
Giluminio įsivertinimo išvados 

 

2022 m. tirtas rodiklis: 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas   

Giluminiam įsivertinimui naudoti šaltiniai: 

1. Pamokų įrašai „Tamo“ dienyne.  

2. „Eduka“ platformos.  

3. Dalyvavimas konkursuose. 

Giluminiam įsivertinimui naudoti tyrimo metodai: 

1. „Google Forms“ platformoje mokytojų, III - IV klasių mokinių, tėvų apklausa.  

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas  - 3,8  

Komentaras - Rodiklis patobulintas. 

 

2 lygio iliustracijos 4 lygio iliustracijos Rodiklio 

iliustracijos 

įvertinimas 
50% mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes 

(amžiaus tarpsnio, asmeniniai ir ugdymosi 

poreikiai, interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai), 

į kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(sį). 

 

60%  mokytojų skatina aktyvų mokinių 

dalyvavimą keliant individualius, su kiekvieno 

mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais 

derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, 

užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą. 

 

50%  mokytojų siekia prasmingos integracijos. 

 

50% mokytojų mokyklos ugdymo programų 

turinį integruoja, taikydami įvairius modelius: 

asmenybės ir sociokultūrinę, dalyko vidinę ar 

tarp dalykinę integraciją, prioritetinių 

ugdymo(si) siekių (sveikos gyvensenos, saugos, 

verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) integravimą 

į bendrojo ugdymo dalykų bei neformaliojo 

ugdymo turinį, integraciją temos, problemos, 

metodo pagrindu ir kt. 

 

30%  mokytojų sieja formalųjį ir neformalųjį 

vaikų švietimą, vykstantį tiek mokykloje, tiek ir 

už jos ribų, taip pat kitos mokyklos inicijuojamas 

mokinių veiklas.  

 

50% mokinių turi galimybę patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių 

90% mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes 

(amžiaus tarpsnio, asmeniniai ir ugdymosi 

poreikiai, interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai), 

į kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(sį). 

 

90% mokytojų  skatina aktyvų mokinių 

dalyvavimą keliant individualius, su kiekvieno 

mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais 

derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, 

užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą. 

 

80% mokytojų siekia prasmingos integracijos. 

 

100% mokytojų mokyklos ugdymo programų 

turinį integruoja, taikydami įvairius modelius: 

asmenybės ir sociokultūrinę, dalyko vidinę ar 

tarp- dalykinę integraciją, prioritetinių 

ugdymo(si) siekių (sveikos gyvensenos, saugos, 

verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) integravimą į 

bendrojo ugdymo dalykų bei neformaliojo 

ugdymo turinį, integraciją temos, problemos, 

metodo pagrindu ir kt. 

 

90% mokytojų sieja formalųjį ir neformalųjį 

vaikų švietimą, vykstantį tiek mokykloje, tiek ir 

už jos ribų, taip pat kitos mokyklos inicijuojamas 

mokinių veiklas. 

 

90% mokinių turi galimybę patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių 
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rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose 

kontekstuose (mokykloje, bibliotekose, gamtoje 

ir kt.). 

 

70% mokytojų mokinių elgesį valdo aiškiomis, 

sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, 

asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu 

emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio 

skatinimu, asmeniniu mokytojo pavyzdžiu. 

 

50% mokytojų siekia drausmę ir tvarką palaikyti 

sutelkdami mokinių dėmesį į jiems prasmingą 

veiklą, mokymąsi. 

 

50% mokinių turi galimybę mokytis derindami 

individualų, partnerišką, grupinį, visos klasės ir 

tinklinį mokymąsi, mokytojai mokymąsi sieja su 

mokinių gyvenimo patirtimis. 

 

40% mokytojų mokymąsi derina su savivaldžiu 

mokymusi ir klasės, kaip savarankiškos 

besimokančios bendruomenės ugdymu. 

 

40% mokinių mokosi konstruktyviai, 

nekonfliktuodami ir nebijodami įveikti 

mokymosi problemas ir trukdžius. 

rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas įvairiuose 

kontekstuose (mokykloje, bibliotekose, gamtoje 

ir kt.). 

 

90% mokytojų mokinių elgesį valdo aiškiomis, 

sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, 

asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu 

emociniu ugdymu, pageidaujamo elgesio 

skatinimu, asmeniniu mokytojo pavyzdžiu. 

 

90% mokytojų siekia drausmę ir tvarką palaikyti 

sutelkdami mokinių dėmesį į jiems prasmingą 

veiklą, mokymąsi. 

 

80% mokinių turi galimybę mokytis derindami 

individualų, partnerišką, grupinį, visos klasės ir 

tinklinį mokymąsi, mokytojai mokymąsi sieja su 

mokinių gyvenimo patirtimis. 

 

100% mokytojų mokymąsi derina su savivaldžiu 

mokymusi ir klasės, kaip savarankiškos 

besimokančios bendruomenės ugdymu. 

