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Mokyklos veiklos kokybės vertinimo sistemą 

sudaro mokyklos įsivertinimas, kuris yra 

svarbiausias mokyklos veiklos kokybę 

užtikrinantis veiksnys, ir išorinis vertinimas.

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio vertinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 

2016 m. gruodžio 30 d.



Tikslas 

Atlikti gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimą.



Uždaviniai

 Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus.

 Bendradarbiauti su Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir 

Mokinių taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo 

rodiklius.

 Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo 

jausmą, atsakomybę už gimnazijos veiklos kokybę.

 Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir 

išsamią informaciją apie visų gimnazijos veiklos sričių 

kokybę.



Gimnazijos įsivertinimo 

vykdymo etapai

 Pasirengimas įsivertinimui

 Įsivertinimo sampratos kūrimas

 Įsivertinimo atlikimas

 Atsiskaitymas ir informavimas



Giluminiam vertinimui 2016-2017 

m.m. pasirinktas rodiklis:

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas



Kodėl pasirinkome šį rodiklį?

 Išorinio vertinimo ataskaitos vienas iš 

tobulintinų gimnazijos veiklos aspektų.

 Pritarė Gimnazijos taryba.



Darbo grupė 2.6.2. rodikliui nagrinėti 

pasirinko šiuos vertinimo metodus:

 Anketos mokytojams

 Anketos mokiniams

 Dokumentų analizė

 Klasių vadovų pateikta informacija



Apklausų imtis

Respondentai Pakviesta 
Pilnai 

atsakyta
Procentai 

Mokytojai 36 31 86,1(83)

Mokiniai 350 212 60,6(35,8)



Bendra statistika:

9 kl. (1 gimnazijos) 38% (80)

10 kl. (2 gimnazijos) 25% (53)

11 kl. (3 gimnazijos) 15% (32)

12 kl. (4 gimnazijos) 22% (48)

Pateikti atsakymai (PA) 213



Vertinimas kaip ugdymas

 Vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, 

pastovumas, aiškumas, naudingumas. 

 Pagyrimų ir skatinimų bei kritikos dažnumo 

santykis. 

 Žodinio (aprašomojo, paaiškinamojo) vertinimo ir 

vertinimo balais dažnumo santykis.

 Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų, 

organizavimo) aiškumas ir pagrįstumas.
Bendrojo lavinimo mokyklos  įsivertinimo rekomendacijos, 2009 m. 



Išorinio vertinimo

pastebėjimai (1):
 Gimnazija vadovaujasi 2013 m. parengta ir patvirtinta 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

 Metodinėse grupėse yra tariamasi dėl mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo. 

 Bendrieji pasiekimų vertinimo kriterijai daugeliu atveju 

yra žinomi mokiniams, aiškūs ir suprantami. 

 Stebėtose pamokose fiksuota, kad dauguma mokytojų 

gerai pažįsta savo mokinius, nuolat stebi mokymo(-si) 

procesą, žino problemas, su kuriomis susiduria 

besimokydami mokiniai.



Išorinio vertinimo

pastebėjimai (2):
 Mokytojai ne visada panaudoja vertinimo formų įvairovę.

 Vertinimas mažai siejamas su pamokos uždaviniu.

 Mokiniai retai informuoti apie asmeninę pažangą, 

neaptarta jų mokymosi sėkmė, nesiaiškintos mokymosi 

spragos, nenumatyta, kaip tobulinti mokymąsi.

 Nepakankamai aiškūs vertinimo kriterijai ir rodikliai.

 Neišnaudotos galimybės įvertinti mokinių darbą.

 Vertinimo būdų ir mokinių poreikių neatitikimas.

 Nepakankamas individualios mokinio pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas.



Išorinio vertinimo išvada:

 Vertinimas kaip ugdymas patenkinamas ir 

yra tobulintinas gimnazijos veiklos 

aspektas. 2 lygis



Kas padaryta?
 Seminaras „Vertinimas pamokoje. 

Vertinimo problematika“.

 Seminaras „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos matavimas pamokose“.

 Atnaujintas Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas.

 Mokomųjų dalykų vertinimo nuostatos.

 Mokinių individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo metodinės rekomendacijos.  



