
IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS  

2021 M. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

Vadovaujantis mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2016 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. V-267 ir mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo modelio sandara 2017 m. atliktas platusis įsivertinimas. Remiantis jo ir NŠA 2020 

apklausų rezultatais nutarta atlikti rodiklių  2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas ir 2.2.2. 

Ugdymo(si) organizavimas giluminį įsivertinimą. 

Analizuoti ir vertinti rodikliai:  

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. 

 

Tikslas: sužinoti ir įvertinti, kokie yra mokymosi lūkesčiai , kaip vyksta mokinių skatinimas, kokia 

ugdymo organizavimo įvairovė ir būdai. 

Uždaviniai: atliekant apklausas, analizuojant dokumentus, sužinoti ir įvertinti: 

  kaip mokytojo nuostatos, palaikymas padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir 

savigarbai; 

  kaip sudarydami ugdymo planus,  numatydami siektinus rezultatus mokytojai kuria mokinio 

jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas stimuliuojančius iššūkius; 

 kaip mokiniai geba išsakyti individualius mokymosi lūkesčius; 

 kaip mokytojai skatina mokinius džiaugtis savo ir kitų darbais, pasiekimais bei pažanga; 

 kaip mokytojai parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad būtų ugdomas 

mokinių kūrybiškumas, kad mokymasis būtų siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis;  

 kaip mokykla/ klasė organizuoja įvairius edukacinius užsiėmimus; 

 kaip informacinių komunikacinių technologijų taikymas pamokose padeda vaikui mokytis; 

 kaip mokymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: skatinama klausti, tyrinėti, ieškoti, 

bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti ; 

 kaip vaikas pamokose jaučiasi. 

 

Metodai, kurie buvo pasirinkti tyrimams: anketavimas, pokalbis, dokumentų analizė. 

Vertinimo šaltiniai: 2020-tų metų gimnazijos veiklos ataskaita, ugdymo planas, mokytojų ilgalaikiai 

planai, anketos. 

Pridedama: detalus tirtų rodiklių kokybės aprašymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

Veiklos 

rodiklis 

Raktiniai žodžiai  Kodėl taip vertinama? 

 

2.2.1. 

Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas 

 

 

 

Tikėjimas 

mokinio galiomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi 

džiaugsmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% mokytojų teigia, tikintys mokinio kaip asmenybės augimo 

ir mokymosi galiomis.                                                                                           

91% mokinių ir jų tėvų mano, kad mokytojai tiki mokinio kaip 

asmenybės augimo ir mokymosi galiomis.                                                                       

96% mokytojų mano, kad mokytojo nuostatos ir palaikymas 

padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir savigarbai.                                       

87% mokinių ir jų tėvų mano, kad mokytojo nuostatos ir 

palaikymas padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir 

savigarbai.                                                                            

96%  mokytojų sako, kad sudarant ugdymo planus, kuria mokinio 

jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas stimuliuojančius 

iššūkius.                                                                                                     

86% mokinių ir jų tėvų mano, kad sudarydami ugdymo planus 

mokytojai kuria mokinio jėgas atitinkančius bei nuolatines 

pastangas stimuliuojančius iššūkius.                                                                                                                       

100%  mokytojų teigia, kad numatant siektinus rezultatus 

atsižvelgia į mokinio jėgas.                                                                                                          

100% mokytojų teigia, jog planuojant ugdymą ir rezultatus, kelia 

mokiniams tokius iššūkius, kad jų įveikimui reikia nuolatinių 

mokinio jėgas atitinkančių pastangų.                                                                                  

86% mokinių ir jų tėvų teigia, kad numatydami siektinus 

rezultatus ir planuodami ugdymą mokytojai atsižvelgia į mokinio 

jėgas, kelia mokiniams tokius iššūkius, kad jų įveikimui reikia 

nuolatinių mokinio jėgas atitinkančių pastangų.                                                                                      

83% mokytojų teigimu, jų mokiniai geba išsakyti individualius 

mokymosi lūkesčius, kurie liudija jų pasitikėjimą savo jėgomis ir 

sveikas ambicijas.                                                                                                              

86% mokinių teigia, jog geba išsakyti individualius mokymosi 

lūkesčius.                                                                                                                     

86% mokinių tėvų mano, kad jų vaikai geba išsakyti individualius 

mokymosi lūkesčius.                                                                                            