 

80% mokinių mokosi konstruktyviai, 

nekonfliktuodami ir nebijodami įveikti 

mokymosi problemas ir trukdžius. 
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Vasario - kovo mėn. mokykloje buvo atlikta III-IV klasių mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų 

apklausa apie ugdymo(si) organizavimą.  

Apklausoje dalyvavo 134 3-4 kl. mokiniai, pakviesti dalyvauti apklausoje. 134 trečiokai ir 

ketvirtokai nurodė, kaip jie vertina ugdymo organizavimą mokykloje, kaip jiems sekasi įsitraukti 

į ugdymo organizavimą ir kaip jie mato savo mokymosį pažangą.  

Kovo mėnesį atlikta mokytojų, apklausa apie ugdymo(si) organizavimą. Apklausoje dalyvavo 16 

mokytojų.  

Klausimai apie ugdymo(si) organizavimą buvo pateikti ir mokinių tėvams. Viso apklausoje 

sudalyvavo 96 mokinių tėvai.  

Aukščiausios vertės: 

Mokinių:  Mokiniai teigia, kad gerai išmano darbo grupėje taisykles, geba patys įsivertinti ir 

suprasti, kaip jiems pavyko atlikti darbą, dalyvauja renginiuose už mokyklos ribų. Geriausiai savo 

pažangą moka stebėti elektroninėse pratybose. Taip pat teigia, jog mokytojai dažnai paaiškina, 

kaip jų mokomieji dalykai siejasi su kitais dalykais. 

Tėvų: Tėvai naudojasi „Tamo“ dienynu informacijai gauti, dauguma tėvų teigia, jog žino, kokius 

įvertinimus gauna jų vaikai ir jog tie įvertinimai yra pelnyti. Tėvų teigimu mokytojai teikia 

informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus, spragas. Informacija tėvus pasiekia laiku. Vaikų 

ugdymo kokybę vertina gerai. 

Mokytojų: Mokytojai planuoja pamoką orientuodamiesi į tai, kad visi mokiniai ko nors išmoktų, 

siekia prasmingos dalykų integracijos, sudaro mokiniams įvairias galimybes įsitraukti į jų interesus 

ir poreikius atitinkančią veiklą. 
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Išvados: 

 

1. 82% mokytojų teigia, kad parinkdami mokomąją medžiagą atsižvelgia į mokinių 

mokymosi stilių ir net 100% mokytojų planuoja pamokas taip, kad visi mokiniai ko nors 

išmoktų ir patirtų sėkmę.  

82% mokinių teigia, kad per pamokas jiems sudaroma galimybė numatyti ir pasirinkti 

jiems patogiausius užduočių atlikimo būdus.  

2. 56% mokytojų nurodė, jog formuluoja skirtingus mokymosi uždavinius mokiniams tik 

kartais. Dažnai tai daro tik 43% mokytojų.  

95% mokinių nurodė, kad per pamokas jiems sudaroma galimybė pasirinkti skirtingas 

užduotis.  

3. 95% mokytojų teigimu, jie mokykloje siekia prasmingos dalykų integracijos 

(tarpdiscipliniškumo).  

90% III-IV klasių mokiniai nurodė, jog mokytojai jiems paaiškina, kaip jų dalykai siejasi 

su kitais mokomaisiais dalykais.  

4. 87% mokytojų teigimu, dėl skirtingų mokymosi stilių ir mokymosi sąlygų, ugdymo 

procese jie taiko įvairius mokymo metodus. 

Tik 52% mokinių teigia, kad pamokų metu jie dažnai mokosi skirtingais mokymosi būdais, 

pvz.: dirbdami grupėse, individualiai. 58% apklaustųjų tai daro tik kartais.  

5. Tiek mokytojų (93%), tiek mokinių (95%) teigimu, pamokose yra aiškios elgesio bei 

drausmės taisyklės. Mokytojai drausmina trukdančiuosius pamoką, reikalauja, kad būtų 

laikomasi sutartų taisyklių. 86% mokinių yra aiškios elgesio taisyklių nesilaikymo 

pasekmės. 

6. 30% mokinių nurodė, kad mokytojai dažnai organizuoja pamokas netradicinėse aplinkose 

bei erdvėse. Jog mokytojai tai daro tik kartais nurodė 60% mokinių, o 10% apklaustųjų 

teigia, jog mokytojai to nedaro. 

7. 100% mokytojų teigia, jog su mokiniais aptaria, koks turi būti gerai atliktas darbas, tačiau 

išanalizavus mokinių apklausos atsakymus, matoma, kad apie tai žino 85% mokinių.  

8. 75% mokytojų teigimu, jie žino ir gali nurodyti, kokios pamokose naudojamos priemonės 

ir medžiaga domina mokinius ir tik 56% mokytojų dažnai leidžia mokiniams pasirinkti, 

kaip jie nori atlikti užduotis. 

9. 46% tėvų teigia, kad jų vaikų ugdymas atitinka mokinio gebėjimus ir galimybes visada, 

44% teigia, jog dažnai, o 7% jog retai.  

