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Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija 

 

2020–2021 m. m.  progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo  

apibendrinti  rezultatai ir priimti susitarimai 

 

Įsivertinimo paskirtis: 
Tikslas: 
Stiprinti progimnazijos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant 
įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą; plėtoti duomenimis grįsto valdymo 
kultūrą progimnazijoje. 
Uždaviniai:  
1. Atrasti progimnazijos veiklos kokybės sėkmes ir trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. 
2. Atkreipti progimnazijos bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą 
ir kokybę. 
3. Remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl 
būtinų veiksmų, gerinant progimnazijos veiklą. 
4. Remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti progimnazijos 
strateginį, metinį veiklos, ugdymo planus. 
5. Sudaryti sąlygas visiems progimnazijos bendruomenės nariams, reflektavus savo ir progimnazijos 
veiklą, susitelkti siekiant nuolatinio vertybėmis pagrįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo. 
Veiklos įsivertinimo instrumentai ir šaltiniai: 
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta 
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 
2. IQES online klausimynas 5-8 mokiniams, 2-8 klasių mokinių tėvams, progimnazijos mokytojams 
3. Pigo Wilsono psichoemocinis testas „Medis“ 1-4 klasių mokiniams 
4. Kiti šaltiniai: progimnazijos 2020 metų veiklos plano įsivertinimo ataskaitos, progimnazijos 2020 m. 
Įsivertinimo ir pažangos anketos Nacionalinei vertinimo agentūrai, 2019–2020 m. m. progimnazijos 
profesinio orientavimo veiklų programos ataskaitos, progimnazijoje vykdomos projektinės veiklos 
dokumentų analizavimas. 
Įsivertinimo apimtis:  
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinime dalyvavo: 
29 mokytojai (iš 33), tai sudaro 87,9 proc. visų dalyvių (įskaitant iš dalies atsakytus klausimynus – 90,9 
proc.); 
139 1-4 klasių mokiniai (iš 182), tai sudaro 76,4 proc. visų dalyvių, 152 5-8 klasių mokiniai (164), tai 
sudaro 92,7 proc. visų dalyvių (įskaitant iš dalies atsakytus klausimynus – 93,3 proc.); 
83 tėvai (iš 210), tai sudaro 39,5 proc. visų dalyvių (įskaitant iš dalies atsakytus klausimynus – 40,5 
proc.). 

Sritis:  1. Rezultatai 
Tema: 1.1. Asmenybės branda 
Rodiklis: 1.1.1. Asmenybės tapsmas 
Raktiniai žodžiai: Savivoka, savivertė, gyvenimo planavimas 

