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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
VEIKLOS 2020 METAIS ĮSIVERTINIMAS 

 
Sritis: 
2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 
Tema: 
2.3. Mokymosi patirtys 
Rodiklis: 
2.3.1. Mokymasis 

Raktiniai žodžiai Sukonkretinti rodiklio kokybės požymiai (iliustracija) Objektai Metodai 
Žemą kokybę atitinkantis 
detalusis aprašymas 
(kriterijus) 

Patenkinamą kokybę 
atitinkantis detalusis aprašymas 
(kriterijus) 

Aukščiausią kokybę 
atitinkantis detalusis 
aprašymas (kriterijus) 

Savivaldumas 
mokantis 

Iki 2,5 vertės  
Mokiniai skatinami sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines 
patirtis su nežinomais dalykais 
kuriant prasmingus ryšius. Jie 
mokomi vizualizuoti ir 
paaiškinti savo mąstymą, 
pademonstruoti įgūdžius, 
gebėjimus ir veiklos būdus. 
Nuolat grįžtant prie jau išmoktų 
dalykų, mokomasi sieti idėjas, 
suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 
 

Nuo 2,5 iki 3,2 vertės 
Mokiniai skatinami sieti išmoktus 
dalykus ir asmenines patirtis su 
nežinomais dalykais kuriant 
prasmingus ryšius. Jie mokomi 
vizualizuoti ir paaiškinti savo 
mąstymą, pademonstruoti 
įgūdžius, gebėjimus ir veiklos 
būdus. Nuolat grįžtant prie jau 
išmoktų dalykų, mokomasi sieti 
idėjas, suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 
 

Nuo 3,2 iki 4 vertės 
Mokiniai skatinami sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines 
patirtis su nežinomais dalykais 
kuriant prasmingus ryšius. Jie 
mokomi vizualizuoti ir paaiškinti 
savo mąstymą, pademonstruoti 
įgūdžius, gebėjimus ir veiklos 
būdus. Nuolat grįžtant prie jau 
išmoktų dalykų, mokomasi sieti 
idėjas, suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 
 

Mokytojų ir 
mokinių 
bendruomenė 

Anketa 
mokytojams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“. 
Anketa 
mokiniams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“ 

Mokymosi 
konstruktyvumas 

Iki 2,5 vertės  
Mokiniai skatinami sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines 
patirtis su nežinomais dalykais 
kuriant prasmingus ryšius. Jie 
mokomi vizualizuoti ir 
paaiškinti savo mąstymą, 
pademonstruoti įgūdžius, 

Nuo 2,5 iki 3,2 vertės 
Mokiniai skatinami sieti išmoktus 
dalykus ir asmenines patirtis su 
nežinomais dalykais kuriant 
prasmingus ryšius. Jie mokomi 
vizualizuoti ir paaiškinti savo 
mąstymą, pademonstruoti 
įgūdžius, gebėjimus ir veiklos 

Nuo 3,2 iki 4 vertės 
Mokiniai skatinami sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines 
patirtis su nežinomais dalykais 
kuriant prasmingus ryšius. Jie 
mokomi vizualizuoti ir paaiškinti 
savo mąstymą, pademonstruoti 
įgūdžius, gebėjimus ir veiklos 

 Anketa 
mokytojams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“. 
Anketa 
mokiniams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“. 
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gebėjimus ir veiklos būdus. 
Nuolat grįžtant prie jau išmoktų 
dalykų, mokomasi sieti idėjas, 
suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 

būdus. Nuolat grįžtant prie jau 
išmoktų dalykų, mokomasi sieti 
idėjas, suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 

būdus. Nuolat grįžtant prie jau 
išmoktų dalykų, mokomasi sieti 
idėjas, suvokti, patikrinti ir 
perkonstruoti savo supratimą, 
mąstymą ar veiklos būdą. 

Pokalbis su 
spec. 
pedagoge 
Gražina 
Ratkevičiene 

Mokymosi 
socialumas 

Iki 2,5 vertės  
Mokiniai geba ir yra 
motyvuojami mokytis 
bendradarbiaujant įvairiomis 
aplinkybėmis įvairios sudėties ir 
dydžio grupėse bei partneriškai 
(poromis). Jie padeda vieni 
kitiems mokantis. Geba viešai 
išsakyti savo mintis ir išklausyti 
kitus, klausti, diskutuoti, ginti 
savo nuomonę, paaiškinti 
požiūrį (žodžiu, tekstu, vaizdu), 
drauge analizuoti ir spręsti 
problemas, kurti bendrą 
supratimą, sprendimus ar 
darbus. 

Nuo 2,5 iki 3,2 vertės 
Mokiniai geba ir yra 
motyvuojami mokytis 
bendradarbiaujant įvairiomis 
aplinkybėmis įvairios sudėties ir 
dydžio grupėse bei partneriškai 
(poromis). Jie padeda vieni 
kitiems mokantis. Geba viešai 
išsakyti savo mintis ir išklausyti 
kitus, klausti, diskutuoti, ginti 
savo nuomonę, paaiškinti požiūrį 
(žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge 
analizuoti ir spręsti problemas, 
kurti bendrą supratimą, 
sprendimus ar darbus. 

