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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: 2.3. Mokymo kokybė (2.3.1. Mokymo 

nuostatos ir būdai) ir 4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas (4.3.2. Specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymas). 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad:  

(2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai). Anketuojant tiek mokytojų, tiek mokinių nuomonė pateiktais 

klausimais neišsiskyrė. Mokytojai pamokų turinį planuoja atsižvelgdami į konkrečios klasės gebėjimus, 

naudoja įvairius naujos medžiagos pristatymo, įtvirtinimo, kartojimo, vertinimo būdus. Atsižvelgdami į 

mokinių amžių ir patirtį panaudoja įvairius mokymosi metodus, ugdo mokinių poreikį išmokti mokytis, su 

mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis, sudomina savo dalyku, moko, 

kaip galima surasti reikalingų žinių, per pamokas skiria užduotis, kurių metu mokiniai aktyviai 

bendradarbiauja tarpusavyje. Veikloje dalyvauja visi klasės mokiniai, atkreipiamas mokinių dėmesys į 

praktinį įgytų žinių panaudojimą. Esant sunkumų kreipiasi pagalbos, patarimo į mokyklos specialistus. 

Gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. Mokykloje 

laiku pastebimi gabūs mokiniai bei jiems organizuojami moduliai ir įvairių dalykų konsultacijos. Mokytojai 

teigia, kad nuolatinis mokymasis visą gyvenimą yra svarbiausia vertybė ir kad mokykloje vyrauja teigiamas 

požiūris į mokymąsi. 

Dauguma mokytojų teigia, kad prireikus dalyko ilgalaikiai planai peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi rezultatus ir kitus poreikius, mokykloje laiku pastebimi mokiniai, kurie turi mokymosi 

sunkumų, skirdami skirtingo sunkumo užduotis mokiniams, apgalvoja galimybes sunkiau besimokantiems 

mokiniams palengvinti užduočių atlikimą, vaikus skatina klausti, tyrinėti, kurti ir t. t. Mokiniams sudaromos 

sąlygos mokyti kitus mokinius, mokiniams mokytis kartu su vienu ar keliais klasės draugams, klaidas 

pataisyti patiems ar kitiems mokiniams, mokiniai mokomi sujungti skirtingų dalykų žinias, palyginti 

situacijas, įvykius ir pateikia mokiniams prasmingas problemas, reikalaujančias tarpdalykinių žinių. 

Dauguma mokinių teigia, kad mokykloje organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos (padeda mokiniams 

geriau mokytis), iškilus sunkumams, mokytojai randa laiko paaiškinti,  mokytojai stengiasi kuo geriau juos 

išmokyti, mokytojai su jais aptaria jų mokymosi pažangą, jei ko nors nesupranta, gali paklausti savo 



mokytojų, mokytojai laiku pastebi mokinius, kurie turi mokymosi sunkumų, gabius mokinius. Pamokų metu 

mokytojai pataria, kaip reikia mokytis, mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 

analizuoti, spręsti problemas, kurti. Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi. 

Didesnė dalis mokinių teigia, kad mokytojai įvairiais patraukliais būdais pristato naują pamokos medžiagą, 

gabesni klasės mokiniai padeda sunkiau besimokantiesiems, mokytojai per pamoką sudomina savo dalyku, 

jiems suteikiamos galimybės nuspręsti, ką jie nori žinoti, ir padedama, kaip galima surasti reikalingų žinių, 

mokytojas per pamokas skiria užduotis, kurias reikia atlikti su vienu ar keliais klasės draugais, mokytojai 

moko praktiškai pritaikyti įgytas žinias, sieti tas žinias su kitų dalykų žiniomis, mokytojai skiria skirtingo 

sunkumo užduotis, vieniems leisdami pasilengvinti skiriamų užduočių atlikimą, kitiems skirdami papildomas 

užduotis, taip pat klaidas leidžiama pataisyti patiems arba su draugu.  

(4.3.2. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas). Į Vaiko gerovės komisijos sudėtį įtraukti visi reikalingi 

asmenys: mokytojai, švietimo pagalbos specialistai bei sveikatos priežiūros specialistė.  Yra parengti 

reikalingi švietimo pagalbos specialistų pareigybių aprašai. Visi specialistai vykdo savo funkcijas. VGK 

rengia veiklos planus, vykdo veiklą pagal planą. Visiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

(turintiems mokymosi sunkumų) yra rengiamos programos, atitinkančios jų gebėjimus. Specialusis 

pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas teikia visapusišką pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. Sistemingai fiksuojama specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažanga. Pamokoje 

teikiama pagalba atitinka specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus ir galimybes. 

Dauguma mokytojų teigia, kad teikiant pagalbą mokiniui mokykla bendradarbiauja su PPT, mokykloje 

mokiniams, mokytojams ir tėvams specialistai teikia pagalbą, mokinius vertina pagal jų gebėjimus ir 

pasiekimus. Dalis mokytojų teigia, kad pakanka žinių, mokėjimų ir įgūdžių sėkmingai dirbti su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo mokytojams tobulinti ugdomosios veiklos formas 

(strategijas, būdus, metodus). Įvairių dalykų mokytojams organizuoti seminarus - mokymus apie aktyvių 

metodų  (ugdančių aukštesniuosius mokinių mąstymo gebėjimus) panaudojimą ugdymo procese. Tinkamai 

pritaikytos ugdomosios veiklos formos skatins mokinių aktyvumą, mokymosi motyvaciją, o tai turės įtakos 

mokymosi rezultatams. 


