2.Ugdymas ir mokymasis
Tema
Veiklos rodiklis

2.4. Mokymosi kokybė
2.4.1. Mokymosi motyvacija

ILIUSTRACIJOS
IV lygis
II lygis
Motyvuoti mokiniai turi gyvenimo tikslą ir
Dalis mokinių mokosi dėl pažymio arba dėl
mokosi dėl savęs. Mokiniai aktyvūs pamokų
mokytojų ir tėvų reikalavimų. Ne visada
metu, geba dirbti savarankiškai ir analizuoti mokiniai aktyvūs pamokų metu, jie nenoriai
savo klaidas. Moksleiviai nepalieka
dirba savarankiškai. Dalis mokinių dirba
nesuprantamų dalykų, kreipiasi į mokytoją
minimaliai, bet nori gero įvertinimo. Dalis
pagalbos. Motyvuoti mokiniai noriai kaupia mokinių abejoja savo žiniomis, bet nesikreipia
žinių bagažą, plečia savo akiratį. Mokiniai
pagalbos į mokytoją. Kai kurie mokiniai per
kūrybingi, žingeidūs.
mažai stengiasi mokytis.

Požymiai
Motyvuoti mokiniai:
1. Turi gyvenimo tikslą ir dirba dėl savęs.
................................................................
2. Aiškinasi nesuprantamus dalykus ir
analizuoja savo klaidas.
...............................................................
3. Pasitiki savo jėgomis ir pamokose dirba
savarankiškai bei neverčiami mokytojo.
..................................................................
4. Plečia savo akiratį, kaupia žinių bagažą.
..................................................................
5. Kūrybingi ir žingeidūs.

IV lygis

70%-100%
mokinių

III lygis

II lygis

70%-40% 40%-20%
mokinių
mokinių

I lygis

20%-0%
mokinių

REZULTATAI
Mokytojų nuomonė
Apklausoje dalyvavo 35 respondentai (mokytojai)

Požymiai

70%-100% 70%-40% 40%-20% 20%-0%
mokinių mokinių mokinių mokinių

Motyvuoti mokiniai:
1.Turi gyvenimo tikslą ir dirba dėl savęs.
1. Aiškinasi nesuprantamus dalykus ir
analizuoja savo klaidas.
1. Pasitiki savo jėgomis ir pamokose dirba
savarankiškai bei neverčiami mokytojo.
1. Plečia savo akiratį, kaupia žinių bagažą.

5
6

1. Kūrybingi ir žingeidūs.
Vidurkis

6
5,7

21
19

9
10

16

14

5

14

18

3

15

14

17

13

4

Skyriaus vedėjų stebėtų pamokų rezultatai
(60 pamokų)

Požymiai

70%-100% 70%-40% 40%-20%
mokinių
mokinių
mokinių
×

Motyvuoti mokiniai:
1.Turi gyvenimo tikslą ir dirba dėl savęs.
2. Aiškinasi nesuprantamus dalykus ir
analizuoja savo klaidas.
3. Pasitiki savo jėgomis ir pamokose dirba
savarankiškai bei neverčiami mokytojo.

×
×

4. Plečia savo akiratį, kaupia žinių bagažą.

×

5. Kūrybingi ir žingeidūs.

×

20%-0%
mokinių

Mokinių nuomonė
Apklausoje dalyvavo 51 mokinys.

Požymiai

Matematinė
klasė ( %)

Kita klasė
( %)

Vidurkis
(%)

86

50

68

2. Aiškinasi nesuprantamus dalykus ir analizuoja
savo klaidas.

44,8

22,7

33,75

3. Pasitiki savo jėgomis ir pamokose dirba
savarankiškai bei neverčiami mokytojo.

37,9

59

48,45

4. Plečia savo akiratį, kaupia žinių bagažą.

89,7

31,8

60,75

5. Kūrybingi ir žingeidūs.

44,8

77,3

61,05

Motyvuoti mokiniai:
1. Turi gyvenimo tikslą ir dirba dėl savęs.