96% mokytojų teigia planuojantys ir parenkantys prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą, 

sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti, išgyventi pažinimo 

ir kūrybos džiaugsmą, taip pat patirti mokymosi sėkmę.                                                       

85% mokinių ir jų tėvų mano, kad mokytojai planuoja ir parenka 

prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir 

entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti, 

išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, taip pat patirti 

mokymosi sėkmę.                                                                     

100% mokytojų teigia, jog skatina mokinius džiaugtis savo ir kitų 

darbais, pasiekimais bei pažanga.                                                                       

87% mokinių ir jų tėvų manymu, mokytojai skatina mokinius 

džiaugtis savo ir kitų darbais, pasiekimais bei pažanga.                                                                    

100% mokytojų teigia, jog leidžia mokiniams bandyti ir klysti, 

rasti ir taisyti savo klaidas, iš jų mokytis.                                                                      

89% mokinių ir jų tėvų  nuomone, mokytojai leidžia mokiniams 

bandyti ir klysti, rasti ir taisyti savo klaidas, iš jų mokytis.             
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Beveik visi respondentai tėvai (89-91%) teigia, jog mokytojai 

parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad būtų 

ugdomi mokinių socialiniai, stebėjimo, tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo įgūdžiai, kūrybiškumas, kad mokymasis būtų 

optimaliai gilus ir padėtų mokiniui „augti“, kad mokiniai ugdytųsi 

realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus; taip 

pat, siekdami ugdymo tikslų, mokytojai į pamokas įtraukia 

žaidimo elementų (3,2 – 3,3).                                                         

Dauguma tėvų (84-86%) įsitikinę, kad mokytojai parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis būtų 

siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis ir kad mokiniams būtų 

sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio 

problemas (3,1).                                                                               

Beveik visi mokiniai (90-92%) mano, kad mokytojai parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad jie įgytų 

socialinių įgūdžių ir kad mokydamiesi jie galėtų „augti“ bei 

tobulėti (3,2 – 3,3).                                                                     

Dauguma mokinių (81-85%) teigia, jog mokytojai parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad jie taptų 

kūrybiškesniais, kad įgytų stebėjimo, tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo įgūdžių bei mąstymo ir veiklos gebėjimų, 

jiems reikalingų realiame gyvenime. (3,1 – 3,2).                                             

Trys ketvirtadaliai mokinių (74-78%) įsitikinę, jog mokytojai 

parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad jie 

galėtų spręsti realaus pasaulio problemas, kad mokymasis sietųsi 

su jų gyvenimo patirtimis ar/ir į pamokas būtų įtraukta žaidimo 

elementų (2,9 – 3,0).                                                                                    

Visi respondentai mokytojai (100%) teigia, jog jie parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis būtų 

optimaliai gilus ir padėtų mokiniui „augti“, kad mokiniai įgytų 

stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžių ir kad 

mokiniai ugdytųsi realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir 

veiklos gebėjimus. (3,4-3,6).                                                                 

Beveik visi mokytojai (92-96%) mano, kad jie parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad būtų ugdomi 

mokinių socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas, į pamokas įtraukia 

žaidimo elementų bei sudaro mokiniams sąlygas modeliuoti ar 

spręsti realaus pasaulio problemas. (3,2-3,6). 96% (net 3,8) teigia, 

jog jie parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad 

mokymasis būtų siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tirto veiklos rodiklio privalumai, trūkumai, rekomendacijos. 

 

Veiklos 

rodiklis 

Privalumai Trūkumai Rekomendacijos 

2.2.1. 

Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas 

 

1. Visi (100%) mokytojai 

teigia tikintys mokinio kaip 

asmenybės augimo ir 

mokymosi galiomis.                    

2. Beveik visi apklausti 

mokytojai (96%) mano, kad 

mokytojo nuostatos ir 

palaikymas padeda formuotis 

aukštiems mokinių siekiams 

ir savigarbai.                                        

3. 100% mokytojų teigia, kad 

numatant siektinus rezultatus 

atsižvelgia į mokinio jėgas.               

4. Visi 100% mokytojų 

teigia, jog planuojant 

ugdymą ir rezultatus, kelia 

mokiniams tokius iššūkius, 

kad jų įveikimui reikia 

nuolatinių mokinio jėgas 

atitinkančių pastangų.                    