IŠVADOS: 
* Testo „Medis“ rezultatai (1-4 kl.): 93 proc. (130 mok.) mokinių  suvokia save, patiria aplinkinių 
pripažinimą, pasižymi teigiama emocine būsena. Iš jų: 43 proc. (60 mok.) mokinių teigia, kad yra 
apsupti dėmesio, bendraujantys bei visada pasirengę padėti savo draugams, ryžtingai siekia tikslų, 
nebijo kliūčių, 37 proc. (52 mok.) – vertina save kaip asmenybę, yra linksmi, mėgstantys pramogas, 
prisitaiko prie mokyklinio gyvenimo, jaučiasi patogiai, 13 proc. (18 mok.) – save vertina labai gerai, 
jie nori būti arba yra stiprūs lyderiai, nori, kad kiti klausytų tik jų nuomonės (dažniausiai renkasi tie, 
kurie per gerai save vertina), 7 proc. (9 mok.) teigia, kad mėgsta atsiriboti, pasinerti į apmąstymus, 
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išgyvena emocinę krizę, kai kuriuos mokinius kankina nerimas, nėra noro bendrauti su aplinkiniais, 
jaučiasi silpni ir pavargę. 
* 87 proc. mokinių teigia, jog žino savo asmenines savybes ir gali jas įvardinti (sutinka 90 proc. 
mokytojų, 95 proc. tėvų), 91 proc. mokinių – kad mokytojai padeda jiems pažinti savo gabumus ir 
polinkius (pritaria 100 proc. mokytojų, 94 proc. tėvų); 92 proc. mokinių teigimu, mokytojai skatina 
juos lavinti savo gabumus ir polinkius neformaliojo ugdymo veikloje (pritaria 93 proc. mokytojų, 94 
proc. tėvų).  
* 83 proc. mokinių tvirtina, kad pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių (sutinka 87 proc. mokytojų, 80 
proc. tėvų), 88 proc. mokinių teigia, jog yra mokytojų skatinami tai daryti (teigia 100 proc. mokytojų, 
pritaria 90 proc. tėvų). 
* 94 proc. mokinių, 100 proc. mokytojų teigimu, mokiniai pamokose įtraukiami į veiklą, padedančią 
gilinti ne tik dalykines žinias, bet ir savo asmenines kompetencijas. 
* 95 proc. mokinių teigia, kad mokytojai moko juos planuoti savo veiklą, kelti individualius tikslus ir 
jų siekti (teigia 100 proc. mokytojų, 91 proc. tėvų), 94 proc. mokinių – mokytojai skatina juos siekti 
individualių tikslų, aktyviai dalyvauti ugdymo(si) procese (teigia 97 proc. mokytojų, pritaria 91 proc. 
tėvų).  
* 93 proc. mokinių teigia, jog jiems progimnazijoje įvairiais būdais teikiama informacija apie 
tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes (97 proc. mokytojų, 91 proc. tėvų), 95 proc. mokinių 
tvirtina suprantantys, jog įgytas žinias galės pritaikyti gyvenime, planuodami karjerą (taip teigia 97 
proc. mokytojų, pritaria 88 proc. tėvų). 
* 89 proc. mokinių teigia, kad moka tinkamai bendrauti, valdo savo emocijas stresinėse situacijose 
(pritaria 80 proc. mokytojų ir 81 proc. tėvų). 
* 91 proc. mokinių tvirtina, jog mokykloje jaučiasi saugūs, sulaukia dėmesio ir pagalbos (pritaria 100 
proc. mokytojų, 95 proc. tėvų). 
* 100 proc. mokytojų ir 99 proc. tėvų sutinka, kad vaikai yra mokomi džiaugtis ne tik savo, bet ir kitų 
mokinių sėkme. 
 
Rezultatų analizė parodė, kad tirtos srities „Rezultatai“ temos ,,Asmenybės branda“ veiklos rodiklis 
,,Asmenybės tapsmas“, raktiniai žodžiai „Savivoka, savivertė, gyvenimo planavimas“ (1.1.1.) atitinka 
3 lygį. 

Įsivertinimo sritis: 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 
Tema: 2.3. Mokymosi patirtys 
Veikos rodiklis: 2.3.1. Mokymasis 
Raktinis žodis: Mokymosi socialumas 