10. 62% apklaustų tėvų teigia, jog mokymosi krūvis vaikui yra dažnai optimalus, 10% teigia, 

jog kartais mokymosi krūvis būna neoptimalus. 

11. Tik 25% tėvų nurodė, jog jų vaikas visada supranta mokytojų per pamokas pateikiamą 

medžiagą. 62% teigia, kad vaikai dažnai supranta pateiktą medžiagą, o 13% apklaustųjų 

teigimu supranta retai.  

12. 45 % mokinių tėvų ugdymo kokybę vertina gerai, 40% - labai gerai, 15%- patenkinamai. 

 

SILPNYBĖS: 

Mokinių: Mažai pamokų bei užsiėmimų organizuojama netradicinėse erdvėse bei aplinkose. 

Mokiniai pastebi, kad dauguma užduočių visiems pateikiamos vienodos ir trūksta užduočių 

diferencijavimo, pasigendama įvairesnių mokymosi metodų. 
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Tėvų: Vaikai dažnai ne visada supranta mokytojų pamokos metu pateikiamą mokymosi medžiagą, 

kartais mokymosi krūvis vaikams yra neoptimalus.  

Mokytojų: Mokytojai ne visada formuluoja skirtingus mokymosi uždavinius mokiniams, yra 

mokytojų, kurie nežino, kokios mokymosi priemonės ir medžiaga domina mokinius. Mokytojai ne 

visada sudaro galimybes mokiniams pasirinkti skirtingus užduočių atlikimo būdus.  

Siūlymai: 

1. Mokytojams rekomenduojama daugiau pamokų bei veiklų organizuoti netradicinėse 

erdvėse. Pasaulio pažinimo pamokas dažniau vesti natūralioje aplinkoje, integruoti lietuvių 

kalbos, matematikos mokymąsi pasitelkiant natūralią aplinką. Organizuoti daugiau išvykų 

į bibliotekas, muziejus, parkus.  

2. Rengiant pamokos užduotis mokytojams derėtų apgalvoti ir parinkti daugiau skirtingų 

užduočių, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galimybes bei jų gebėjimus. Pamokų metu 

taikyti daugiau užduočių diferencijavimo. 

3. Mokytojams rekomenduoja kiek įmanoma plačiau išnaudoti mokyklos aplinkoje esančias 

mokymosi aplinkas, siekiant paįvairinti mokymosi procesą įvairesniais mokymosi 

metodais. Daugiau naudotis laboratorijų klasėje esančiomis priemonėmis, plačiau taikyti 

IKT, dažniau derinti individualų bei grupinį darbą pamokose, keičiant grupės dydį.  

4. Mokytojams rekomenduojama pamokų metų nuolatos taikyti savi refleksijos metodą, 

siekiant išsiaiškinti, ar mokiniai suprato pateiktą mokymosi medžiagą. Matant, kad 

medžiaga tvirtai neįsisavinta, kitos pamokos metu rekomenduojama sugrįžti prie dalykų, 

kurie mokiniams buvo sunkiai suprantami. Pamokų metu dažniau klausti mokinių ar jiems 

viskas aišku. 

5. Tėvams rekomenduojama bendradarbiauti su mokytojais siekiant suvokti, kurie dalykai 

vaikui yra sunkiai suprantami, kad namuose būtų jiems suteikiama papildoma mokymosi 

pagalba namuose.  

6. Atsižvelgiant į mokinių emocinę savijautą, savaitės dienas, numatytus pamokos 

uždavinius, mokytojams derėtų planuoti mokinių mokymosi krūvį, kad mokiniai nebūtų 

per daug apkraunami ir, kad jų mokymosi krūvis būtų kiek įmanoma optimalesnis. 

Rekomenduoja mažinti užduočių kiekį mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų.  

7. Klasių valandėlių metu, integruojant į kitus mokomuosius dalykus, dažniau akcentuoti ir 

priminti apie poreikį išsakyti ir įvardinti problemas, su kuriomis mokinys susiduria 

ugdymosi proceso metu, skatinti nebijoti įvardinti sunkumus.   

8. Skirti daugiau dėmesio virtualių mokymosi aplinkų naudojimui, kad mokinius paskatinti 

aktyviau dalyvauti ugdymo proceso organizavime, skatinti juos pačius rengti projektus, 

pristatymus, juos pristatyti klasės draugams. Pateikti mokiniams papildomų virtualių 

mokymosi aplinkų, kurios labiau įtrauktų mokinius į mokymosi procesą.  

9. Rekomenduojama per tėvų dienas taikyti mokinio – tėvų – mokytojo pokalbio (trikampio) 

metodą, siekti kiek įmanoma aiškiau išsiaiškinti mokinio mokymosi spragas ir susidaryti 

bendrą mokinio mokymosi pagalbos planą.  

 

Parengė: Ingrida Jakovičienė, Edita Valinskienė, Aušra Vitortienė.   

 


