
Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimas 2017-2018 m.m.

Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla



Įsivertinimo metu surasti stiprieji 
veiklos aspektai 

2.2.2. Ugdymo(si) 
organizavimas-

Ugdymo(si) 
integralumas:

-mokomųjų dalykų integracija planuojama ir 
plėtojama.( Metodinės tarybos 2016-05-29 
protokolo Nr. 5 nutarimas);

· ugdymo procese integruota etninė kultūra, 
žmogaus saugos bendroji programa, sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 
programa, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programa, Informacinės kompiuterinės 
technologijos ( ilgalaikiai teminiai planai);

·tarpdalykiniai ryšiai ir integracija daugumoje 
stebėtų pamokų buvo tikslinga ir paveiki, kėlė 
mokinių mokymosi motyvaciją (išorinio 
vertinimo ataskaita  2016-05-30 Nr. A-31)



Įsivertinimo metu surasti silpnieji 
veiklos aspektai 

2.2.2. Ugdymo(si) 
organizavimas –

diferencijavimas, 
individualizavimas, 
suasmeninimas:  

-mokykloje nėra gabių mokinių ugdymo sistemos, 
nėra gabių mokinių atpažinimo metodikos (išorinio 
vertinimo ataskaita 2016-05-30 Nr. A-31);

·30 % (apklaustųjų mokytojų) teigia, kad trūksta 
praktinių žinių apie gabių mokinių ugdymą ;

·50 % (apklaustųjų mokytojų) teigia, kad trūksta 
laiko ruošiant individualias užduotis pagal mokinių 
gebėjimus;

·trūksta patalpų ugdymo poreikiams tenkinti: nėra 
kompiuterinės klasės, užsienio, muzikos, dorinio 
ugdymo kabinetų;  metodinių priemonių kabineto, 
laboratorijos.



Tobulinamos veiklos aspektai

2.2.2. Ugdymo(si) 
organizavimas –

įvairovė: 

·Organizuoti pamokos kitose erdvėse  (fiksuojama 
dalykų teminiuose planuose). 

·Suorganizuoti 2- 3 pažintines- edukacines išvykas 
per mokslo metus (mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rekomendacijos).

· Organizuojant darbą pamokose  dažniau sudarant 
homogenines grupes (mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rekomendacijos).

-Dalintis darbo su gabiais mokiniais pamokoje 
gerąja patirtimi organizuojant pamokų ciklą 
,,Kolega- kolegai‘.

-Derinti pamokose individualų, partnerišką, grupinį 
ir visos klasės  mokymąsi (mokytojų apklausos 

duomenys pagal IQES online klausimyną)



Darbo su gabiais mokiniais pamokoje 

būdai
(pamokų ciklas “Kolega – kolegai”)



Papildomų užduočių skyrimas



Papildomų užduočių skyrimas



Skirtingų užduočių skyrimas



Skirtingų užduočių skyrimas



Išvada

Atlikta internetinė mokytojų ir

mokinių apklausos apie darbą su

gabiais vaikais palyginamoji analizė

rodo, jog mokinių ir mokytojų

nuomonės ir vertinimai sutampa –

t.y. darbe su gabiais vaikais

dažniausiai skiriamos papildomos ir

skirtingos užduotys.



Rekomendacijos

• Ruošiantis pamokų stebėjimui, atkreipti 
dėmesį į stebėjimo tikslą – ką stebėtojai turės 
fiksuoti ir pasistengti tai atskleisti pamokoje, 
pademonstruojant įvairius savo darbo metodus 
ir profesionalumą.

• Objektyviai ir dalykiškai reaguoti į 
konstruktyvią kritiką, išsakytus pasiūlymus dėl 
įvairių pamokos aspektų, priimti tai kaip 
galimybę tobulėti, gerinti darbo kokybę, 
atsiejant nuo asmeninių savybių ir emocijų.



Mokinių mokymosi būdai ir 
formos



Mokykloje buvo atlikta 
mokytojų apklausa, kurioje 
dalyvavo 35 pedagogai.       

Respondentai išsakė savo 
nuomonę apie tai, kaip 
organizuoja mokinių mokymą(si) 
pamokose.