Mokiniai
70
60
50
40
30
20
10
0

68 %

61 %

61 %

48 %
34 %

Turi
Aiškinasi Pasitiki savoPlečia akiratį Kūrybingi ir
gyvenimo savo klaidas jėgomis
žingeidūs
tikslą

Galutiniai rezultatai

Požymiai

Motyvuoti mokiniai:
1. Turi gyvenimo tikslą ir dirba dėl savęs.
2. Aiškinasi nesuprantamus dalykus ir
analizuoja savo klaidas.
3. Pasitiki savo jėgomis ir pamokose dirba
savarankiškai bei neverčiami mokytojo.
4. Plečia savo akiratį, kaupia žinių bagažą.

IV lygis

III lygis

×
×
×
×

5. Kūrybingi ir žingeidūs.
×

II lygis

I lygis

Išvados
2. 4. 1. rodiklis (mokymosi motyvacija) atitinka
III lygį.
Stipriausias požymis-mokiniai turi gyvenimo
tikslą ir dirba dėl savęs.
Silpniausias-aiškinasi nesuprantamus dalykus ir
analizuoja savo klaidas (mokinių nuomonė).
Mokytojų nuomone silpniausias-plečia savo
akiratį ir kaupia žinių bagažą.

Veiklos rodiklis

2.4.2. Mokėjimas mokytis

ILIUSTRACIJOS
IV lygis
Dauguma mokinių geba savarankiškai
naudotis įvairiais informacijos šaltiniais.
Dauguma mokinių pasirengę savarankiškai
atlikti pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją. Mokiniai žino įvairius
informacijos šaltinius kaip įrankius, kuriais
gali nuolatos naudotis. Dauguma mokinių
kreipiasi į mokytoją pagalbos dėl
nesuprantamų dalykų.

II lygis
Dalis mokinių geba savarankiškai naudotis
įvairiais informacijos šaltiniais. Ne visi
mokiniai pasirengę savarankiškai atlikti
pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją. Mokiniai ribotai žino papildomus
šaltinius. Dalis mokinių neišsiaiškina
nesuprastų dalykų, palieka mokymosi spragas.

Požymiai
1. Nuolat savarankiškai naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais.
..............................................................
2. Mokiniai pasirengę savarankiškai atlikti
pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją.
..............................................................3.
Mokiniai kreipiasi į mokytoją pagalbos.
..............................................................
4. Mokiniai žino įvairius informacijos
šaltinius
• Internetas
• Vadovėlis
• Žinynas
• Žodynas
• Enciklopedija
• Teminės TV ir radijo laidos
• Spauda
• Grožinė literatūra

IV lygis

III lygis

II lygis

I lygis

70%-100% 70%-40% 40%-20% 20%-0%
mokinių
mokinių mokinių mokinių

REZULTATAI
Mokytojų nuomonė
Požymiai
1. Nuolat savarankiškai naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais.
2. Mokiniai pasirengę savarankiškai atlikti
pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją.
3. Mokiniai kreipiasi į mokytoją pagalbos.
4. Mokiniai žino ir naudoja įvairius informacijos
šaltinius
• Internetas
• Vadovėlis
• Žinynas
• Žodynas
• Enciklopedija
• Teminės TV ir radijo laidos
• Spauda
• Grožinė literatūra
Vidurkis

70%-100% 70%-40% 40%-20%
mokinių
mokinių mokinių

15

5

13

6

16

13

11

13

8

23

5

7

13,75

9,75

10,25

20%-0%
mokinių

2

3

2,5

Mokinių nuomonė
Požymiai
1. Nuolat savarankiškai naudojasi įvairiais informacijos
šaltiniais.
2. Mokiniai pasirengę savarankiškai atlikti pateiktas
užduotis, pritaikyti gautą informaciją.

