
2013-2014 m. m. giluminio veiklos įsivertinimo išvados, 

rekomendacijos veiklos tobulinimui 

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai 

Išvados 

• Gimnazijoje atliktas tyrimas mokymosi stiliams nustatyti   pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
koncentruose; 

•  Mokiniai žino, koks yra jų mokymosi stilius; 

•  Mokiniams svarbu, kad būtų atsižvelgiama į jų mokymosi stilių. 

• Dauguma mokytojų savo mokinių mokymosi  stilius žino, tą patvirtina apklausti mokiniai. 

•   Mokytojai mokinių mokymosi stilius išsitiria jiems priimtinu būdu. 

•   Informacija apie mokinių stilius nėra patogu naudotis, nes ji nėra sudėta vienoje vietoje. 

•   Dauguma mokinių teigia, kad jie dėstomą medžiagą įsisavina.  

• Dauguma mokytojų savo dalyko  pamokose dažniausiai naudoja šiuos mokymo(si) metodus: 
vaizdus aiškinimas, rašymas, demonstravimas, individualus darbas, darbas poroje, 

savarankiškas praktinių užduočių atlikimas, diskusija. Mokytojų ir mokinių nuomonė 
nesutampa dėl metodo darbas poroje ( mokytojai – dažnai, mokiniai – kartais). 

• Mokiniams labiausiai padeda įsisavinti mokymosi medžiagą, motyvuoja mokytis šie 

mokymo(si) metodai: vaizdus aiškinimas, demonstravimas, rašymas, diskusija, 
laboratoriniai darbai, darbas poroje, o visai nepadeda: interviu, edukaciniai žaidimai.  

• Mokytojų taikomi metodai dažniausiai mokinius tenkina 

• Tėvų nuomone, dažniausiai  mokiniai dėstomą medžiagą supranta. 

• Tėvų nuomone, per pamokas pateikiamos užduotys nėra nei per lengvos, nei per sunkios. 

 

Rekomendacijos  

• Mokytojams planuojant ugdomąją veiklą, atsižvelgti į mokinių mokymosi stilius (juos 
išsiaiškinti), nes mokytojas žinodamas mokinių stilių padeda jiems mokytis, mokiniai 

geriau įsisavina mokomąją medžiagą. 

• Klasių auklėtojams organizuoti stilių tyrimus ir rezultatų suvestines padėti mokytojų 

kambaryje, kad mokytojams būtų patogu naudotis. 

•  Mokytojams ruošiantis pamokai numatyti veiklas, sudominančias mokinius dėstoma 
medžiaga.  

• Dalykų mokytojams tradicinius mokymo metodus derinti su netradiciniais mokymo 

metodais, skatinančiais bendradarbiavimą ( tarp jų ir darbą poroje), kūrybinį mąstymą.  

• Dalykų mokytojams išsiaiškinti, kurie jų taikomi metodai geriausiai padeda mokiniams 
įsisavinti dėstomą medžiagą ir juos dažniau taikyti. 

 

 

 



  2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas 

Išvados 

• Dauguma mokytojų savo veiklą planuoja atsižvelgdami į gimnazijos priimtą planavimo 
tvarką. 

• 92 % mokytojų visada arba dažnai numato mokymosi uždavinį, tačiau pamokos 

pradžioje uždavinį visada arba dažnai sužino 57 % mokinių.  

• Dauguma mokytojų, planuodami veiklą, dažnai atsižvelgia į mokinių gebėjimus ir 

pasiekimus. 

• Daugumos mokytojų pamoka suplanuota sklandžiai, racionaliai panaudotas laikas. 

• Dažnai suplanuotos užduotys padeda įgyvendinti pamokos uždavinį. 

• Pamokos metu mokiniams dažnai skiriamos užduotys, atitinkančios jų gebėjimus. 

• 93 % mokytojų visada arba dažnai planuoja pamokoje išmokimo patikrinimą, tačiau, 

mokinių teigimu, išmokimą pasitikrina visada arba dažnai – 29 %, kartais – 52 % 

mokinių.  

• 87 % mokytojų visada arba dažnai pamokos pabaigoje grįžta prie uždavinio, tačiau, kaip 

pavyko pasiekti išsikeltą uždavinį, nustato visada arba dažnai – 26 %, kartais – 46 % 
mokinių.  

• Dauguma pamokų suplanuota taip, kad daugiau nei 50 % pamokos laiko dirba mokiniai. 

• 87 % mokytojų ir 52 % mokinių manymu, toks planavimas visada arba dažnai  skatina 

mokinių motyvaciją ir leidžia pasiekti norimų rezultatų. 

Rekomendacijos 

• Pamokos pradžioje aiškiai ir suprantamai pateikti mokiniams pamokos uždavinį, ko 

sieks ir ką veiks pamokoje. 

• Pamokoje aiškiai ir suprantamai mokiniams pasakyti, kad vykdomas išmokimo 
patikrinimas. 

• Atlikus pamokoje visas suplanuotas veiklas, kartu su mokiniais nustatyti, kaip ir kiek 

pavyko įgyvendinti pamokos uždavinį. 

2.1.4. Pasirenkamosios programos 

Išvados 

• Pasirenkamųjų dalykų paklausos tyrimas tobulintinas. 

• Gimnazijos siūlomos pasirenkamosios programos atitinka daugumos 3-4G klasių 

mokinių poreikius. 

•  



Rekomendacijos 

• Pasiūlos anketą patobulinti remiantis mokinių poreikių tyrimu. 

• Sudarant pasiūlos anketą, pagal galimybes pasiūlyti naujų (mokinių pageidaujamų) 

pasirenkamųjų dalykų. 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas 

Išvados 

• Mokiniai ir jų tėveliai didžiausia problema laiko mokinių pavėžėjimą.  

• Dauguma mokinių noriai lanko būrelius gimnazijoje ir kitose ugdymo įstaigose.   

• Iš mokinių ir jų tėvelių atsakymų paaiškėjo, kad ne visus mokinius tenkina būrelių 

veiklos laikas. 

• Trečdalį apklaustųjų mokinių ne visiškai tenkina būrelių pasiūla. 

• Būrelių veiklos sėkmė priklauso nuo būrelių vadovų. 

Rekomendacijos 

• Atsižvelgiant į galimybes, kiek įmanoma derinti būrelių veiklos laiką ir prie jo derinti 

pavėžėjimą.  

• Būrelių vadovams atsakingiau parinkti mokinius tenkinančius būrelių veiklos būdus ir 
formas, stengtis sudominti būrelių veikla. 

 

Tobulinimo kryptys 

2014 metų giluminio veiklos kokybės įsivertinimo  rekomendacijas panaudoti planuojant 2014 ir 

2015 metų gimnazijos veiklą. 

Veiklos tobulinimo kryptys: 

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (veiklos išmokimui patikrinti; grįžimas prie uždavinio į(si) 
vertinant pamokoje pasiektus rezultatus. 

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai (dėmesys mokymosi stiliams; metodų, užduočių tinkamumas 

mokymosi motyvacijai ir mokinių aktyvumui palaikyti). 

2.1.4. Pasirenkamosios programos (poreikių tyrimo tobulinimas). 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (būrelių darbo grafiko ir pavėžėjimo derinimas; būrelių veiklos 

veiksmingumo įsivertinimas). 

 


