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1.1.1. Asmenybės 
tapsmas 

Loreta Kundrotienė, geografijos mokytoja 

 

 



Tikslas  

Skatinti mokyklos bendruomenę ugdyti   
pasitikinčią savo jėgomis, nebijančią iššūkių, 
sveikai ambicingą ir atkaklią, siekiančią savo 
tikslų asmenybę.  



Uždaviniai  

Išsiaiškinti, kaip mokiniai: 

  Suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo 
gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę 
kompetenciją.  

  Nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauja 
labdaringose akcijose, prisiima atsakomybę.  

  Supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi 
tolesnio mokymosi siekių ir planų;  kaip karjeros 
galimybes sieja su ugdymosi galimybėmis.  

 



Privalumai  

 Apie 82 proc. respondentų teigia kad, nori ir moka 
bendrauti, bendradarbiauti, geba  prisiimti atsakomybę,  
konstruktyviai spręsti konfliktus ir  yra socialiai brandūs. 

 Pilietiškumą ugdo Skautų ir „Misija- pilietis“  būreliuose. 

 Mokiniai karjeros galimybes sieja su ugdymosi 
galimybėmis ir turi viziją apie tolesnio gyvenimo 
planavimą, 70 proc. mokinių planuoja siekti 
universitetinio išsilavinimo. 

 Mokykloje nuolat vykdomi renginiai, skirti karjeros 
planavimui. Pravesti  34 įvairūs renginiai. 

 

 



Trūkumai  

 Tik 50% mokinių nurodo, kad geba laisvai pasisakyti 
prieš auditoriją, pasitiki savo jėgomis ir nebijo 
iššūkių. 

 76% respondentų  teigia kad, geba vadovauti grupei, 
noriai imasi šios veiklos. 

 Tik 45% mokinių teigia, kad įsitraukia  į įvairias  
labdaringas akcijas ir yra aktyvūs įvairių 
visuomeninių organizacijų nariai. 



Rekomendacijos  

   Į mokyklos ugdymo planą įtraukti rekomendacijas, 
kad mokiniai kiekvieno dalyko pamokoje per metus  
parengtų bent 1-2 trumpalaikius projektus. 
  Skatinti, kad  kiekvienas gimnazijos mokinys,  bent 
du kartus per metus sudalyvautų  savanoriškoje 
veikloje ir  prisijungtų prie pilietiškumo akcijų, 
vykstančių gimnazijoje, mieste ir respublikoje. 

 

 

 



1.2.1. Mokinio 
pasiekimai ir pažanga 

Živilė Renusė, matematikos mokytoja 



Tikslas 

 Išsiaiškinti, kokie yra mokinių ne tik dalykų 
mokymosi rezultatai, bet ir kokie yra socialiniai 
gebėjimai, kūrybiškumas, iniciatyvumas, nuostatos. 



Privalumai 

 79 proc. mokinių teigia, kad mokykloje yra 
geros galimybės išmokti tai, ko jam reikia; 

 85 proc. mokinių mano, gaunantys 
pakankamai žinių ir įgūdžių iš visų mokomųjų 
dalykų (vidurkis -  7,5); 

 86 proc. mokinių mano, kad mokykla 
tinkamai parengia tolesniam mokymuisi, 
studijoms; 

 95 proc. mokinių džiaugiasi galimybe 
sportuoti mokykloje. 

 



Trūkumai 

 59 proc. mokinių nedalyvauja projektuose, 
renginiuose, savanorystės veikloje, 
būreliuose, konkursuose; 

 39 proc. mokinių neteikia jokių pasiūlymų 
dėl renginių klasėje ar mokykloje; 

 39 proc. mokinių nežino, ką norėtų veikti 
po 10 metų. 



Rekomendacijos 

 Skatinti dalyvauti užklasinėje veikloje, 
projektuose, savanoriauti; 

 Mokiniai turi pildyti bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų įsivertinimo lapus, kurie 
padės atskleisti daromą ugdymosi pažangą, 
leis palyginti ankstesnius ir dabartinius 
darbus, bei pildomus lapus turi aptarti su 
tėvais ir mokytojais. 



3.2.1. Mokymasis ne 
mokykloje 

Nijolė Rudienė, istorijos mokytoja 



Tikslas: 

   Skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą 

mokyklos teritorijos ir edukacinių išvykų 
naudojimą ugdymui.  



Uždaviniai: 

 Atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į 
veiklos aspektus, lemiančius ugdymo 
šiuolaikiškumą ir kokybę; 

  Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl 
būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą; 

  Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatais, rengti ir koreguoti mokyklos 
strateginius, metinius veiklos, ugdymo planus. 



Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę 
ir rezultatus (97proc.). 
 Mokytojai ir klasių auklėtojai edukacinių išvykų uždavinį 
ir tikslus formuluoja aiškiai ir suprantamai, veiklą planuoja 
atsižvelgdami į edukacinių išvykų tikslą ir uždavinius 
(mokinių nuomonė) (64 proc.). 
Kiekvienoje edukacinėje išvykoje mokiniams keliami 
mokymosi uždaviniai, siūlomos prasmingos veiklos, 
mokinių pasiekimai apibendrinami ir vertinami (90 proc.) 
Mokytojai  analizuoja edukacinių išvykų poveikį mokinių 
pasiekimams, tobulina šios veiklos būdus (90proc.) 
Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, skautų, 
neformaliojo ugdymo būrelio ,,Misija-Pilietis“ veikloje. 
 

Privalumai: 



 80 proc. mokytojų ir mokinių nurodo, kad mokyklos 
teritorija panaudojama neišradingai. Pagrindinės erdvės, 
kurios panaudojamos mokyklos kiemelis ir stadionas. 

   85 proc. mokytojų ir mokinių nurodo, kad mokyklos 
teritorijos panaudojimo erdvės veiklos apibendrinamos ir 
analizuojamos tik kartą per metus. 

   40 proc. mokinių teigia, kad ne visi mokytojai geba 
erdves pritaikyti įvairių dalykų pamokoms. 

Trūkumai:  



Rekomendacijos 

 Planuojant ugdymo turinį, mokyklos teritorijos edukacinių erdvių ir 

edukacinių išvykų planavimą, fiksuoti dalykų mokytojų 

metodinėse grupėse, ilgalaikiuose planuose, neformaliojo švietimo 

programuose, numatyti tęstinumą. 

 Organizuoti seminarus, diskusijas dėl edukacinių erdvių kūrimo, jų 

panaudojimo galimybių. 

 Siekti ugdymo proceso modernizavimo ir mokyklos teritorijos 

edukacinių erdvių įvairiapusio panaudojimo, parengti edukacinių 

erdvių kūrimo ir pritaikymo planą. 

 Suorganizuoti gamtos mokslų pažintinę dieną- “Tyrėjų dieną”. 

 Per mokslo metus dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo 

specialistai, klasių auklėtojai mokyklos teritorijos edukacinėse 

erdvėse organizuoja ne mažiau kaip vieną pamoką ar kitokią 

veiklą.  



3.2.2. RODIKLIS – 
Mokymasis virtualioje 

aplinkoje 
 

IT mokytoja Jovita Navickienė 



Tikslas 

 Skatinti mokytojus ir mokinius naudoti 
vrtualias aplinkas, siekiant įvairiapusiškesnio ir 
patrauklesnio mokymosi(-o). 



Privalumai 

 88% mokytojų naudoja IKT  pamokose, projektinėje 
veikloje, namų darbų užduotyse. 

 96% mokytojų analizuoja (tobulina) IKT panaudojimo 
efektyvumą. 

 Dauguma mokytojų skatina mokinius naudoti IKT 
atliekant namų darbus ir projektinėse veiklose. 

 85% respondentų teigia, kad įvairių dalykų pamokose, 
projektinėje veikloje, atliekant namų darbus naudojamos 
informacinės technologijos yra įdomios ir naudingos bei 
padeda geriau įsisavinti mokomąją medžiagą.  

 100% apklausoje dalyvavusių tėvų teigia, kad jų vaikai 
mokydamiesi namie naudoja kompiuterį. 

 86% tėvų teigia, kad jų vaikas, praleidęs pamokas, turi 
galimybę namie žinoti, kokia mokomoji medžiaga buvo 
nagrinėjama pamokų metu, kas užduota atlikti namie. 
 



Trūkumai 

 Apklausos rezultatai rodo, kad tik 45%  mokytojų beveik 
kiekvienoje pamokoje, siekdami įvairiapusiai ir 
patraukliai pateikti ugdymo turinį, kūrybiškai naudoja 
mokymo metodus ir būdus virtualioje aplinkoje. 

 Mokytojų metinės ataskaitos rodo, kad 38 % mokytojų 
mažiau nei 3  dienas per mokslo metus kelia kvalifikaciją: 
dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, 
konferencijose. 

 60 %  moksleivių atlikdami bendrus darbus (pvz. 
projektus), bendrauja įvairiuose socialiniuose, 
mokomuosiuose tinkluose (forumuose). 

 



Rekomendacijos 

 Organizuoti seminarus, mokymus padedančius 
įvairiau naudoti virtualias aplinkas, IKT mokymo 
procese. 

 Siekti, kad visi mokytojai įsisavintų bent vieną  įrankį 
interaktyvių  tetų kūrimui. 

 Siekti virtualių aplinkų taikymo daugumoje pamokų. 

 Siekti, kad 80% mokinių, atliekant bendrus darbus, 
dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose 
projektuose bendrautų ir bendrabarbiautų,  ieškotų ir 
dalintųsi informacija virtualioje erdvėje. 



2017 m. tobulinti pasirinktas 
gimnazijos veiklos rodiklis 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 



Gyvenimo sėkmę lydi ne tik gebėjimas, 

galimybės, bet ir susitelkimas bei 

atkaklumas. 

 

C.W. Wendte 