70%-100%
mokinių

70%-40% Vidurkis (% )
mokinių

25,2

27,3

26,25

65,5

50

57,75

3. Mokiniai kreipiasi į mokytoją pagalbos.

72,4

90,9

81,65

4. Mokiniai žino ir naudoja įvairius informacijos
šaltinius
• Internetas
• Vadovėlis
• Žinynas
• Žodynas
• Enciklopedija
• Teminės TV ir radijo laidos
• Spauda
• Grožinė literatūra

56,9

62,7

59,8

Skyriaus vedėjų stebėtų pamokų rezultatai
Požymiai
1. Nuolat savarankiškai naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais.
2. Moksleiviai pasirengę savarankiškai atlikti
pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją.

70%-100% 70%-40% 40%-20%
mokinių
mokinių mokinių

×
×

3. Mokiniai kreipiasi į mokytoją pagalbos.

×

4. Mokiniai žino ir naudoja įvairius informacijos
šaltinius
• Internetas
• Vadovėlis
• Žinynas
• Žodynas
• Enciklopedija
• Teminės TV ir radijo laidos
• Spauda
• Grožinė literatūra

×

20%-0%
mokinių

Galutiniai rezultatai
Požymiai
1. Nuolat savarankiškai naudojasi įvairiais
informacijos šaltiniais.
2. Moksleiviai pasirengę savarankiškai atlikti
pateiktas užduotis, pritaikyti gautą
informaciją.

IV lygis

III lygis II lygis
×

×

3. Mokiniai kreipiasi į mokytoją pagalbos.
×
4. Mokiniai žino ir naudoja įvairius informacijos
šaltinius
• Internetas
• Vadovėlis
• Žinynas
• Žodynas
• Enciklopedija
• Teminės TV ir radijo laidos
• Spauda
• Grožinė literatūra

×

I lygis

Išvados
Veiklos rodiklis atitinka III lygį.
Stipriausias požymis-mokiniai žino ir naudoja
įvairius informacijos šaltinius.
Silpniausias-mokiniai nuolat savarankiškai
naudojasi informacijos šaltiniais.

2.4.3. Mokymasis bendradarbiauti

ILIUSTRACIJOS

IV lygis
Daugumai mokinių patinka dirbti komandoje.
Mokiniai yra aktyvūs grupės vadovai, moka
reikšti savo nuomonę ir ją apginti. Mokiniai
nevengia klausti mokytojo ir draugų,
pasitikslinti nesuprantamus dalykus. Mokiniai
pastebi kitų klaidas ir padeda jas ištaisyti.
Ugdytiniai geba išklausyti ir priimti kito
nuomonę ir kartu rasti bendrą sprendimą.
Mokytojai ir mokiniai tariasi dėl darbo formų
pamokose.

II lygis
Dalis mokinių geba dirbti komandoje. Kartais
mokiniai gali vadovauti grupei, tačiau ne
visada geba išreikšti savo nuomonę ir ją
apginti. Mokiniams sunku bendradarbiauti su
mokytojais ir klasiokais, išsiaiškinti
nesuprantamus dalykus. Kai kurie mokiniai
pastebi kitų klaidas ir stengiasi jas ištaisyti.
Dalis mokinių sunkiai priima kitų nuomonę.

Požymiai
1. Mokiniai mėgsta dirbti komandoje.
2. Mokiniai geba reikšti savo nuomonę
ir ją apginti.
3. Mokiniai bendradarbiauja su
mokytojais bei klasiokais ir išsiaiškina
nesuprantamus dalykus.
4. Mokiniai padeda vieni kitiems
pastebėti ir ištaisyti klaidas.
5. Mokiniai geba priimti bendrą
sprendimą.
6. Mokinių ir mokytojų tarimasis dėl
bendradarbiavimo pamokoje.

