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Mokyklos įsivertinimo modelių kaita 



4. Lyderystė ir įgalinanti 
vadyba: 

4.1. Mokyklos valdymas 

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis 

4.3. Asmeninis meistriškumas 

1. Rezultatai: 
1.1. Asmenybės branda 

1.2. Pasiekimai ir pažanga 

3. Aplinkos: 
3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

3.2. Mokymasis be sienų 

2. Ugdymas ir 
mokinių patirtys: 

2.1. Planavimas 

2.2. Vadovavimas mokymuisi 

2.3. Mokymosi patirtys 

2.4. Vertinimas ugdant 



Įvertinimas 

4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

Labai gerai 

(100%-76%) 

Gerai 

(75%-51%) 

Patenkinamai 

(50%-26%) 

Nepatenkinamai  

(1- 25%) 
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2. Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys 

2.3. Mokymosi 

patirtys  

2.3.1. Mokymasis 

(Savivaldumas 

mokantis). 

Nagrinėjamas rodiklis: 

2019-2020 m.m. giluminio mokyklos veiklos kokybės  

įsivertinimo metu nagrinėtas rodiklis: 

Rodiklis 2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas 

mokantis). 

(Sritis: 2.Ugdymas(is) ir mokinių patirtys; 

Tema: 2.3 . Mokymosi patirtys)  



Rodiklio 2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas 
mokantis). Iliustracijos 

4 lygis (76% - 100%).                           2 lygis (50% - 26%). 

 

Savivaldumas mokantis.  

Vertinimo tikslų, kriterijų ir metodų aptarimas. Pagalbos mokiniams 

teikimas, organizavimas. Padedant mokytojui/kartu su mokytoju, 

mokiniai geba kelti sau mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti 

užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, 

klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, 

planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti 

mokymosi problemas. Sąlygų sudarymas kiekvienam mokiniui 

mokytis pagal jo gebėjimus. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę 

pažangą, geba pateikti jos įrodymus (atskirus darbus ar jų portfolio, 

mokymosi dienoraščius).  Mokiniai reflektuodami individualią 

mokymosi patirtį padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir 

tinkamumą.  

Mokinių gebėjimas planuoti mokymąsi pagal padarytą pažangą. 
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Naudojami įrankiai: 

• Anketavimas (IQESonline); 

–5-10 kl. mokiniai 51,5% (196 iš 111) 

–Mokytojai 100%  (31 iš 31) 

–Tėvai 51,1% (180 iš 92) 
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2.3.1. Rodiklio trys aukščiausios ir žemiausios vertės  

(mokytojų anketa) 

0% 

0% 

0% 

52% 

32% 

39% 

45% 

68% 

52% 

3% 

0% 

10% 

Mokiniai visada atlieka

skiriamas individualias

užduotis, namų darbus

Mokiniai geba valdyti laiką

(laiku pradeda,baigia

darbą)

Mokiniai geba pasiremti

jau turimomis žiniomis,

patirtimi ir tikslingai

planuoti individualų

mokymąsi

Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku

3% 

13% 

6% 

0% 

3% 

0% 

35% 

29% 

32% 

61% 

55% 

61% 

Mokiniai drįsta klausti ir

prašyti pagalbos

Pamokose kartu su

mokiniais išsikeliame

tikslus ir uždavinius

Mokiniai su mokytojais,

auklėtojais aptaria

pusmečio, mokslo metų

tikslus

Visiškai sutinku Ko gero sutinku

Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku



2.3.1. Rodiklio try aukščiausios ir žemiausios vertės  

(mokinių anketa, 5-10 klasės) 
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4% 

5% 

7% 

8% 

13% 

8% 

3% 

7% 

4% 

16% 

6% 

15% 

42% 

41% 

45% 

53% 

43% 

47% 

51% 

47% 

44% 

23% 

39% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Moku savarankiškai rasti ir naudotis reikiama

informacija (internetas, žinynai, žodynai ir kt.)

Visada atlieku skiriamas individualias užduotis, namų

darbus

Gebu pasirinkti sau tinkamą mokymosi būdą

Gebu viešai išsakyti savo mintis, diskutuoti

Padedame vieni kitiems mokytis

Analizuoju, taisau atliktus darbus

Visiškai sutinku Ko gero sutinku Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku



2.3.1. Rodiklio trys aukščiausios ir žemiausios vertės  

(tėvų anketa ) 
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3% 

10% 

3% 

7% 

8% 

7% 

4% 

20% 

7% 

23% 

3% 

18% 

25% 

48% 

40% 

45% 

41% 

48% 

67% 

23% 

50% 

26% 

48% 

27% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ar su vaiku, mokytojais, auklėtoju aptariate

pusmečio, metų tikslus?

Ar sutinkate, kad mokinys geba savarankiškai rasti ir

naudotis reikiama informacija (internetas, žinynai,

žodynai ir kt.)

Ar visada atlieka skiriamas individualias užduotis,

namų darbus.

Ar sutinkate, kad mokiniai padeda vieni kitiems

mokytis?

