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VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

AIDA ŠLIAŽIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ

LORETA KUNDROTIENĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA METODININKĖ

RENATA KULEVIČIENĖ, VYRESNIOJI GEOGRAFIJOS MOKYTOJA

JOVITA NAVICKIENĖ, INFORMACINIŲTECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA METODININKĖ

MANGIRDAS ŠLAPELIS, ISTORIJOS MOKYTOJAS METODININKAS

ŽIVILĖ RENUSĖ, MATEMATIKOS VYRESNIOJI MOKYTOJA



PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO REZULTATAI
GERIAUSIAI ĮSIVERTINTI RODIKLIAI

• 3.1.2. . Pastatas ir jo aplinka (estetiškumas, ergonomiškumas)- 3,2

• 4.3.1. Kompetencija (pozityvus profesionalumas )- 3,1

• 3.1.3. Aplinkų bendrakūra (mokinių įtraukimas, mokinių darbų demonstravimas)-3

• 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

• (reiklumas sau; atkaklumas ir nuoseklumas)- 3



BLOGIAUSIAI ĮSIVERTINTI RODIKLIAI

• 1.1.1. Asmenybės tapsmas (savivoka ir aspiracijos, socialumas, gyvenimo planavimas)- 2,6

• 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (optimalumas, visybiškumas, efektyvumas, pasiekimų asmeniškumas)-

2,6

• 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (rezultatyvumas, stebėsenos sistemingumas, pažangos pagrįstumas, 

atsakomybė)- 2,7

• 2.2.2. Mokymosi organizavimas(diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimass, ugdymo integralumas, 

įvairovė, klasės valdymas )- 2,7

• 2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi socialumas) -2,7

• 2.4.2. Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka) -2,7

• 4.2.1. Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra, kolegialus mokymasis) -2,7

• 4.2.2Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais (pažinimas ir sąveika, į(si)traukimas) – 2,7



GILUMINIAM VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMUI
PASIRINKTI RODIKLIAI (REMIANTIS 2020M. PLAČIOJO 
VEIKLOS
KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DUOMENIMIS)

• 3.1.2. . Pastatas ir jo aplinka (estetiškumas, ergonomiškumas)- 3,2

• 2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi 

socialumas) -2,7



ŠALTINIAI, VERTINIMO METODAI IR
BŪDAI

• Apklausos(mokytojų, mokinių, tėvų).

• Mokytojų veiklos ataskaitos.

• Gimnazijos strateginis planas, veiklos planas.

• Dalykų metodinių grupių veiklos planai ir susirinkimų protokolai.

• Pamokų stebėjimo protokolai.

• Mokinių socialinių ir dalykinių kompetencijų segtuvų analizė.

• Klasių veiklos planai ir klasės vadovų veiklos ataskaitos.

• Tamo dienynas.

• Abiturientų studijų pasirinkimų analizė .

• Susirinkimų registrai.

• Ilgalaikių planų peržiūra.

• VBE ir PUPP analizė.

• Individualūs pokalbiai su administracijos darbuotojais.

• Mokytojų tarybos posėdžių protokolai.

• Interviu.

• MOPAlieporiai.lt analizį.
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2.1.3. Orientavimasis į mokinių

poreikius. Pagalba mokiniui

































GILUMINĖ RODIKLIO ANALIZĖ

3.1.2  PASTATAS IR JO APLINKA









GILUMINĖ RODIKLIO ANALIZĖ

2.3.1.  MOKYMASIS









SSGG ANALIZĖ



STIPRYBĖS

• Tarptautiškumas- tarptautiniai projektai.

• Bendradarbiavimas. 

• Renginiai .

• Santykiai tarp mokytojų ir mokinių. 

• Santykiai vadovybės ir mokinių .

• Tolerantiškumas.

• Sklandus perėjimas prie nuotolinio mokymo.

• Edukacinės erdvės.

• Renginiai, popamokinės veiklos.

• Tėvų įtraukimas į mokymąsi bei neformalų ugdymą .

• Saugi aplinka. 

• Pagalbos mokiniui specialistai.

• Efektyvus mokymasis naudojant elektronines priemones.

• Puiki vadyba, geras vadovas.

• Mokyklos aplinka  (išorinė) .

• Mokyklos tradicijos (Žalias kilimas...).



SILPNYBĖS

• Mobiliųjų telefonų naudojimas pamokų metu. 

• Kova su žalingais mokinių įpročiais .

• Gebėjimas savarankiškai mokytis.

• Sumažėjusi mokinių motyvacija, mokantis nuotoliniu būdu.

• Nevienodos socialinės sąlygos mokytis nuotoliniu būdu.

• Valgyklos darbo trukmė. Mokiniai nespėja pavalgyti. Per ilgos eilės. 

• Nuotolinis mokymas pažeidžia mokinių galimybes bendrauti.

• Neužtenka vienos perėjos, ta viena nėra saugi.

• Poilsio erdvės darbuotojams.

• Kondicionavimas kabinetuose.



GALIMYBĖS

• Intensyvi ,,trikampė” bndradarbiavimo sistema: pedagogai + mokiniai + tėveliai. 

• Galimybė daugiau konsultuotis .

• Problemų sprendimas praktikos būdu. 

• Kalbėti apie tarpusavio pagarbą tarp mokytojų bei mokinių. 

• Išnaudoti labiau netradicines erdves.

• Nuotolinio mokymo metu mokiniams įsijungti kameras.

• Mokytojas pasiekiamas beveik visą parą.

• Galimybė konsultuoti bet kada.

• Plėsti informacinių technologijų panaudojimą.

• Savęs, kaip asmenybės, ugdymas.

• Įstaiga įsikūrusi patogioje vietoje (geras susisiekimas ir asmeniniu transportu, šalia esantis Lieporių parkas). 



GRĖSMĖS

• Mokinių sąžiningumo trūkumas. 

• Mokinių saugumo neužtikrinimas pertraukų metu: rūkymas gatvėje, mokyklos patalpose, teritorijoje aplink mokyklą, būriavimasis laiptinėse.  

• Sveikatos sutrikimai.

• Laiko planavimas.

• Neaktyvus įsitraukimas į ugdymą.

• Kompiuterinių žaidimų ir socialinių tinklų naudojimas pamokų metu, mokantis nuotoliniu būdu.

• Mokymosi motyvacijos stoka.

• Per didelis seminarų mokytojams skaičius. 

• Perdegimo sindromo grėsmė.

• Nuo mūsų nepriklausomos aplinkybės, pavyzdžiui, karantinas.

• Grėsmė patirti patyčias. 

• Vaikų skaičiaus mažėjimas, kurį lemia mažėjantis gimstamumas ir vaikų išvykimas iš įstaigos į kitą miestą ar šalį.
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2.2.2. RODIKLIS – Mokymosi 

organizavimas. Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas 




