
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 2016–2017 M. M. 

 

BUVK rodiklių 2.2.2.1. „Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“,  2.2.2.3. 

„Įvairovė“, 2.4.2.1. „Dialogas vertinant“ grįžtamojo vertinimo ir teminio „Mokymosi krūvis“ 

vertinimo ataskaita 

 

Vykdytojai: vidaus įsivertinimo darbo grupė. 

 

Tikslai:  

1. Įvertinti pamokų organizavimo pokyčius per vienerius mokslo metus pasirinktais pamokos 

stebėjimo aspektais. 

2. Atsižvelgiant į gimnazijoje atlikto tyrimo „Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo kultūra“ 

išvadas įvertinti mokinių mokymosi krūvių apimtis, ieškoti būdų, kaip jį sumažinti. 

 

Dalyviai: 5-8, I-IVg kl. mokiniai ( 182/177), mokytojai (30). 

 

Metodai: Apklausa tamo.lt., pamokų stebėjimas, ilgalaikių planų ir įrašų el.dienyne analizė, 

pokalbiai su mokytojais. 

 

Rezultatai:  

      1.Visas pakartotinai tirtas sritis mokytojai įsivertino  prasčiau negu pernai. Mokytojų teigimu,  

kartu su vidaus įsivertinimo grupe aptardami pamokų vertinimo kriterijus jie aiškiau ir konkrečiau 

suprato savo pamokų stipriąsias ir silpnąsias puses. Didžiausias kritimas šiose srityse:  

 asmeninės mokymosi pažangos aptarimas su mokiniais (-23,7 proc.), 

 mokymosi tempas pamokoje (-23,7 proc.). 

 

2. Visas pakartotinai tirtas sritis mokiniai įvertino  geriau negu pernai.  Labiausiai pakilo šių 

aspektų vertinimas:  

 mokinių įsivertinimas (+11,56 proc.). 

 

3. Tiek mokytojų, tiek mokinių aukščiausiai įvertintas pamokos aspektas: aiškus, teisingas 

vertinimas. 

 

4. Tiek mokytojų, tiek mokinių žemiausiai įvertinti pamokos aspektai: 

 įdomios pamokos,  

 diferencijuotos klasės, namų darbų užduotys. 

5. Daugumai mokinių mokymosi krūvis yra optimalus: 

5.1. Apie 80 proc. mokinių atlieka daugumą skirtų namų darbų ir mano, kad jie yra reikalingi.  

5.2. Per 80 proc. mokinių mano, kad namų darbams jie turėtų skirti ne daugiau kaip 1,5 val.,  tiek 

laiko  namų darbams skiria 69 proc. mokinių, 22,5 proc. – skiria daugiau laiko, 8,5 proc.  iš viso 

neruošia namų darbų. 

5.3. 84 proc. mokinių mokytojai dažniausiai suprantamai, tiksliai paaiškina, kaip daryti namų 

darbus. 7 proc. nurodo, kad namų darbų užduotys yra sunkios, nesuprantamos ir dėl to dažniausiai 

jų nepadaro. 

6. Per 90 proc. mokytojų laikosi gimnazijoje priimtų susitarimų dėl namų darbų, kontrolinių darbų 

skyrimo, tikrinimo, fiksavimo. 

7. Atskirais atvejais nepakankamai aiškus atsiskaitomųjų darbų (testų, rašinių) fiksavimas el. 

dienyne – ar juos laikyti kontroliniais darbais. 

8. Mokytojų ir mokinių nuomone, mažinant mokymosi krūvį tikslingiausia diferencijuoti namų 

darbus atsižvelgiant į tai, kiek mokiniai išmoko pamokoje. 

 



Siūlymai gimnazijos veiklos tobulinimui: 

1. Gimnazijos intranete sukurti  mokinių įsivertinimo, individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo užduočių, formų, įrankių banką. 

2. Vesti ir aptarti „kolega – kolegai“ pamokas pasirenkant metodinius  aspektus: 

 diferencijavimas; 

 mokymosi vaizdumas, patrauklumas, netradicinės mokymosi aplinkos. 

3. Vykdyti ugdomosios veiklos priežiūrą  šiais aspektais: 

 mokinių įsivertinimas,  

 mokymosi veiklos diferencijavimas, 

 mokymosi pasiekimų ir pažangos aptarimas. 

4. Metodinėse grupėse pakoreguoti dalykų vertinimo tvarkas:  

 numatyti individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir aptarimo su mokiniais, 

tėvais būdus, formas; 

 atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų nuomonę, taip pat naujų BUP nuostatas numatyti ar 

patikslinti klasės ir namų darbų skyrimo, tikrinimo, vertinimo tvarką; 

 patikslinti atsiskaitomųjų darbų pavadinimus, atlikimo trukmę, nurodyti, kokia raide jie 

žymimi el. dienyne. 

5. Klasių auklėtojoms individualiai aptarti  namų darbų krūvius su tais mokiniais, kurie nurodė ypač 

ilgai juos ruošiantys, išaiškėjus problemoms padėti jas mokiniams spręsti tariantis kartu su 

mokytojais, tėvais. 

 

 

Vidaus įsivertinimo grupė:  

    

Jūratė Kavoliūnienė 

Virginija Danienė 

Nijolė Leišienė 

Laima Kvedaravičienė 

 


