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Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2019 metais rezultatai 

 

Bendra informacija 

Kasmetinė mokinių ir mokinių tėvų (globėjų) apklausa buvo vykdoma 2020 m. sausio 08–14 

dienomis internetu IQES online platformoje. Per prieigos kodą buvo pakviesta dalyvauti 

apklausoje 150 mokinių (5–8, Ig–IVg klasių), 210 mokinių tėvų (1–8, Ig–IVg klasių). Apklausoje 

sudalyvavo 86 procentai kviestųjų mokinių ir 77 procentai kviestųjų tėvų (globėjų).  

Vykdytas teminis gimnazijos veiklos kokybės vertinimas. Jį atliko gimnazijos veiklos kokybės  

įsivertinimo grupė, vadovaudamasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). 

Kiti informacijos šaltiniai: mokytojų apklausa žodžiu, individualūs pokalbiai su administracijos 

darbuotojais, veiklos planas, ugdymo planas, Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros Alytaus r. Miroslavo gimnazijos rizikos vertinimo ataskaita. 

Šioje apklausoje buvo domimasi apie šias mokyklos gyvenimo sritis: rezultatus, ugdymąsi ir 

mokinių patirtis. Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) buvo užduoti klausimai šiomis temomis: 

asmenybės branda, ugdymo(si) organizavimas, vadovavimas mokymuisi. 

 

Apibendrinti rezultatai 

Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai 

 

Apibendrinus mokinių ir tėvų atsakymus, apklausos rezultatai parodė, kad gimnazijoje šiuo metu 

pozityviausiai vertinamas rodiklis (1.1.1.) Gyvenimo planavimas. 

Kad tai yra stiprusis veiklos aspektas rodo šie duomenys: mokiniai supranta išsilavinimo ir 

mokymosi vertę: „man yra svarbu mokytis“ (šiemet teigė 4 proc. mokinių daugiau negu 2018 m., 

t.y. 98 proc.), „mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime“ (teigė 98 proc. 

tėvų, lygiai tiek pat, kiek ir pernai). Mokykloje sužino apie tolimesnio mokymosi, karjeros 

galimybes (teigė 5 proc. mokinių daugiau nei pernai, t. y. 94 proc. mokinių ir 96 proc. tėvų – 2 

proc. daugiau negu pernai). Mokiniai geba tikslingai ir pagrįstai pasirinkti dalykus vyresnėse 

klasėse. 

  

Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai 

 

Silpnasis veiklos aspektas – Veiklos kryptingumas (4.1.1.). Pagal apklausas (ir mokinių, ir tėvų) 

visi rodikliai vertinami pozityviai, bet atsižvelgus į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos rizikos vertinimo ataskaitą išskirtas silpnasis veiklos aspektas – 

Veiklos kryptingumas (4.1.1.). Gimnazijoje išryškėjo nekonkretus gimnazijos veiklos 

kryptingumas, neveiksmingai grindžiamas šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais. Duomenimis 

grįsta vadyba menkai įdiegta į realų gimnazijos gyvenimą. Kokybinės veiklos pokyčių 

siekiamybė nėra planuojama. Nėra analizuojami ugdymo proceso kiekybiniai pokyčiai.  

 

 

 



Kurią veiklą tobulinsime 2020 metais  

 

Svarbiausias pasirinktas rodiklis – Planų gyvumas (4.1.1.). 

Vidutiniška planų kokybė ir jų tarpusavio dermė nesudaro tinkamų sąlygų mokinių ugdymo 

kokybės gerinimui. Veiklos planai – menkai susiję su gimnazijos pažangos siekiais, pokyčių 

analize, pažangos matavimu ir fiksavimu. Nėra atliekamas tarpinis planų įgyvendinimo 

vertinimas ir koregavimas. Vadinasi, šią sritį būtina tobulinti, kad būtų projektuojama ne tik 

trumpalaikė perspektyva, bet ir ilgalaikė vizija. 

 

Išvados 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, apibendrindama 2019 metų gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus, nutarė, jog 2019 metų įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos 

aspektai yra Gyvenimo planavimas (rodiklis – 1.1.1.), silpnieji veiklos aspektai yra Veiklos 

kryptingumas (rodiklis – 4.1.1.) ir tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklis yra Planų gyvumas 

(2.2.2.). 

Mokytojų tarybai siūloma peržiūrėti susitarimus dėl mokinių individualios pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo; siekti, kad gimnazijos planai (metų, ugdymo) būtų nukreipti į konkrečių ir 

pamatuojamų ugdymo rezultatų (rodiklių) gerinimą, būtų atliekama tarpinė ir metinė veiklos 

tikslų įgyvendinimo analizė.  

 

Pastabos 

Pedagogai, pageidaujantys geriau susipažinti su veiklos įsivertinimo rezultatais, detaliomis IQES 

online Lietuva sistemos suformuotomis bendromis ataskaitomis (mokinių ir mokinių tėvų), gali 

peržiūrėti bei panagrinėti informaciją, patalpintą gimnazijos internetinėje svetainėje, adresu 

http://www.miroslavas.alytus.lm.lt (žr. Pagrindinis meniu → Veiklos sritys → Įsivertinimas).  

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės  

įsivertinimo grupės koordinatorė  

 

Rasa Žilinskienė 

 

 

 

 

 

 


