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MOKYKLOS PAŽANGA.  
Kas mokykloje pagerėjo, kai tobulinome pasirinktą veiklą 2019–2020 m. m.  

2019–2020 m. m. tobulintos 

veiklos rodiklio numeris   

2.4.2. 

2019–2020 m. m. tobulintos 

veiklos raktinis žodis 

Įsivertinimas kaip savivoka 

 

Kokį poveikį mokinio 

brandai, pasiekimams ir 

pažangai turėjo pasirinktos 

veiklos tobulinimas?  

 

Visi mokytojai pamokose pagal susitartą formą du kartus per 

pusmetį matavo mokinių asmeninę pažangą, aptardami jų sėkmes, 

nesėkmes, numatydami tolesnius tikslus. Išryškėjus mokymosi 

problemoms mokiniams buvo teikiama pagalba. Dėl įvesto 

karantino mokiniams nepavyko užpildyti mokslo metų individualios 

veiklos lapo.  

Kokį poveikį mokyklos 

pažangai turėjo pasirinktos 

veiklos tobulinimas? 
 

 

Gimnazijos mokytojams ir mokiniams buvo aiškesnis asmeninės 

pažangos matavimo procesas. 0,3 procentais sumažėjo mokslo 

metus nepatenkinamais pažymiais baigusių mokinių, tik 1 mokinys 

buvo paliktas kartoti kurso (2018–2019 m. m. kursą kartojo 3 

mokiniai). 3 procentais padaugėjo VBE aukščiausius įvertinimus 

gavusių abiturientų.  

 
MOKINIŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ APKLAUSOS IQES online LIETUVA SISTEMOJE 

MOKINIŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ 

Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius  220 

Pilnai atsakyti klausimynai  161 

Teiginys Vertinimas (0–4) 

1. Mokytojai padeda pažinti mano gabumus  3 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti32 3,2 

3. Man yra svarbu mokytis 3,5 

4. Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio 

mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes  
3 

5. Man patinka eiti į mokyklą  2,8 

6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau 3,6 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo 3,3 

8. Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę  2,9 

9. Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje  

2,8 

10. Pamokoje aš nebijau suklysti 2,7 

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 2,6 

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,9 

13. Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius 

jiems pasiekti) 

2,6 

14. Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu  2,9 

15. Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos  2,7 

16. Mokytojų padedamas aš mokausi įsivertinti savo pažangą 3 

17. Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus  3,2 

 



TĖVŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ 

Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius  216 

Pilnai atsakyti klausimynai  57 

Teiginys Vertinimas (0–4) 

1. Mokytojai padeda mano vaikui pažinti gabumus   3,2 

2. Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti  3,4 

3. Mano vaikui yra svarbu mokytis  3,4 

4. Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio 

mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes  
3,2 

5. Į mokyklą mano vaikui eiti patinka  3,2 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojau 3,6 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo 3,3 

8. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę  3,1 

9. Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje  

3,2 

10. Mano vaikas nebijo pamokose suklysti  2,9 

11. Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus 
sudėtingumo užduotis  

2,8 

12. Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės  3,1 

13. Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, 

žingsnius jiems pasiekti) 

2,8 

14. Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu  2,8 

15. Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos   3,1 

16. Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą  3,1 

17. Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus  3,2 

 

MOKYTOJŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ 

Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius  29 

Pilnai atsakyti klausimynai  23 

Teiginys Vertinimas (0–4) 

1. Mokiniams padedu pažinti jų gabumus   3,4 

2. Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti  3,8 

3. Mano mokiniams yra svarbu mokytis 2,9 

4. Mokykloje mano mokiniai gauna suprantamą informaciją apie tolesnio 

mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes  
3,5 

5. Į mokyklą mokiniams eiti patinka 3,2 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo  3,1 

7. Per paskutinius 2 mėn. man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje  3,2 

8. Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę  3,6 

9. Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje 

ir visuomeninėje veikloje  

3 

10. Mano  pamokose mokiniai nebijo suklysti  3,6 

11. Per mano pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis 

3,3 

12. Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes  3,7 

13. Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti) 

3,4 

14. Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu  2,9 

15. Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos  3 

16. Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą  3,3 

17. Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus  3,7 



 