Kaip mokytojai organizuoja mokinių 
mokymą(si) pamokose?



Mokytojai mokinius moko dirbti
įvairiais būdais ir metodais:

• Stipresnieji padeda silpnesniems;

• Skiriamos skirtingų lygių užduotys;

• Pagal pateiktus reikalavimus 
mokiniai patys kuria užduotis, kurias 
atlieka kiti klasės mokiniai;



• Darbas grupėse;

• Darbas porose;

• Savarankiški darbai;

• ,,Minčių lietus”;

• Dalykiniai pranešimai;

• Projektinis mokymas;

• Mokinys- konsultantas;

• Interviu;

• Skaidrių ruošimas ir pristatymas;



•Minčių žemėlapis;
•Aktyvi paieška;
•Mokinys- mokytojas;
•Bandymai;
• Informacijos ieškojimas įvairiuose
šaltiniuose;

•Mokytojo padėjėjas;
•Diskusija;



•Eksperimentas;

•Žaidimas;

• Teminis mokymas;

• Konkursai;

• Laikraščio leidimas;

• Inscenizacija;

• Klasės kronika;

• Dienoraščių rašymas.



Mokytojai, dirbdami su gabiais
mokiniais, dažniausiai naudoja
šiuos mokymo būdus ir metodus:

• Mokinys - mokytojo pagalbininkas;

• Darbas poroje;

• Diferencijuotos užduotys;

• Darbas grupėmis;

• Papildomi darbai – kuria užduotis, 
pristato pranešimus, bandymus, 
tyrimus, ima interviu, vaidina
miniatiūras, situacijas.



Išvada:
galima teigti, kad mokytojai
pamokose vykdo įvairias veiklas, 
naudoja įvairiausius mokymo
būdus, skatina mokinių
kūrybiškumą ir organizuoja
įvairiapusį mokinių ugdymą
pamokose.



Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė 
atliko penkių klasių (3a, 3b, 3f, 4a, 
4f), iš viso 105 mokinių, apklausą, 

siekiant išsiaiškinti, kaip mokiniams 
labiausiai patinka mokytis.





Išvados

• Išsiaiškinome, jog mokiniams 
labiausiai patinka dirbti ir daugiausia 
sužino bei išmoksta dirbdami poroje  
- 39 mok.(40,95%);

• 36 mokiniams (37.8 %) patinka 
dirbti grupėje; 

• 20 mokinių (21 %) mano, jog 
geriausia mokytis individualiai.



Rekomendacijos

• skatinti mokinius bendradarbiauti, 
savarankiškai mąstyti, spręsti 
įvairias problemas, mokytis iš 
patirties, kritiškai vertinti ir aktyviai 
interpretuoti mokomąją medžiagą, 
taikyti įgytas žinias ir gebėjimus 
praktikoje.



• Ar buvo tokių užsiėmimų ne 
mokykloje, kur tu daug išmokai, 
sužinojai?

• Jūrų muziejuje – delfinariume;

• KU botanikos sode;

• Etnokultūros centre;

• Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje;

• Katedros požemiuose Vilniuje;

• Šiaulių dviračių muziejuje;

• Saldainių fabrike;

• Mokslo muziejuje Latvijoje;

• Ventės rage;

• Ledo arenoje;

• Bityne;

• Telšių etnografiniame muziejuje;



Išvada

• Mokiniams patinka edukaciniai 
užsiėmimai ne mokyklos aplinkoje. 
Tai puikios galimybės kelti mokinių 
motyvaciją mokytis ir daugiau 
sužinoti apie juos supantį pasaulį.



Rekomendacijos

• Siekti didesnės įvairovės 
organizuojant pamokas bei veiklas 
netradicinėse aplinkose. Siekti, kad 
edukaciniai užsiėmimai vyktų su 
gidu.



• Kokios veiklos ir užduotys 
pamokose tau labiausiai patinka? 
Kodėl?

