
2015-2016 m.m. 

TIRIAMA SRITIS 

Ugdymas ir mokinių patirtys. 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti mokinių santykius su bendraamžiais ir mokytojais. Pasitikrinti mokinių savijautą mokykloje. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

IŠVADOS 

Mokinių santykiai su bendraamžiais ir mokytojais harmoningi. 

Mokinių savijauta gimnazijoje tinkama mokyti ir mokytis. 



REKOMENDACIJOS 

Planuojant ugdymą daugiau orientuotis į mokinių poreikius. 

Teikti efektyvesnę pagalbą mokiniams, priimant sprendimus dėl tolimesnio mokymosi.



2016-2017 m.m. 

TIRIAMA SRITIS 

Ugdymas ir mokinių patirtys. 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti, kaip pagerėjo ugdymo planavimas orientuojantis į mokinių poreikius, ar pakankamai efektyvi 

mokiniams suteikiama pagalba, priimant sprendimus dėl tolimesnio mokymosi. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

IŠVADOS  

Pagerėjo ugdymo planavimas, daugiau orientuojamasi į mokinių poreikius. 

Mokiniai gauna efektyvią pagalbą priimdami sprendimus dėl tolimesnio mokymosi. 

Mokinių tėvai nepakankamai įsitraukia į mokyklos gyvenimą. 

Mokytojai per mažai skatina mokinius. 



Nedaug eksponuojama mokinių darbų edukacinėse erdvėse. 

REKOMENDACIJOS 

Ieškoti efektyvesnių būdų, kurie padėtų aktyviau įtraukti mokinių tėvus į gimnazijos veiklą. 

Racionaliau kurti edukacines erdves, eksponuoti mokinių darbus. 

Atsižvelgti į pagyrimų ir skatinimų dažnumą bei jų santykį pamokoje. 

TIRIAMA SRITIS 

Rezultatai 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti gimnazijos įtaką mokinių mokymosi rezultatams, mokymo mokytis ir socialinių gebėjimų 

ugdymui, iniciatyvumui ir kūrybiškumo bei verslumo ugdymui. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

IŠVADOS  

Gimnazija pakankamai lemia mokinių mokymosi rezultatus, mokymo mokytis ir socialinių gebėjimų ugdymą 

bei užtektinai skiria dėmesį iniciatyvumo, kūrybiškumo ir verslumo ugdymui. 

REKOMENDACIJOS 

Tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją. 



Lavinant mokinių socialinius gebėjimus atkreipti dėmesį į mokinių kūrybiškumo ir verslumo 

ugdymą.



2017-2018 m.m. 

TIRIAMA SRITIS 

Ugdymas ir mokinių patirtys 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti, kaip pagerėjo gimnazijos mokinių tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, kaip mokytojai skatina 

mokinius, ar pakankamai eksponuojama mokinių darbų edukacinėse erdvėse. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

IŠVADOS  

Pagerėjo gimnazijos mokinių tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą. 

Mokytojai pakankamai skatina mokinius pamokose. 

Užtektinai eksponuojama mokinių darbų edukacinėse erdvėse. 



REKOMENDACIJOS 

Pamokoje atkreipti dėmesį į mokymosi bendradarbiaujant kompetencijos ugdymą: mokantis pagelbėti 

kitam, vadovauti savo mokymuisi, konstruktyviai bendradarbiauti. 

Atkreipti dėmesį į per mažą užduočių diferencijavimą pamokose ir teisingo požiūrio į mokinio klaidas kaip į 

tolimesnę mokymosi perspektyvą formavimą. 

TIRIAMA SRITIS 

Rezultatai 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti, kaip patobulėjo mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, kaip sekėsi ugdyti mokinių 

socialinius gebėjimus, labiau atkreipiant dėmesį į mokinių kūrybiškumo ir verslumo ugdymą. 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

: 5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

IŠVADOS 

Sėkmingai tobulinama mokėjimo mokytis kompetencija ir sudaromos pakankamos sąlygos ugdyti 

mokinių socialinius gebėjimus labiau atkreipiant dėmesį į mokinių kūrybiškumo ir verslumo 

ugdymą. 



REKOMENDACIJOS 

Siekti kiekvieno mokinio nuolatinės ir nuoseklios pažangos. 

Laiku pastebėti individualius ugdytinių pasiekimus ir pastangas, juos pripažįstant ir paskatinant. 



2018-2019M.M. 

TIRIAMA SRITIS  

Ugdymas (is) ir mokinių patirtys.  

Tikslas 

Išsiaiškinti, ar mokinių savijauta ir santykiai (mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų 

tarpusavio) grindžiami pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI)  

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

  

IŠVADOS  

Mokinių savijauta ir santykiai (mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio) grindžiami 

pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu.  



 REKOMENDACIJOS 

Skatinti ir palaikyti mokinių lyderystę įvairiose veiklose. 

TIRIAMA SRITIS  

Rezultatai.  

Tikslas 

Išsiaiškinti, ar gimnazija perteikia reikiamas žinias, gebėjimus, įgūdžius bei vertybines nuostatas, 

atsižvelgdama į individualias mokinių galimybes, skatindama asmenybės vystymąsi, jos sprendimų bei 

veiksmų savarankiškumą ir atsakomybės už visuotinę gerovę, gamtą bei aplinką suvokimą 

Nustatyti, ar mokiniai pakankamai įgalinami atsakingai dalyvauti socialiniame, visuomeniniame, 

ekonominiame, profesiniame, kultūriniame bei politiniame gyvenime. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI)  

 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS (MOKYTOJAI) 

 

IŠVADOS  

Tam, kad įvykdytų savo misiją, gimnazija perteikia reikiamas žinias, gebėjimus, įgūdžius bei vertybines 

nuostatas, atsižvelgdama į individualias mokinių galimybes. Ji skatina asmenybės vystymąsi, jos 

sprendimų bei veiksmų savarankiškumą ir atsakomybės už visuotinę gerovę, gamtą bei aplinką suvokimą. 



Mokiniai įgalinami atsakingai dalyvauti socialiniame, visuomeniniame, ekonominiame, profesiniame, 

kultūriniame bei politiniame gyvenime. 

REKOMENDACIJOS 

Efektyviai siekti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos tinkamai įgalinant optimalumą, visybiškumą, 

pažangos pastovumą ir pasiekimų asmeniškumą, vadovaujantis mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės visuminio vertinimo rodikliais. 

  