5. 86% mokinių tėvų ir tiek 

pat pačių mokinių teigia, jog 

geba išsakyti individualius 

mokymosi lūkesčius.                                         

6. Beveik visi mokytojai 

(96%) teigia planuojantys ir 

parenkantys prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, kurios 

skatina smalsumą ir 

entuziazmą, sudaro sąlygas 

kurti idėjas ir jas įgyvendinti, 

išgyventi pažinimo ir 

kūrybos džiaugsmą, taip pat 

patirti mokymosi sėkmę.                           

7. Visi 100%  mokytojų 

teigia, jog skatina mokinius 

džiaugtis savo ir kitų darbais, 

pasiekimais bei pažanga,     

leidžia mokiniams bandyti ir 

klysti, rasti ir taisyti savo 

klaidas, iš jų mokytis.                       

8. Mokytojų parinkti 

ugdymo(si) metodai, formos 

ir užduotys padaro 

1. 91% mokinių ir tiek pat 

mokinių tėvų (91% )mano, 

kad mokytojai tiki mokinio 

kaip asmenybės augimo ir 

mokymosi galiomis.               

2. 87% mokinių ir tiek pat 

mokinių tėvų (87% ) mano, 

kad mokytojo nuostatos ir 

palaikymas padeda 

formuotis aukštiems 

mokinių siekiams ir 

savigarbai.                                     

3. 86% mokinių ir tiek pat 

mokinių tėvų (86%) teigia, 

kad numatydami siektinus 

rezultatus ir planuodami 

ugdymą mokytojai 

atsižvelgia į mokinio jėgas, 

kelia mokiniams tokius 

iššūkius, kad jų įveikimui 

reikia nuolatinių mokinio 

jėgas atitinkančių pastangų.      

4. 17% apklaustų mokytojų 

mano, kad mokiniai negeba 

išsakyti individualių 

mokymosi lūkesčių, kurie 

liudija jų pasitikėjimą savo 

jėgomis ir sveikas 

ambicijas.                                 

5. 15% mokinių ir tiek pat 

mokinių tėvų mano, kad 

mokytojai neparenka 

prasmingų ugdymo(si) 

veiklų, kurios skatina 

smalsumą ir entuziazmą, 

sudaro sąlygas kurti idėjas ir 

jas įgyvendinti, išgyventi 

pažinimo ir kūrybos 

džiaugsmą, taip pat patirti 

mokymosi sėkmę.                   

6. 87% mokinių ir jų tėvų 

sutinka su teiginiu, kad 

mokytojai skatina mokinius 

džiaugtis savo ir kitų 

darbais, pasiekimais bei 

pažanga.                                       

7. 11% apklaustų mokinių ir 

1.Mokytojams stengtis 

įgalinti mokinius pasitikėti 

savomis jėgomis ir , esant 

galimybei, kuo dažniau 

skatinti už asmenybės ūgtį.              

2. Mokytojams nepaliauti 

skatinti ir palaikyti savus 

mokinius įgyvendinant 

kasdienes veiklas.                      

3. Mokytojams aiškiau 

komunikuoti mokiniams ir 

jų tėvams apie keliamus 

tikslus ir siekti, kad 

mokinys dėtų nuolatines jo 

jėgas atitinkančias 

pastangas ugdymo tikslams 

pasiekti.                                       

4. Skatinti mokinius kiek 

galima dažniau išsakyti 

savo individualius 

mokymosi lūkesčius, juos 

aptarti ir analizuoti.                   

5. Mokytojams taikyti 

įvairius ugdymo metodus ir 

formas. Apie vykdomas 

įvairias veiklas informuoti 

tėvelius.                                      

6. Aktyviau komunikuoti 

su mokiniais ir jų tėveliais 

apie pasiekimus, pažangą. 

7. Mokiniai ir jų tėveliai 

turėtų žinoti vertinimo 

tvarką, kriterijus, 

atsiskaitymo būdus, formas 

ir pan.                           

8.Mokytojai turėtų parinkti 

ugdymo(si) metodus, 

formas ir užduotis taip, kad 

mokymasis iš tiesų būtų 

siejamas su mokinių 

gyvenimo patirtimis, ir 

sudaryti mokiniams 

sąlygas modeliuoti ar 

spręsti realaus pasaulio 

problemas.                        

9. Į pamokas įtraukti 

žaidimo elementų.  



mokymą(si) optimaliai giliu 

ir padeda mokiniui „augti“ 

bei tobulėti.                               

