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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: 1.2. Pažangos siekiai (1.2.1. 

Asmenybės raidos lūkesčiai) ir 4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba (4.2.2. Psichologinė 

pagalba). 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad:  

 (1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai). Anketuojant tiek mokytojų, tiek mokinių nuomonė 

pateiktais klausimais reikšmingai neišsiskyrė. Mokytojai teigia, kad mokiniai mokykloje gali jaustis saugūs, 

gerbia mokinius kaip asmenybes ir stengiasi išsiaiškinti priežastis jei mokinys mokykloje blogai elgiasi, 

santykiai tarp mokytojų ir mokinių yra geri, kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą, stengiasi mokiniams 

suprantamai aiškinti dėstomą dalyką, įtraukia visus mokinius į aktyvų dalyvavimą pamokoje, mokiniai 

išklausomi, jei ką nori pasakyti, mokiniai žino kur kreiptis jei turi rūpesčių ar problemų, mokykloje yra daug 

įvairių būrelių ir užsiėmimų. 

Dauguma mokytojų teigia, kad mokiniai yra draugiški, padeda vieni kitiems, su mokiniais aktyviai 

dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose bei renginiuose.  

Dauguma mokinių teigia, kad mokykloje jaučiasi saugūs, patenkinti, kad mokosi šioje mokykloje, 

mokytojai gerbia mokinius kaip žmogų, asmenybę, su jais elgiamasi sąžiningai ir teisingai, mokytojai tiki, 

jog kiekvienas iš jų gali padaryti pažangą, mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką, jei turi 

rūpestį ar problemą, gali rasti, kas patars ar padės mokykloje, mokykloje jų nuomonė yra svarbi, mokykloje 

yra daug būrelių ir kitų užsiėmimų, pasitiki mokytojais, kartu su mokytojais dalyvauja įvairiuose projektuose. 

Mokiniai teigia, kad dar pasitaiko, kad kai kurie bendraklasiai pasišaipo iš tų, kurie stengiasi gerai mokytis, 

kartais klasėje patriukšmaujama, todėl sunku susikaupti.  

Mokytojai teigia, kad dar pasitaiko konfliktai su kai kuriais mokiniais. 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad progimnazija turi aiškiai suformuotą viziją ir ugdymo tikslus 

mokinio asmenybės socialinių ir moralinių savybių tobulinimui, skatinami mokinių siekiai tobulėti, būti 

teisingai įvertintiems įvairiuose srityse. Progimnazijoje yra tenkinami tėvų ir mokinių lūkesčiai, sudaromos 

geros sąlygos įvairiai mokinių saviraiškai ugdytis, nuolat tobulinama mokytojų kvalifikacija, vykdomas 



ugdomosios veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, dalykų integracija vykdoma tik iš dalies. 

 (4.2.2. Psichologinė pagalba). Mokykloje yra pagalbą teikiančių specialistų komanda: 

psichologas, specialusis pedagogas ir logopedas. Yra parengti reikalingi švietimo pagalbos specialistų 

pareigybių aprašai. Bendravimo, elgesio, emocinių problemų turintiems mokiniams vedamos socialinių 

įgūdžių ugdymo pratybos. Mokiniai klasių valandėlių, konsultacijų metu turi galimybę individualiai ir 

grupėje reikšti savo poreikius, nuomonę, problemas. Teikiamos psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams 

ir mokytojams. Pagal poreikius atliekami tyrimai, teikiamos rekomendacijos. VGK posėdžiuose 

analizuojamas psichologinės pagalbos veiksmingumas, numatomos gairės padėčiai gerinti. Dauguma 

mokinių dalyvauja įgyvendinant prevencinius renginius, projektus. Psichologinė pagalba teikiama pagal 

poreikius, atitinka paklausą (kurie kreipiasi). 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo mokytojams tobulinti kvalifikaciją emocinio 

intelekto tobulinimo klausimais, laikytis Olweus (OPKUS) prevencinės programos rekomendacijų. Vykdant 

Olweus (OPKUS) prevencinę programą (klasių valandėlių metu), ugdyti mokinių savęs pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.  

Tiek mokiniai, tiek mokytojai gebės valdyti save stresinėse situacijose, konstruktyviai spręsti problemas, 

konfliktus, pagerės socialinis mikroklimatas. 