Nuo 3,2 iki 4 vertės 
Mokiniai geba ir yra 
motyvuojami mokytis 
bendradarbiaujant įvairiomis 
aplinkybėmis įvairios sudėties ir 
dydžio grupėse bei partneriškai 
(poromis). Jie padeda vieni 
kitiems mokantis. Geba viešai 
išsakyti savo mintis ir išklausyti 
kitus, klausti, diskutuoti, ginti 
savo nuomonę, paaiškinti požiūrį 
(žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge 
analizuoti ir spręsti problemas, 
kurti bendrą supratimą, 
sprendimus ar darbus. 

 Anketa 
mokytojams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“. 
Anketa 
mokiniams 
„Ugdymas ir 
mokymasis“ 

Respondentų grupės. Statistika: Buvo išsiųstas IQES online klausimynas mokytojams ,,Mokytojų apklausa ugdymas ir mokymasis“. 20 anketų: užpildyta 18, 
nebaigta pildyti 1, neužpildyta 1.  
Mokiniams buvo išsiųstas IQES online klausimynas „Ugdymas ir mokymasis“. Sukurti 60 prisijungimo kodų 5-10 klasių mokiniams. Užpildyta 51 anketa, 
nebaigta pildyti 1, neužpildytos 8. 
Situacija: 

Stiprybės (kas yra l. gerai, gerai): Siūlome tęsti: 
Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus, 
analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi.3,75 

Individualius mokinio planus rengti motyvuotiems, ypatingų gabumų ar 
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. 

Mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju. 3,7 Kartą per mėnesį klasės valandėlių metu aptarti  ir pildyti „Mokinio 
asmeninės pažangos stebėjimo“ grafiką. 

Mokiniai gavę įvertinimus supranta, kurias temas turi pasikartoti, 
pasimokyti. 3,43 

Atliekant darbą skatinti mokinius dirbti savarankiškai, tačiau prireikus 
pagalbos- konsultuoti. 

Mokslo metų eigoje mokiniai su mokytojais aptaria savo mokymosi pažangą, 
apibendrina kaip galėtų geriau mokytis. Mokiniai mokosi vertinti ir 

Motyvuoti mokinius bendradarbiauti, išklausyti kitus, išsakyti savo nuomonę 
ir gebėti ją apginti. Mokyti konstruktyviai spręsti problemas. 
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Išvada: Kaip šiuos duomenis panaudoti mokyklos veiklos tobulinimui? 
2020 m. m. veiklos įsivertinimui pasirinkta sritis: 2.3. Mokymosi patirtys. 
2.3.1. Mokymasis. 
Daugumos atsakymų verčių vidurkis 3,2 
Galime teigti, kad 2.3.1 Mokymasis įvertintas patenkinamą kokybę 
atitinkančiu kriterijumi. 

Atkreipti dėmesį į individualias mokymosi galimybes. Skatinti mokinių 
pasitikėjimą savimi, pabrėžti asmeninius mokymosi pasiekimus. 
Organizuojant mokymąsi sudaryti sąlygas ir skatinti, kad mokiniai padėtų 
vieni kitiems mokantis. Tobulinant pamoką sudaryti galimybę mokiniams 
pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 
Koreguoti ilgalaikius planus, įtraukiant informaciją, kada mokytojai mokinius 
informuoja ir su jais aptaria, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas 
darbas. 
Akcentuoti koks metodas naudojamas pamokoje: bendradarbiavimas, darbas 
grupėse, darbas porose. 

 
Pristatyta 2020 m. gruodžio 9 d. mokytojų tarybos posėdyje.  
 
Darbo grupė: 
Pirmininkė: Rasa Tamašauskienė  
Nariai: Dainora Amalienė, Aušra Kuliešienė, Rolandas Kriščiūnas,  Ernesta Pečiulienė, Laimutė Petrauskienė, Vijoleta Počiulpienė, Vyda Marija 
Ramanauskienė, Žydrė Svetikienė., Jekaterina Karmelavičienė, Irena Pusvaškienė, Eugenija Teišerskienė, Violeta Vainorienė, Irena Vaitkevičienė, Aušra 
Žukauskienė. 

įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą.3,4 
Mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, 
spręsti problemas, kurti. 3,4 

Lankytis kolegų pamokose, rengti jų aptarimus. 

Silpnybės (ką turime keisti): Pati didžiausia problema: 
Mokytojai įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi, skatindami vaikus sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines patirtis sieti su nežinomais dalykais, kuriant 
prasmingus ryšius, vizualizuojant ir paaiškinant savo mąstymą, įgūdžius, 
gebėjimus ir veiklos būdus. 3,5 (Didelis poreikis keistis: 37%) 

Mokytojai skiria mažai dėmesio mokinių grupiniam darbui klasėje ir 
namuose. 2.55 
 

Mokytojai aiškindami pamokos temą, atkreipia mokinių dėmesį į svarbias 
aplinkybes ar žinias, kurias mokiniai sužinojo per kitų dalykų pamokas.  Per 
pamokas atkreipiamas mokinių dėmesys, kaip praktiškai būtų galima 
panaudoti jų žinias. 3.2 

 
 
 
Patariame atsisakyti:  

Mokytojai ne visada sudomina mokinius savo dalyku. 3.0 Atsisakyti monotoniško darbo pamokoje, kai daugiausiai kalba tik vienas 
mokytojas. 

Pamokos metu mokiniams suteikiama galimybė, kiek jie sugebės išmokti 
žodžių ar atlikti pratimų. 2,7 3,1 Vidurkis 2,9 

Vienodų užduočių visiems mokiniams, neatsižvelgiant į jų mokymosi 
poreikius. 


