokytis įgūdžių formavimą. Tuomet 

mokiniai supras mokymosi svarbą, jaus atsakomybę už savo mokymąsi; gebės planuoti ir apmąstyti 

mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius, pasirinkti mokymosi būdus. 

Mokiniai suvoks, kad jie mokosi nuolat siedami jau turimas žinias su naujomis, supras žinių ir gebėjimų vertę. 