Ar žinote, kad pamokose mokiniai su mokytoju

išsikelia tikslus ir uždavinius?

Ar vaikai moka pasiremti jau turimomis žiniuomis,

patirtimi ir tikslingai planuoti individualų mokymąsi

Visiškai sutinku Ko gero sutinku Ko gero nesutinku Visiškai nesutinku



Lyginamoji tėvų, mokytojų, mokinių atsakymų analizė pagal lygius   
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3,26 

3,48 

2,94 

3,55 

3,03 

3,23 

2,68 

2,87 

2,9 

2,94 

2,9 

2,71 

2,52 

3,11 

3,21 

3,39 

3,15 

2,9 

3,2 

3,21 

3,07 

2,99 

3,25 

3,11 

3,17 

3,29 

3,29 

3,57 

2,84 

3,18 

3,09 

3,15 

3,04 

2,9 

3,14 

2,99 

3,05 

2,96 

3,37 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Pamokoje kartu su mokytoju išsikeliame tikslus ir uždavinius.

Su mokytojais, auklėtojais aptariame pusmečio, metų tikslus.

Mokiniai geba savarankiškai rasti ir naudotis reikiama informacija

(internetas, žinynai, žodynai ir kt.).

Mokiniai drįsta klausti ir prašyti pagalbos.

Ar vaikas geba viešai išsakyti savo mintis, diskutuoti?

Pamokose, klasės valandėlėse mokiniai mokosi aptarti ir įvertinti

savo mokymąsi (prisiimti atsakomybę).

Mokiniai geba valdyti laiką (laiku pradeda, baigia darbą).

Ar sutinkate, kad mokiniai padeda vieni kitiems mokytis?

Analizuoju, taisau atliktus darbus.

Gebu pasirinkti sau tinkamą mokymosi būdą.

Mokiniai geba stebėti, apmąstyti asmeninę pažangą ir  pateikti jos

įrodymus (VIP, MIP).

Mokiniai geba pasiremti jau turimomis žiniomis,  patirtimi ir

tikslingai planuoti individualų mokymąsi.

Visada atlieku skiriamas individualias užduotis, namų darbus.

Tėvai Mokiniai Mokytojai



Mokinių rezultatų palyginimas  
Sritis: 2.Ugdymas(is) ir mokinių patirtys.  
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3,11 

3,15 

3,2 

3,11 
3,1 3,1 

3 

3,2 

Pamokose

kartu su

mokiniais

išsikelia

tikslus ir

uždavinius.

Nuolat

aptariame su

dalyko

mokytoju, ko

turiu išmokti

per pamoką.

Drįstu klausti

ir prašyti

pagalbos.

Nebijoma

klysti ir

klausti

Pamokose

mokausi

aptarti ir

įvertinti savo

mokymąsi

(prisiimti

atsakomybę).

Mokiniai

mokosi

įsivertinti

savo ir draugų

atliktas

užduotis.

Stebiu ir

apmąstau

asmeninę

pažangą, gebu

pateikti jos

įrodymus

(VIP, MIP).

Mokinių

pasiekimai ir

pažanga

fiksuojami ir

analizuojami.

2019/2020 m.m. 2017/2018 m.m.



 

Išvados.  

 • 40% respondentų sutinka, kad išsikelia pamokoje tikslus, uždavinius, visiškai 

sutinka 46%. Kriterijai ir metodai aptariami, sutinka – 34%, o visiškai sutinka 

- 56%. Gebu savarankiškai pasirinkti sau tinkamą užduočių atlikimo būdą – 

visiškai sutinka 28% ir sutinka 60%. Susirasti reikiamą informaciją ir 

priemones 29% respondentų teigia visiškai sutinkantys, o  tik sutinka – 53%. 

Drįstu klausti ir paprašyti pagalbos – sutinka 40% ir visiškai sutinka 48%. 

Pamokose aptarti ir įvertinti savo mokymąsi sutinka– 56%, o visiškai sutinka 

31% respondentų. Planuoti ir valdyti laiką sutinka – 55%, o visiškai sutinka 

22%. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos įrodymus 

sutinka – 65% ir visiškai sutinka – 20%. Mokinių gebėjimas planuoti 

mokymąsi pagal padarytą pažangą sutinka – 50%, visiškai sutinka – 24%. 

 

• Rodiklio 2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas mokantis) atitinka 3 (3,1) lygį. 
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Siūlymai nutarimui  
 Rodiklio 2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas mokantis). 

• Numatyti laiką ir skirti konsultacines valandas 

individualiam darbui su mokiniu, kad galėtų taisyti 

klaidas ir gauti geresnį įvertinimą.   

• Mokiniams skirti individualių užduočių nusakant 

atlikimo terminą, kad mokiniai mokytųsi laiko vadybos. 

• Sudaryti sąlygas vaikams padėti mokyti vieni kitiems. 

• Per klasės valandėles ir pamokose kiekvienam mokiniui 

suteikti galimybę viešai išsakyti savo mintis, diskutuoti. 
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