Privalumai (1)

 Mokytojai turi ir naudoja mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemą. 100% 

 Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, 

poreikius, gebėjimus, panaudoja įvairius vertinimo 

metodus. 100%

 Mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų 

mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų 

geriau mokytis. 100%

 Rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, 

kontrolinių ir namų darbų įvertinimai yra pelnyti. 97%

 Mokytojai pamokų turinį planuoja atsižvelgdami į 

konkrečios klasės mokinių pažangumą. 97%



Privalumai (2)

 Mokytojų padedami mokiniai mokosi vertinti ir įsivertinti 

savo pasiekimus ir pažangą. 88%

 Mokiniai mano, kad mokytojų rašomi įvertinimai už 

atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinių ir namų darbų 

įvertinimai yra pelnyti. 84%

 Pažymys didina mokymosi motyvaciją ir padeda mokytis

iš klaidų. 79%

 Mokiniai žino vertinimo tvarką. 72%



Trūkumai (1)
 Tik 58% mokytojų mano, kad gimnazijoje yra 

veiksminga mokinių skatinimo sistema.

 81% mokytojų mano, kad informacija apie 

mokinių mokymosi rezultatus ne visada tinkamai 

panaudojama ugdymo tobulinimui.

 16% mokytojų ne visada informuoja vieni kitus 

apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas.

 Mokytojai tik per „Tėvų dienas“ informuoja 

mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi, 

pasiekimus ir spragas.



Trūkumai (2)
 70% mokinių mano, kad mokytojai laikosi 

vienodos mokinių vertinimo tvarkos. 

 65% mokinių mano, kad mokytojai lygina mano 

ankstesnius pasiekimus su dabartiniais 

pasiekimais. 

 49% mokinių teigia, kad tik kartais turi galimybę 

savo pasiekimus ir pažangą įsivertinti pats ir 

dalyvauti vertinimo veikloje.



Rekomendacijos (1):

 Metodinėse grupėse prieš naujus mokslo metus (ne 

vėliau kaip rugpjūčio mėn.) dar kartą aptarti mokinių žinių 

bei gebėjimų vertinimo sistemos tobulinimo galimybes, 

atkreipiant dėmesį į gerąją dalies gimnazijos mokytojų 

patirtį šioje srityje.

 Dažniau informuoti mokinius apie jų daromą pažangą, 

planuoti mokymąsi atsižvelgiant į formuojamojo vertinimo 

rezultatus.

 Sieti vertinimą su pasiekimais, individualia pažanga, 

padėti mokiniams veiksmingai įsivertinti.

 Vertinimo kriterijus priminti mokiniams (pagal poreikį) 

kiekvieną pamoką, publikuoti kabinetų stenduose.



Rekomendacijos (2):
 Prieš atsiskaitomuosius darbus, kontrolinius ir kt., 

priminti mokiniams, kaip, už ką bus vertinama.

 Pagal poreikį rašyti išsamius komentarus apie mokinio 

vertinimą, laiku įrašyti pažymius į TAMO.

 Informuoti (pagal poreikį) kitus mokytojus ir klasių 

vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas.

 2017-2018 m.m. gimnazijoje sukurti veiksmingą mokinių 

skatinimo sistemą.   



Išvada:

2.6.2. Vertinimas kaip 

ugdymas

2016-2017 m.m. 

vertinamas 3 lygiu



Giluminio įsivertinimo išvadas 

siūlome naudoti:

 Kasdienei veiklai planuoti.

 Mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti.

 Viešiesiems skelbimams, informacijai 

visuomenei, straipsniams.



Mokytojų tarybos posėdžio 

nutarimui

 Iki birželio 10 d. gimnazijos bendruomenės 

nariams pateikti išsamią informaciją apie tirtą 

gimnazijos veiklos sritį (gimnazijos tinklapyje).

 Užpildyti NMVA elektroninę anketą apie 

gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus už 2016-2017 m. m.



Vertinimo ir įsivertinimo rodikliai – tik įrankis. 

Procesus tobulina ir gražius 

bendradarbiavimo santykius kuria žmonės...

Dr. Snieguolė VAIČEKAUSKIENĖ NMVA 

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja



Ačiū už dėmesį ir 

bendradarbiavimą!


