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BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2021 M. 

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 

Bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. (2021 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos (toliau – anketa) tikslas – gauti informacijos apie 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus. 

Mokyklos, plėtodamos duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir 

vadovų lyderystės darną, kaip numatyta Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antrojo tikslo „įdiegti duomenų analize ir 

įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną“ 16 vertinimo 

rodiklyje „pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis, proc. (ŠVIS)“, teikia informaciją apie padarytą pažangą. Pažangos aprašymus galima 

rasti adresu http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pazangos-ataskaitos/. 

BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

1. Įstaigos kodas * 

190135785 

2. Mokyklos pavadinimas * 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

3. Mokyklos tipas   * 

Progimnazija 

4. Mokyklos savininkas  * 

Savivaldybė  

5. Savivaldybė   * 

Kauno m.  

BENDRA INFORMACIJA APIE VEIKLOS ĮSIVERTINIMĄ 

6. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą?  * 

 2021 kalendoriniai metai 

STIPRIEJI, SILPNIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI. 

 

7. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausio rodiklio numerį. * 
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8. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausią pasirinkto rodiklio 
raktinį žodį. * 

Mokyklos tinklaveika 

9. Kas Jums rodo, kad tai yra stiprusis veiklos aspektas?  * 

Įsivertinimo rezultatai, RM projekto duomenys,  mokyklų veiklos tobulinimo 4 ES projektai, VIP, TB 

mokyklų partnerystės.  Bendraujama su vietos bendruomene, socialiniais partneriais, Prancūzijos, 

Japonijos ambasadomis, VDU UKI ir ASC, KŠIC. 

10. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausio rodiklio numerį.* 
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11. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausią pasirinkto rodiklio 
raktinį žodį. * 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas 

12. Kas Jums rodo, kad tai yra silpnasis veiklos aspektas? 

Atlikus „Mokyklos pažangos 2019 ir 2020“ gautų duomenų palyginamąją analizę, nustatyta 

pasikartojanti tiek tėvų, tiek mokinių apklausos rezultatų žemiausiuose įverčiuose veiklos sritis – 2.2.2. 

Ugdymo organizavimas (diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas). 

13. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2022 metais (2021–2022 m. m.): įrašykite 1 svarbiausio 
rodiklio numerį. * 
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14. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2022 metais (2021–2022 m. m.): įrašykite 1 svarbiausią 
pasirinkto rodiklio raktinį žodį..* 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas 

15. Kodėl pasirinkote tobulinti būtent šį rodiklį atitinkančią veiklą?  . 

Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2 metų apklausos  „Mokyklos pažanga 2018 ir 

2019“ bei "Mokyklos pažanga 2019 ir 2020 " rezultatų duomenimis (prie  5 žemiausių verčių), vaiko 

individualios pažangos stebėsenos duomenimis, pamokų stebėsenos duomenimis, pasirinktas 

labiausiai mokinių pasiekimus ir pažangą gerinantis veiklos aspektas. 
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MOKYKLOS PAŽANGA 

16. Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį.* 
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17. Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį. * 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas 

18. Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? *  

Visi mokytojai dalyvavo mokymuose “Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas 

pamokoje“. Trišalių pokalbių metu įtraukta daugiau tėvų/globėjų į mokinio mokymosi tikslų aptarimą, 

mokymosi refleksiją ir planavimą. Mokinių mokymosi rezultatai pagerėjo dėl ugdymo turinio 

diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo raiškos pamokoje susitarimų bei mokinio 

pažangos, įsitraukimo ir motyvacijos stebėsenos ir fiksavimo įrankių taikymo. 

19. Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?  *  

Metinių pasiekimų kokybė 4 kl. 91%  (padidėjo 2% mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį); 5-8 klasių 

mokinių metinių mokymosi rezultatų kokybė padidėjo 7% (nuo 73,3 iki 80%). 

20. Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo 
mokinių pažangai? * 

Mokinių ir tėvų apklausos bei vaiko individualios pažangos stebėsena parodė, kad 6% padaugėjo 5-8 

kl. mokinių gebančių įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą; 6% padaugėjo 1-8 kl. mokinių, mokančių 

planuoti savo mokymąsi. 

21. Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių 
asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą? (Atsakymą pagrįskite duomenimis, iki 50 
žodžių).* 

Progimnazijoje  visuminio ugdymo filosofijos pagrindu diegiamos Tarptautinio Bakalaureato PYP ir 

MYP programos, auginančios mokinio asmenybę kompetencijų ir konceptualaus ugdymo pagrindu. 

Skiriamas dėmesys socialiniam emociniam ugdymui, skatinama atsakomybė už savo pažangą ir santykį 

su aplinka, organizuojamos refleksyvios veiklos, užtikrinančios asmenybės augimą ir savistabą. 

Organizuojama prasminga socialinė - pilietinė veikla, bendruomenės projektai. 
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MOKYTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

22. Kokias kompetencijas tobulino mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai? *  

Mokyklos mokytojai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse „Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas mokinio sėkmei“,  pedagoginiai darbuotojai patobulino įtraukiojo ugdymo  ir 

skaitmeninio turinio kūrimo bei nuotolinio ugdymo organizavimo įgūdžius. Visi -8 klasių mokytojai 

dalyvavo TB PYP ir MYP programų planavimo ir vertinimo praktinėse veiklose. 

23. Ką mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai pritaikė (pavyzdžiui, metodą, strategiją, 
teoriją, metodiką ar kt.) savo veikloje po kvalifikacijos tobulinimo.* 

Pritaikytos priemonės: ugdymo turinio pamokoje diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo 

raiškos pamokoje įrankiai; atnaujinti įrankiai mokinio pažangai, įsitraukimui ir motyvacijai stebėti bei 

fiksuoti. Nuotolinio ugdymo organizavimui visi mokytojai naudoja TEAMS platformą ir EDMODO 

mokymosi aplinką. 

24. Kokią įtaką (poveikį) mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų mokymasis turėjo 
mokinių pasiekimams ir pažangai? * 

Diegiamos TB PYP ir MYP programos ir kuriamas integruotas ugdymo turinys, kuriam ypač svarbus 

mokytojų kolegialus veiklų planavimas. Tobulinant diferencijavimą ir individualizavimą pamokose 

sudarytos galimybės mokiniams rinktis įvairaus sudėtingumo užduotis, mokymosi tempą ir kiekį, 

atsiskaitymo formą bei būdą.  Sudarytos geresnės galimybės ugdytis specialiųjų poreikių mokiniams 

 – naudojamos priemonės, mažinančios mokymosi barjerus. 

KASMETINĖS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS NAUDOS VERTINIMAS 

25. Kaip vertinate kasmetinės mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos teikiamą naudą 

mokyklai? Jūsų pasiūlymai, komentarai. 

Įsivertinimo ir pažangos anketos rengimas sudaro galimybę pasimatuoti ugdymo įstaigoje vykstančius 

mokinių pažangos, mokymosi pasiekimų ir veiklos pokyčius bei padeda būsimų tikslų planavimui. 