9. Pamokų metu ugdomi 

mokinių socialiniai įgūdžiai 

ir kūrybiškumas.       

10. Ugdymo(si) metodai, 

formos ir užduotys padeda 

mokiniams įgyti stebėjimo, 

tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo įgūdžių.                                                                                                                                                       

jų tėvų mano, kad 

mokiniams nėra leidžiama 

bandyti ir klysti, rasti ir 

taisyti savo klaidas, iš jų 

mokytis.                                              

8. Nors mokytojų ir tėvų 

nuomone, mokymas(is) 

siejamas su mokinių 

gyvenimo patirtimis ir 

mokiniams sudaromos 

sąlygos modeliuoti ar spręsti 

realaus pasaulio problemas, 

tačiau, mokinių nuomone, 

ne visuomet taip yra.                      

9. Mokinių nuomone, ne 

visuomet į pamokas 

įtraukiama žaidimo 

elementų. 

10.Tolesnio ugdymo(si) 

metodus, formas ir 

užduotis aptarti dialogu su 

mokiniu. 

 

Rekomendacijos planavimui: 

 

1. mokytojams nuolat skatinti ir palaikyti savus mokinius įgyvendinant kasdienes veiklas; 

2. mokytojams taikyti įvairius ugdymo metodus ir formas. Apie vykdomas įvairias veiklas 

informuoti tėvelius;                                      

3. mokinius ir jų tėvelius supažindinti su vertinimo tvarka, kriterijais, atsiskaitymo būdais, 

formomis ir pan.;  

4. Į pamokas įtraukti žaidimo elementų;  

5. tolesnio ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis aptarti dialogu su mokiniu.                     . 

 

Šį veiklos rodiklį tyrė Rasa Slabodienė ir Odeta Žebrauskienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veiklos 

rodiklis 

Raktiniai žodžiai  Kodėl taip vertinama? 

 

2.2.2. 

Ugdymo(si) 

organizavi

mas 

 

 

Diferencijavimas, 

individualizavima

s, suasmeninimas  

 

 

 

 

Ugdymo(si) 

integralumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvairovė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės valdymas 

Organizuojant mokymą(si) visi (100%) pedagogai atsižvelgia į 

mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnius, asmeninius ir ugdymosi 

poreikius, mokinių interesus) (3,7). 

Gimnazijoje nuolat (100%) siekiama suasmeninti mokymąsi.(3,4) 

88% apklaustųjų pedagogų taiko mokinių pergrupavimą pagal jų 

mokymosi būdus.(3,2) 

Visi (100%) skatina aktyvų mokinių dalyvavimą keliant 

individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir 

siekiais derančius ugdymo tikslus, renkantis temas, užduotis, 

problemas, mokymosi būdus ir tempą.(3,3) 

Gimnazijoje beveik visi pedagogai (90 %) prasmingai integruoja 

mokomuosius dalykus, vyrauja aktyvi mokymosi patirčių 

tarpdiscipliniškumo sklaidos praktika (3,6). 

Mokyklos ugdymo programų turinį beveik visi pedagogai (80 %) 

sėkmingai integruoja taikydami įvairius modelius: asmenybės ir 

sociokultūrinę, dalyko vidinę ar tarpdalykinę integraciją, 

prioritetinių ugdymo(si) siekius į bendrojo ugdymo dalykų turinį 

(3,3). 

Atsižvelgiant į nuotolinio mokymosi situaciją, tik dalis (30%) 

pedagogų siejo formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą, vykstantį 

tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų. 

Beveik visi mokiniai (82-90%) mano, kad mokytojai sieja 

mokomąją medžiagą su kitais mokomaisiais dalykais ir kasdieniu 

gyvenimu. (3,3) 

Dauguma mokinių (75-79%) mano, kad pamokose dažnai 

išmėginama kas nors naujo, o užduotys yra diferencijuojamos, 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus. ( 2,9-3,3) 

Visi respondentai mokytojai (100%) teigia, kad taiko mokymo 

metodus, kurie skatina mokinius aktyviai veikti, kurti ir tyrinėti bei 

yra pritaikyti individualiems mokinių gebėjimams.  

Dauguma mokytojų (79%-96%) derina individualų darbą, darbą 

grupėse ir darbą porose bei veda integruotas pamokas.  

