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Giluminiam  įsivertinimui pasirinkti  

veiklos rodikliai

1.1.4 Bendruomenės santykiai
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Giluminio  įsivertinimo

Išvados - Rekomendacijos



1.1.4 Bendruomenės 

santykiai

 Daugiau dėmesio skirti mokinių įtraukimui, kuriant 

mokymosi erdves (klasėse ir gimnazijoje)

 Klasių vadovams, spec. pedagogei, mokytojams 
surasti įvairesnių bendravimo ir 

bendradarbiavimo  formų ir būdų  tėvų įtraukimui 

į gimnazijos veiklą (kviesti į įvairius žygius, 

ekskursijas ir pan.)

 Organizuoti švietėjišką veiklą tėvams



1.1.6. Klasių mikroklimatas

 Organizuoti veiklas, gerinančias klasės klimatą (pagalbos 

mokiniui specialistai ir klasių vadovai)

 Organizuodami ekskursijas ir kitus renginius su klase, aktyviau į 

juos įtraukti ir mokinių tėvus.

 Į klasės renginių organizavimą įtraukti mokinius, kurių elgesys 

kelia problemų.

 Teikti kuo daugiau ir įvairesnių skatinimo būdų, užsiėmimų, 

padedančių pažinti asmenybę ir jos siekius.

 Siekiant mažinti mokinių įtampą ir baimę pamokose, taikyti 

įvairesnes ir lankstesnes atsiskaitymo formas.



2.3.4. Išmokimo stebėjimas 

Didinti mokinių norą tobulėti, atsakomybę už 
rezultatus, pažangą.

Per pamokas atsižvelgti į mokinio emocijas ir 
nuotaikas.

Daugiau skirti laiko pamokos įtvirtinimui, 
refleksijai.

Derinti kontrolinių darbų skaičių per dieną tos 
pačios klasės mokiniams.

 Taikyti priemones ir veiklas, numatytas 
“Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi 
pagalbos organizavimas“  tvarkoje.



4.5.2. Tėvų švietimo politika

 Efektyvinti tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą su 

mokyklos mokytojais, mokykloje dirbančiais 

specialistais ir administracija, kviečiant į apskrito 

stalo diskusijas.

 Įvairinti tėvų susirinkimų turinį.

 Įvesti atvirų durų dienų registraciją naudojant TAMO 

dienyną.

 Klasės auklėtojai turi nuolat stebėti ir analizuoti tėvų 

prisijungimą ir jų aktyvumą naudojant TAMO 

dienyną.



Tobulinti pasirinkti gimnazijos 

veiklos aspektai

1.1.6. Klasių mikroklimatas

2.3.4. Išmokimo stebėjimas
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