IŠVADOS: 
* 100 proc. mokytojų, 96 proc. mokinių ir 95 proc. tėvų patvirtina, kad pamokose sudaromos 
galimybės mokiniams mokytis bendradarbiaujant, atlikti užduotis poromis, komandoje. 91 proc. 
mokinių ir 100 proc. mokytojų –  kad mokiniai geba per pamokas dirbti poroje, 91 proc. mokinių ir 
90 proc. mokytojų – kad mokiniai geba per pamokas dirbti komandoje; 93 proc. mokytojų, 90 proc. 
mokinių ir 93 proc. tėvų – kad mokiniai geba per pamokas dirbti bendradarbiaudami. 
* 90 proc. mokytojų, 93 proc. mokinių ir 93 proc. tėvų patvirtina, kad mokiniai geba per pamokas 
drauge spręsti ir analizuoti problemas; 100 proc. mokytojų, 92 proc. mokinių ir 94 proc. tėvų – kad 
mokiniai geba per pamokas priimti bendrus sprendimus. 
* 93 proc. mokytojų, 82 proc. mokinių ir 94 proc. tėvų patvirtina, kad mokiniai per pamokas geba 
viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, tačiau tik 83 proc. mokytojų ir 78 proc. mokinių patvirtina, 
kad mokiniai per pamokas geba viešai diskutuoti.  
* 97 proc. mokytojų, 82 proc. mokinių ir 76 proc. tėvų patvirtina, kad mokiniai per pamokas nebijo 
viešai klausti. 
* 87 proc. mokytojų, 84 proc. mokinių ir 85 proc. tėvų patvirtina, kad mokiniai per pamokas geba 
viešai paaiškinti savo požiūrį (žodžiu, tekstu, vaizdu). 
* 100 proc. mokytojų ir 93 proc. mokinių patvirtina, kad skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir 
tarpusavio pagalba: mokiniai noriai siūlo draugui pagalbą, priima iš draugo pagalbą. 
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Rezultatų analizė parodė, kad tirtos srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos ,,Mokymosi 
patirtys“ veiklos rodiklis ,,Mokymasis“, raktinis žodis „Mokymosi socialumas“ (2.3.1.) atitinka 3 lygį. 

REKOMENDACIJOS (SUSITARIMAI): 
1. 2021 m. vasario-gegužės mėn. su 3-8 klasių mokiniais (individualiai arba nedidelėmis 

grupelėmis) atlikti testus jų gebėjimų, interesų, polinkių atpažinimui. Atsakinga profesijos 
patarėja D. Raudienė ir 3-8 klasių vadovai. 

2. 2021 m. kovo-birželio mėn. 3-8 klasėse suorganizuoti ir pravesti sėkmės istorijų ciklą. 
Informacija fiksuojama Mokinio karjeros ugdymo aplanke. Atsakingi 3-8 klasių vadovai, 
dalykų mokytojai. 

3. Rengiant 2021-2022 m. m. klasės vadovo veiklos planą, numatyti tokias temas, veiklos 
formas, kuriose mokiniai mokytųsi bendrauti, išsakyti savo nuomonę. Atsakingi 1-8 klasių 
vadovai. 

4. Skatinti mokinius įsitraukti į progimnazijos veiklą, gamtosauginės, sportinės, projektinės 
veiklos organizavimą ir skatinti, kad mokiniai patys imtųsi lyderystės. (pvz., skatinti vaikų 
iniciatyvas pamokoje, klasės bendruomenėje; pastebėti vaikų idėjas, mintis; organizuoti 
įvairius viešus pri(si)statymus ir pan.). 2021 m. vasario-gruodžio mėn. Klasių vadovai, NVŠ 
būrelių mokytojai metų pabaigoje pateikia ataskaitą, kiek mokinių ir kokias iniciatyvas 
pateikė. Atsakingi dalykų mokytojai, NVŠ būrelių ir 1-8 klasių vadovai. 

5. 2021 m. kovo-birželio mėn. mokiniams organizuoti emocinio intelekto ugdymo mokymus. 
Atsakinga socialinė pedagogė V. Imbrasienė ir 1-8 klasių vadovai. 

6. Iki 2021-03-01 parengti DISKUSIJOS METODO struktūros aprašą (pasirengimas diskusijai, 
diskusijos eiga, galutinis sprendimas, diskusijos taisyklės) ir pristatyti bendruomenei. 
Atsakinga D. Mačėnienė. Diskusijos metodas taikomas pamokose. Atsakingi dalykų mokytojai. 

7. Iki 2021 m. birželio mėn. metodinių grupių susirinkimuose kiekvienas grupės narys pasidalija 
patirtimi apie diskusijos metodo taikymą pamokose, NVŠ veiklose (sėkmės, nesėkmės, 
pasiūlymai, rekomendacijos kolegoms). Atsakingi metodinių grupių pirmininkai. 

 

Įsivertinimo grupių vadovės: pradinių klasių mokytoja metodininkė Elena Oldenburg  

                                                   lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Mačėnienė 

    

 


