
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS 

ĮSIVERTINIMAS 

 

Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 



Mokinių anketa. 5 aukščiausios vertės 
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Pamokos metu mokytojai mane skatina klausyti,

tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti

problemas, kurti.

Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man

sekasi mokykloje.

Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti.

Mokiniams mokykloje organizuojamos įvairių

dalykų konsultacijos padeda man geriau mokytis.

Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu

paklausti savo mokytojų.



Mokinių anketa. 5 žemiausios vertės 
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Pamokų metu mokyklos mokytojai leidžia, jei 

mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį raštu, o 

kitiems – žodžiu. 

Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų

metu reikia rašyti kontrolinį darbą.

Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie

sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų.

Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei 

užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – 

labai mažai arba apskritai nieko. 

Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria

skirtingas užduotis.



Mokytojų anketa. 5 aukščiausios vertės  
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Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie mokinių

mokymąsi, pasiekimus ir spragas.

Mokytojai, remdamiesi vertinimo rezultatais,

analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir

mokymąsi.

Mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria

jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie

galėtų geriau mokytis.

Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso

kokybę.

Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei

pasiekimus ugdymo procese.



Mokytojų anketa. 5 žemiausios vertės  
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Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria skirtingas

užduotis.

Mokytojai leidžia vieniems mokiniams atlikti užduotį 

raštu, o kitiems – žodžiu. 

Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie

sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų.

Mokytojai vieni su kitais tariasi dėl projektinių darbų

planavimo.

Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų skyrimą

tos pačios klasės mokiniams.



Mokytojų anketa. Didžiausias poreikis keistis 
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Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų

skyrimą tos pačios klasės mokiniams.

Mokytojai, aiškindami pamokos medžiagą ar

skirdami savarankišką ar namų darbą, parodo, jų

įsitikinimu, gerai atlikto darbo pavyzdžių.

Mokytojai orientuojasi į aktyvią mokinių veiklą:

mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti,

pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.

Mokytojai įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi.

Mokytojai ugdymo procese bendradarbiauja

vienas su kitu.



Tėvų anketa. 5 aukščiausios vertės  
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Mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai

su mokinių tėvais yra organizuojami tinkamai.

Mokymosi metu skatinama aktyvi mūsų vaiko

veikla: jis skatinamas klausti, tyrinėti, ieškoti,

bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas,…

Mūsų šeima pakankamai informuojama apie

mokyklos veiklą.

Mes gauname aiškią informaciją apie mūsų vaiko

mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi

spragas.

Per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su

mokytojais metu mūsų vaiko pasiekimai ir pažymiai

nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir…



Tėvų anketa. 5 žemiausios vertės  
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Mokytojai laikosi vienodos mūsų vaiko pažangos ir

pasiekimų vertinimo tvarkos.

Per pamokas pateikiamos užduotys mūsų vaikui

nėra per sunkios.

Mūsų vaikui per įvairių dalykų pamokas

užduodamas tinkamas namų darbų krūvis.

Nebūna taip, kad mūsų vaikui tą pačią dieną kelių

pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą.

Nebūna taip, kad mūsų vaikui vienomis dienomis 

užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai 

mažai arba apskritai nieko. 