IV lygis

III lygis

II lygis

I lygis

Atitinka Atitinka 5 Atitinka 3 Atitinka 1
visus 6
arba 4
arba 2
kriterijų
kriterijus kriterijus kriterijus

2.4.3. Mokymasis bendradarbiauti
(mokytojai)

Požymiai

1. Mokiniai mėgsta dirbti komandoje.
2. Mokiniai geba reikšti savo nuomonę
ir ją apginti.
3. Mokiniai bendradarbiauja su
mokytojais bei klasiokais ir išsiaiškina
nesuprantamus dalykus.
4. Mokiniai padeda vieni kitiems
pastebėti ir ištaisyti klaidas.
5. Mokiniai geba priimti bendrą
sprendimą.
6. Mokinių ir mokytojų tarimasis dėl
bendradarbiavimo pamokoje.

Atitinka
visus 6
kriterijus

7

Atitinka 5
arba 4
kriterijus

27

Atitinka 3 Atitinka 1
arba 2
kriterijų
kriterijus

1

2.4.3. Mokymasis bendradarbiauti
(skyrių vedėjų stebėtų pamokų rezultatai)

Požymiai

1. Mokiniai mėgsta dirbti komandoje.
2. Mokiniai geba reikšti savo nuomonę
ir ją apginti.
3. Mokiniai bendradarbiauja su
mokytojais bei klasiokais ir išsiaiškina
nesuprantamus dalykus.
4. Mokiniai padeda vieni kitiems
pastebėti ir ištaisyti klaidas.
5. Mokiniai geba priimti bendrą
sprendimą.
6. Mokinių ir mokytojų tarimasis dėl
bendradarbiavimo pamokoje.

Atitinka
visus 6
kriterijus

Atitinka 5
arba 4
kriterijus

×

Atitinka 3 Atitinka 1
arba 2
kriterijų
kriterijus

Išvados
Rodiklis atitinka III lygį.
Stipriausi rodikliai - 1 (mokiniai mėgsta dirbti
komandoje) ir 3 (mokiniai bendradarbiauja su
mokytojais bei klasiokais).
Silpniausi rodikliai-4 (mokiniai padeda vieni
kitiems pastebėti ir ištaisyti klaidas) ir 5
(mokiniai geba priimti bendrą sprendimą).

Pagalba mokiniui
Tema 4 .5. Tėvų pedagoginis švietimas.
Veiklos rodiklis 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis.

ILIUSTRACIJOS
IV lygis
Nuolatinis glaudžių ryšių palaikymas tarp
dalykų mokytojų ir tėvų. Tėvų ir mokytojų bei
auklėtojų santykiai pagrįsti abipusiu
geranoriškumu. Nuolatinis tėvų domėjimasis
vaikų pasiekimais bei skatinimas už gerus
rezultatus. Tėvai - aktyvūs tėvų susirinkimų ir
atvirų durų dienų dalyviai.

II lygis
Tarp dalykų mokytojų ir tėvų nėra nuolatinių
ryšių, tik epizodiški. Tėvų ir mokytojų santykiai
ne visada abipusiškai geranoriški. Tėvai vaiko
pasiekimais domisi nesistemingai. Informacija
apie ugdymosi pasiekimus kartais vienpusė, tik
iš mokytojų ir auklėtojų pusės. Tėvai nėra
aktyvūs tėvų susirinkimų ir atvirų durų dienų
dalyviai.

Požymiai
1. Nuolatiniai abipusiai ryšiai tarp
mokytojų ir tėvų.
2. Tėvų ir mokytojų santykiai pagrįsti
abipusiu geranoriškumu.
3. Tėvai patys domisi savo vaikų
pasiekimais ir skatina už pasiekimus.
4. Tėvai aktyviai dalyvauja tėvų
susirinkimuose ir atvirų durų dienose.
5. Nuolatinis ryšių palaikymas su klasių
auklėtojais.

