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Giluminio įsivertinimo išvados: 

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

nuspręsta giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atlikti temos: 2.2. Vadovavimas mokymuisi (2.2.2. 

Ugdymo(si) organizavimas). 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad:  

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas). Anketuojant tiek mokytojų, tiek mokinių nuomonė pateiktais 

klausimais reikšmingai neišsiskyrė. Mokytojai teigia, kad ugdymą organizuoja taip, kad jis atitiktų mokinių 

sugebėjimus, skiria papildomą darbą ypatingų mokymosi poreikių (gabiems) mokiniams, teikia kryptingą 

pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 

Dauguma mokytojų teigia, kad užduotis diferencijuoja atsižvelgdami į mokinių darbo tempą, mokymosi stilių, 

pamokų uždavinius ir metodus derina pagal individualius mokinių poreikius, skatina aktyvų mokymą(si), 

mokinius motyvuoja kelti individualius uždavinius pamokoje pagal kiekvieno mokymosi galimybes, 

interesus ir siekius, taiko įvairius mokymo būdus, mokiniai atlieka užduotis: dirbdami savarankiškai, 

atlikdami individualias užduotis ar dirbdami poroje, o rečiau – dirbdami grupėse (kuomet taikomi 

nenuolatiniai mokinių pergrupavimai pagal mokinių mokymosi poreikius). 

Dauguma mokinių teigia, kad mokytojai pamokos metu skiria skirtingas užduotis pagal mokinių sugebėjimus, 

gabesni klasės mokiniai gauna papildomų ir sudėtingesnių užduočių, mokytojai pamokų metu jiems teikia 

kryptingą pagalbą, mokiniai, per pamoką greitai atlikę užduotis, gali pasirinkti įvairių papildomų užduočių, 

mokytojai jiems paaiškina naują pamokos temą įvairiais būdais, supranta ir geba atlikti užduotis pamokoje be 

mokytojo pagalbos, daugiausiai per pamokas užduotis atlieka: dirbdami savarankiškai, atlikdami 

individualias užduotis ar dirbdami poroje, o rečiau – dirbdami grupėje. 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 Dauguma moksleivių geba išsikelti ugdymosi tikslus, stengiasi juos įgyvendinti ir įsivertina. 
 Ugdomosios veiklos organizavimas yra tiesiogiai susijęs su mokinių mokymosi motyvacija, aktyvumu 

pamokų metu. 
 Organizuodami ugdymo procesą mokytojai ir mokyklos vadovai visada planuoja ir įgyvendina integruotą 

projektinę veiklą.  
 Ugdymo plane numatomos ir visada įgyvendinamos integruojamosios programos. 



 Dauguma mokytojų planuoja ir iš dalies įgyvendina tarpdalykinę integraciją. 
 Stebint pamokas užfiksuota, kad tik penktadalis mokytojų vedė integruotas pamokas. 
 Visi mokiniai gali išbandyti įvairius veiklos/mokymosi būdus bei formas: individualus darbas; darbas 

poroje; darbas mažoje, didelėje, mišrioje, nenuolatinėje grupėje, įv. žaidimai, projektai, pranešimai, 

diskusijos ir kt.  
 Ugdymas vykdomas netradicinėse aplinkose: muziejai, bibliotekos; išvykos teatrai, darželiai, tėvų 

darbovietės, bažnyčios ir kt.  
 Dauguma progimnazijos mokinių turėjo galimybę mokytis kitoje aplinkoje. Buvo organizuotos 253 

išvykos. 
 1-4 klasių mokiniai mokykloje gali lankyti 14 būrelių, o 5-8 klasių mokiniai – 13 būrelių.  

 Dauguma (78%) 1-4 klasių moksleivių dalyvauja progimnazijos neformaliojo švietimo veikloje ir tik 

dalis (32%) 5-8 klasių moksleivių dalyvauja progimnazijos neformaliojo švietimo veikloje. 

 Efektyviai išnaudojamos projektinei veiklai skirtos dienos. 

 Beveik visiems mokytojams pavyksta valdyti klasę ir sukurti darbingą mokymosi aplinką. 

 Mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis. 

 Dauguma mokinių ir mokytojų geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja. 

 Beveik visi tėvai pozityviai atsiliepia apie gerus mokinių ir mokytojų santykius. 

 Dauguma mokytojų skiria pakankamai dėmesio mokiniams, yra draugiški, pasirengę padėti, mokiniai 

pasitiki jais. 

 Daugelis mokinių laikosi elgesio ir drausmės taisyklių, dauguma mokinių pamokų metu yra susikaupę, 

netrukdo kitiems, aktyvūs pamokų metu. 

 Dauguma mokytojų ir klasių vadovų padeda, sprendžiant mokinių konfliktus, motyvuoja mokinius 

mokytis ir pozityviai bendrauti. 

 Dauguma mokinių gerai jaučiasi mokykloje, pasitiki mokytojais. 

 Didžioji dalis mokinių draugiški, padeda vieni kitiems.  

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė rekomendavo mokytojams tobulinti kvalifikaciją tarpdalykinės 

integracijos tobulinimo klausimais, didesnį dėmesį skirti ypatingų mokymosi poreikių turintiems (gabiems) 

mokiniams, mokytojams ugdymo procese dažniau taikyti įvairesnius mokymo(si) metodus, skatinti 5-8 klasių 

mokinius aktyviau dalyvauti progimnazijos neformaliojo švietimo veikloje, kasdieninėje veikloje vadovautis 

Olweus (OPKUS) prevencinės programos reikalavimais bei rekomendacijomis. Vykdant Olweus (OPKUS) 

prevencinę programą (klasių valandėlių metu), ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas.  

Bus siekiama prasmingos integracijos, mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo. Tiek mokiniai, 

tiek mokytojai gebės konstruktyviai spręsti problemas, konfliktus, pagerės socialinis mikroklimatas. 

 