• Patinka rinkti duomenis iš dalykinių tekstų , 
nes daug sužino;

• Dirbti su ,,Peliukais“, nes tai įdomu, gali 
pasitikrinti ir įsivertinti, kaip išmoko;

• Spręsti galvosūkius, kryžiažodžius, logines 
užduotis, nes lavėja mąstymas, atmintis, yra 
smagu. 

• Kurti plakatus, Ryto žinias, pristatymus ir 
pristatyti klasės draugams, nes smagu kurti.



• Daryti eksperimentus, bandymus, 
stebėjimus, nes įdomu laukti, kas bus;

• Diskutuoti, nes gali išsakyti savo nuomonę;

• Patinka dirbti ,,Vienodo tempo dueto 
metodu“,  būti  ,,Mentoriumi“, nes nori padėti 
draugams mokytis;

• Žaisti judriuosius žaidimus;

• Vaidinti;

• Žiūrėti filmus ir juos aptarti;

• Daryti ,,Mąstymo“ žemėlapius;

• Žaisti, dirbti su interaktyvia lenta;

• Kurti rašinėlius;

• Skaityti knygas pamokos pradžioje;



Išvada.

„Vaikas, mokomas vien mokykloje, panašus 
į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas... 
Vaikas už mokyklos ribų – kaip vanduo, 
krentantis lietumi: jis įsiskverbia visur, viską 
pamato, įsigeria. Paskui reflektuodamas vėl 
garuoja, vėl virsta idėjų, gyvenimo, potyrių 
debesimi. Ar verta debesis uždaryti 
ąsočiuose? Ir tada net klausimas nekyla, 
kaip jaučiasi debesis ąsotyje“.
- sako Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja 
ekspertė Jūratė Litvinaitė.



Rekomendacijos

Pagal galimybes pamokas organizuoti 
kitose erdvėse, įskaitant ir mokyklos 
aplinką



Pamokos kitaip



Edukacinės sportinės veiklos:

• Lengvosios atletikos maniežas 6

• Batutų parkas 1

• Regbio treniruotės 4

• Ledo arena 2

• Boulingas 1

• Vaikų stalo teniso akademija 4



Edukacinės veiklos Klaipėdos mieste:
• Ruoniuko biblioteka 1

• Pegaso knygynas 6

• Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo stotis 1

• Klaipėdos socialinių paslaugų centras 1

• Laikrodžių muziejus 2

• “Pasivaikščiojimas po Klaipėdą su katinu” 6

• Delfinariumas 2

• I.Simonaitytės biblioteka 2

• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 1

• “Rochen” saldainių fabrikas. 4



• Prano Domšaičio galerija 4

• “Mažieji Klaipėdos stebuklai” 2

• Klaipėdos kultūrų komunikacijos centras 1

• Klaipėdos dramos teatras 1

• Klaipėdos žvejų kultūros rūmai 1

• Klaipėdos miesto 4-asis pašto poskyris. 1

• Radijo stotis “Lalūna”. 1

• Mažosios Lietuvos muziejus 3

• Klaipėdos Plies muziejus  4

• Pempininkų biblioteka 3

• Edukacinė pam.“Susipažinkime su neregio pasauliu” 8

• Klubas Saulutė “Pamokos kitaip” 17



Edukacinės veiklos šalyje: 

• Edukacinė ekskursija į Telšius 3
• Edukacinė ekskursija į Ventės Ragą 7
• Edukacinė ekskursija į Šiaulius 3
• Edukacinė ekskursija į Kretingą  2
• Edukacinė ekskursija į  Vilnių 9
• Edukacinė ekskursija į Liepoją 1
• Edukacinė ekskursija į Kauną 5
• Edukacinė ekskursija į Palangą 2
• Edukacinė ekskursija po Panemunės pilis 1



Rekomendacijos

1. Susitarti, kur fiksuoti pamokas, pravestas 
artimoje mokyklos aplinkoje;



Veiklos kokybės įsivertinimo grupė dalyvaus 
mokymuose:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

ESF projektas  ,,Mokinių akademinių gebėjimų 
atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Nr. 09.2.2-

ESFA-V-707-01-0001

,,Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų 
turintiems pradinių klasių vaikams“

2018 m. birželio 18 - 20 d. 