IV lygis

Atitinka 5
kriterijus

III lygis

II lygis

I lygis

Atitinka 4 Atitinka 2 Atitinka 1
arba 3
kriterijus kriterijų
kriterijus

REZULTATAI

Požymiai

1. Nuolatiniai abipusiai ryšiai tarp
mokytojų ir tėvų.
2. Tėvų ir mokytojų santykiai pagrįsti
abipusiu geranoriškumu.
3. Tėvai patys domisi savo vaikų
pasiekimais ir skatina už pasiekimus.
4. Tėvai aktyviai dalyvauja tėvų
susirinkimuose ir atvirų durų dienose.
5. Nuolatinis ryšių palaikymas su klasių
auklėtojais.

Atitinka 6
kriterijus

3

Atitinka 5 Atitinka 3 Atitinka 1
arba 4
arba 2
kriterijų
kriterijus kriterijus

22

9

1

Išvados
4. 5.1. (Tėvų pagalba mokantis rodiklis) atitinka
III lygį.
Tobulintini-1 (Nuolatiniai abipusiai ryšiai tarp
mokytojų ir tėvų), 3 ( Tėvai patys domisi savo
vaikų pasiekimais ir skatina už pasiekimus) ir 4
(Tėvai aktyviai dalyvauja tėvų susirinkimuose
ir atvirų durų dienose) požymiai.

4.5.2. Tėvų švietimo politika.
ILIUSTRACIJOS

IV lygis

II lygis

Gimnazijoje yra aktyvių tėvų branduolys,
Gimnazijoje trūksta aktyvių tėvų branduolio,
kuris į mokyklos veiklą įtraukia kitus tėvus. kuris į mokyklos veiklą įtrauktų tėvus.
Gimnazijoje nuolat organizuojami visuotiniai Gimnazijoje vieną kartą per metus
ir klasių tėvų susirinkimai. Mokykla rengia organizuojami visuotiniai ir du kartus per
mokymus ir diskusijas tėvams aktualiais
metus klasių tėvų susirinkimai. Mokykla
paauglystės, psichologiniais, konfliktų
kartais rengia mokymus ir diskusijas tėvams
sprendimo klausimais. Gimnazijos pedagogai aktualiais paauglystės, psichologiniais,
glaudžiai bendradarbiauja su tėvais,
konfliktų sprendimo klausimais. Gimnazijos
priimdami bendrus susitarimus.
pedagogai ne nuolatos bendradarbiauja su
tėvais, priimdami bendrus susitarimus.

Požymiai
IV lygis III lygis II lygis
I lygis
1. Gimnazijoje veikia aktyvių tėvų
branduolys.
2. Gimnazijoje vyksta visuotiniai ir
Atitinka 4 Atitinka Atitinka 2 Atitinka 1
klasių tėvų susirinkimai.
kriterijus 3 kriterijus kriterijus kriterijų
3. Mokykla organizuoja seminarus,
diskusijas tėvams aktualiais klausimais.
4. Bendradarbiavimas tarp
dalykininkų, auklėtojų ir tėvų.

REZULTATAI
Požymiai

1. Gimnazijoje veikia aktyvių tėvų
branduolys.
2. Gimnazijoje vyksta visuotiniai ir
klasių tėvų susirinkimai.
3. Mokykla organizuoja seminarus,
diskusijas tėvams aktualiais klausimais.
4. Bendradarbiavimas tarp
dalykininkų, auklėtojų ir tėvų.

Atitinka 4 Atitinka 4 Atitinka 4 Atitinka 4
kriterijus kriterijus kriterijus kriterijus

10

14

11

Išvados
Stipriausias rodiklis-2 (Gimnazijoje vyksta
visuotiniai ir klasių tėvų susirinkimai)
Silpniausi-1 (Gimnazijoje veikia aktyvių tėvų
branduolys) ir 3 (Gimnazija organizuoja
seminarus, diskusijas tėvams aktualiais
klausimais).

