
 

 

„ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 

VEIKLOS KOKYBĖS  

 PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI 

 
 

2019 m.  



DALYVIAI: 
 

  89 proc. mokytojų 

  82 proc. mokinių 

  75 proc. tėvų 

                                                                      



MOKYTOJŲ NAGRINĖTOS 

TEMOS: 

 REZULTATAI 

 UGDYMAS(-IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS  

 UGDYMO(SI) APLINKOS 

 LYDERYSTĖ IR VADYBA 



5 aukščiausios vertės: 

 3.1.1 įranga ir priemonės – 3,7 (estetiškumas ir 
ergonomiškumas) 

 

 3.1.2 pastatas ir jo aplinka – 3,7 (įvairovė ir šiuolaikiškumas)  

 

 1.2.2 mokyklos pasiekimai ir pažanga – 3,5 (rezultatyvumas, 
stebėsenos  sistemingumas, pasiekimų ir pažangos 
pagrįstumas, atskaitomybė) 

 

 4.3.1 kompetencija – 3,4 (pozityvus profesionalumas) 

 

 2.1.1 ugdymo(-si) tikslai – 3,4 (pagrįstumas ir sąryšingumas; 
kontekstualumas) 

  

 



 5 žemiausios vertės: 

 2.4.2 – mokinių įsivertinimas – 2,9 (dialogas vertinant ir 
įsivertinimas kaip savivoka) 

 

 2.1.2 – ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 2,9 (planų 
naudingumas ir tvarkaraščių patogumas mokiniams) 

 

 3.2.1 - mokymasis ne mokykloje – 2,9 (mokyklos 
teritorijos naudojimas ugdymui ir edukacinės išvykos) 

 

 2.3.1 - mokymasis - 3,0 

 

 3.2.2 – mokymasis virtualioje aplinkoje – 3,0 
(tikslingumas; įvairiapusiškumas) 

 



2018 ir 2019 m. 

 plačiojo įsivertinimo rezultatų  
palyginimas  

3.1.1 – įranga ir 

priemonės  

3.1.2 – 

pastatas ir jo 

aplinka 

1.2.2 -

mokyklos

pasiekimai ir

pažanga

4.3.1 -

kompetencija

2.1.1 -

ugdymosi

tikslai

3,8 3,8 

3,5 3,5 

3,4 

5 aukščiausios vertės 2018 m. 



2018 ir 2019 m.  

plačiojo įsivertinimo rezultatų 
palyginimas  

3.1.1 – įranga ir 

priemonės  

3.1.2 – 

pastatas ir jo 

aplinka 

1.2.2 -

mokyklos

pasiekimai ir

pažanga

4.3.1 -

kompetencija

2.1.1 -

ugdymosi

tikslai

3,7 3,7 

3,5 
3,4 3,4 

5 aukščiausios vertės 2019 m. 



2018 ir 2019 m.  

plačiojo įsivertinimo rezultatų 

palyginimas  

2.4.2 - mokinių

įsivertinimas

2.1.2 - ugdymo

planai ir

tvarkaraščiai

3.2.1 - mokymasis

ne mokykloje

4.2.1 - veikimas

kartu

3.2.2. -

mokymasis

virtualioje

aplinkoje

2,8 

2,9 2,9 2,9 

3,0 

5 žemiausios vertės 2018 m.  



2018 ir 2019 m.  

plačiojo įsivertinimo rezultatų 

palyginimas  

2.4.2 - mokinių

įsivertinimas

2.1.2 - ugdymo

planai ir

tvarkaraščiai

3.2.1 - mokymasis

ne mokykloje

2.3.1 - mokymas 3.2.2. -

mokymasis

virtualioje

aplinkoje

2,9 2,9 2,9 

3 3,0 

5 žemiausios vertės 2019 m.  



Mokinių atsakymai 

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Man yra svarbu mokytis

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš manęs niekas

nesijuokė, nesišaipė

Per paskutinius du mėnesius mokykloje aš iš kitų mokinių

nesijuokiau, nesišaipiau

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti

vieni kitiems

Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę

3,5 

3,2 

3,3 

3,2 

3,1 

5 aukščiausios vertės 



Mokinių atsakymai 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės

Į mokyklą einu su džiaugsmu

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius

jiems pasiekti

Per pamokas aš turiu galimybę rinktis ivairaus sunkumo

užduotis

2,8 

2,8 

2,4 

2,6 

2,6 

5 žemiausios vertės: 



Tėvų atsakymai 

3,2 3,3 3,4 3,5

Per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas iš kitų

mokinių  nesijuokė, nesišaipė

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko niekas

nesijuokė, nesišaipė

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir

karjeros galimybes

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo

kūrėjais

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti

vienas kitam

3,5 

3,4 

3,3 

3,3 

3,3 

5 aukščiausios vertės 



Tėvų atsakymai 

2,4 2,6 2,8 3 3,2

Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į

mokymosi galimybę

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo

gebėjimus

Mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi

Mokykloje organizuojama veikla mokiniams yra įdomi ir

prasminga

Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu

3 

2,7 

3 

3,1 

2,8 

5 žemiausios vertės 



Tėvų dėmesys mokyklai 

Man rūpi ir yra įdomus

mokyklos gyvenimas

Kartais domiuosi tuo,

kas vyksta mokykloje

Mane mažai domina

mokyklos veikla

48 
46 

6 

Tėvų dėmesys mokyklai (%) 



Kokią temą, veiklos rodiklį, siūlome 

giluminiam įsivertinimui? 

 Sritis: 3. Ugdymo(si) aplinkos      

 Tema: 3.2. Mokymasis be sienų 

 Rodiklis: 3.2.1 Mokymasis ne mokykloje 

(Edukacinės išvykos) 

 

 

 

 

 