Beveik visi respondentai tėvai (77-88%) teigia, kad veikla 

pamokose įvairi, skatinanti spręsti problemas, siejama su 

gyvenimo patirtimi. Pamokose taikomos informacinės 

technologijos, tyrimai ir eksperimentai, edukaciniai užsiėmimai. 

(3,1-3,3) 

Beveik visi mokiniai (84 - 92%) mano, kad pamokose drausmė ir 

tvarka palaikoma vadovaujantis aiškiomis taisyklėmis, mokytojo 

pavyzdžiu, sutelkiant mokinių dėmesį į prasmingą veiklą. (3,3) 

Tėvai (88-90%) sako, kad mokytojai prižiūri, kad būtų laikomasi 

bendrų taisyklių, susitarimų ir elgesio standartų. (3,4) 

 

 

 

 

 

 

 



Tirto veiklos rodiklio privalumai, trūkumai, rekomendacijos 

 

Veiklos 

rodiklis 

Privalumai Trūkumai Rekomendacijos 

2.2.2. 

Ugdymo(si) 

organizavi-

mas 

 

 

1. Organizuojant mokymą(si) 

atsižvelgiama į mokinių 

skirtybes.  

2. Gimnazijoje nuolat 

siekiama suasmeninti 

mokymąsi. 

3. Gimnazijoje pedagogai 

prasmingai integruoja 

mokomuosius dalykus, 

vyrauja aktyvi mokymosi 

patirčių tarpdiscipliniškumo 

sklaidos praktika 

4.Mokymosi metu skatinama 

aktyvi mokinių veikla: jie 

skatinami klausti, tyrinėti, 

ieškoti, bandyti, pritaikyti, 

analizuoti, spręsti problemas, 

kurti .  

5.Informacinių 

komunikacinių technologijų 

taikymas pamokose padeda 

vaikams mokytis. 
6.Mokinių elgesys valdomas 

sutartomis taisyklėmis ir 

procedūromis, sutelkiant 

mokinių dėmesį į jiems 

prasmingą veiklą, mokymąsi.         

7.Gimnazijoje yra sistema, kaip 

priimami sprendimai, svarbūs 

tiek mokyklos ateities siekiams, 

tiek kasdieniniam gyvenimui 

mokykloje.                                                                                    

1. Vangiai siejamas 

formalusis ir neformalusis 

vaikų švietimas. 

2. Ribotai vyko ugdymas už 

mokyklos ribų. 

3. Gimnazijoje tik iš dalies 

vyksta mokinių 

pergrupavimas pagal 

mokinių mokymosi būdus. 

4. Nors pamokose derinami 

įvairūs darbo būdai, tačiau 

darbo grupėse yra 

nepakankamai. 

5. Mokomąją medžiagą ir 

užduotis ne visada pavyksta 

susieti su ugdytinių 

interesais, atsižvelgti į jų 

gebėjimus ir pažangumą. 

6. Mokinių nuomone 

užduotys pamokose 

nepasižymi įvairove, trūksta 

tyrimų /eksperimentų. 
 

 

1. Pasikeitus pandeminei 

situacijai, nevaržant 

karantino griežtam 

ribojimui, ugdymosi 

organizavimas 

stabilizuotųsi.  

2. Gimnazijos psichologei 

nustatyti mokinių 

mokymosi stilių, 

informuoti klasių 

auklėtojus ir mokinius 

mokančius pedagogus. 

3. Planuojant ugdymo(si) 

turinį ir formas, atkreipti 

dėmesį, kad mokiniai nori 

daugiau grupinių darbų. 

4. Organizuoti mokymąsi, 

atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių asmeninius ir 

ugdymosi poreikius, 

mokymosi stilius, įvertinti 

gebėjimus ir interesus. 

 

Rekomendacijos planavimui: 

 

1. nustatyti iki rugsėjo 10 d. mokinių mokymosi stilių; 

2. apie mokymosi stilių informuoti dalykų mokytojus iki rugsėjo 15d.; 

3. pagal galimybes pergrupuoti mokinius pagal jų mokymosi būdus; 

4. planuojant ugdymo(si) turinį ir formas, atkreipti dėmesį į skirtingus mokinių asmeninius ir 

ugdymosi poreikius, mokymosi stilius, įvertinti gebėjimus ir interesus. 

 

Šį veiklos rodiklį tyrė Gintarė Skrinskienė ir Rūtelė Leonavičiūtė.2 

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo                                                    Jolita Ramentovienė 

grupės pirmininkė                                                                                                                           


