
2021 m. lapkričio 15–17 d. vyko progimnazijos veiklos teminis išorinis vertinimas. Išorinio vertinimo 

tikslas – įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą mokykloje.  

 

Progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaitos, kurią pateikė Nacionalinė švietimo 

agentūra, išvados ir rekomendacijos 

 

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikoma 4 lygių vertinimo skalė:  

„labai gerai“ – veikla yra veiksminga, išskirtinė, kryptinga – 4 lygis.  

„gerai“ – viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti – 3 lygis  

„patenkinamai“ – veikla yra vidutiniška, nebloga, nesisteminga, neišskirtinė – 2 lygis (yra ką 

patobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti).  

„prastai“ – veikla nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, nekonkreti – 1 lygis.  

 

Veiklos teminio išorinio vertinimo metu buvo vertinamos dvi sritys: 

1. Vertinimo sritis: LYDERYSTĖ IR VADYBA Vertinimo lygis: 4 (labai gerai) 

2. Vertinimo sritis: UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS Vertinimo lygis: 3 (gerai). 

Stiprieji progimnazijos veiklos aspektai 

1. Veiklos kryptingumas siekiant įtraukties visiems sampratos realizavimo (veiklos vertinimo rodiklis 1.1. 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai – 4 lygis). 

2. Bendruomenės įsipareigojimas pokyčiams (veiklos vertinimo rodiklis 1.2. Lyderystė – 4 lygis). 

3. Bendradarbiavimo kultūra, stiprinanti įtrauktį (veiklos vertinimo rodiklis 1.4. Veikimas kartu – 4 lygis). 

4. Tinklaveika, padedanti įgyvendinanti išsikeltus tikslus (veiklos vertinimo rodiklis 1.6. Mokyklos 

tinklaveika – 4 lygis). 

5. Vertingų pasiekimų siekis visiems mokiniams (veiklos vertinimo rodiklis 2.3. Vertinimas ugdant ir 

rezultatai – 3 lygis). 

Tobulintini progimnazijos veiklos aspektai 

1. Pastoliavimas kiekvienam mokiniui pamokoje, numatantis tikslingus edukacinius sprendimus (veiklos 

vertinimo rodiklis 2.1. Ugdymo(si) planavimas – 3 lygis). 

2. Visų mokinių motyvuojantis įtraukimas pamokoje (veiklos vertinimo rodiklis 2.2. Įgalinantis 

vadovavimas mokymuisi ir mokinių mokymosi patirtys – 2 lygis). 

3. Mokinių pasiekimų vertinimas pamokoje (veiklos vertinimo rodiklis 2.3. Vertinimas ugdant ir rezultatai 

– 3 lygis). 

 

Rekomendacijos dėl mokyklos veiklos kryptingumo organizuojant įtraukųjį ugdymą: 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai: 

• suplanuoti ir teikti koordinuotą metodinę pagalbą įtraukiojo ugdymo plėtotei mokykloms; 

• peržiūrėti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše mokymo lėšų 

skyrimo švietimo pagalbai nustatytus principus, kad jie atitiktų realų poreikį ir padėtų 

savivaldybėms ir mokykloms didinti švietimo įtrauktį ir pagalbos prieinamumą visiems mokiniams. 

Mokyklos savininkui: 

• stiprinant ugdymo įtrauktį ir prieinamumą tarpininkauti progimnazijai surandant trūkstamus 

švietimo pagalbos specialistus bei užtikrinti šių pareigybių finansavimą iš skiriamų mokymo lėšų ir 

savivaldybės biudžeto lėšų; 

• didinant švietimo įtrauktį ir prieinamumą užtikrinti šiuolaikišką ugdymo infrastruktūrą 

modernizuojant progimnazijos pastatą, vidines erdves, mokyklos aplinką. 

Mokyklos administracijai: 



• ugdant ir palaikant mokytojų profesines kompetencijas organizuoti tikslinių mokytojų komandų 

refleksijas įtraukiojo ugdymo tematika; 

• stiprinti taikomą praktiką organizuojant grįžtamąjį ryšį (pvz., seminaras-praktikumas, po kurio 

mokytojai būtų įgalinti įtraukties tematika pamokose įtvirtinti pokyčius, reflektuoti sėkmingas 

patirtis); 

• palaikyti vidinio potencialo panaudojimą (gerosios patirties sklaidą mokykloje, kolegialų grįžtamąjį 

ryšį), stebėseną, mokytojų profesinę pažangą, tai prisideda prie mokinių sėkmės ir yra svarbus 

komponentas kokybiškai įtraukčiai plėtoti; 

• palaikyti ir plėtoti taikomas paveikias praktikas (pvz., trišaliai pokalbiai), kurios sutvirtina 

bendruomenę ir kuria pagalbos modelius mokiniams. 

Mokyklos mokytojams: 

• organizuojant ugdomąją veiklą stiprinti įtraukiojo ugdymo nuostatas praktikoje, įgyvendinant 

progimnazijoje priimtus susitarimus / sprendimus ugdymo procese. 

• siekiant visų mokinių motyvuojančio į(si)traukimo sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti 

modeliuojant mokymosi pamokoje procesus, mokytis bendradarbiaujant; 

• pamokose sudaryti sąlygas mokiniams pasirinkti, kaip (kokiu būdu) atlikti užduotis, pasiūlant jiems 

kelis atlikimo būdus; 

• pamokose taikyti mokinių veiklą aktyvinančius metodus, siekiant dalykinių ir bendrųjų mokinių 

kompetencijų ugdymo dermės. 

Mokinių tėvams: 

• plėtoti bendradarbiavimą su mokykla, dalyvaujant įstaigos organizuojamose veiklose, tariantis dėl 

mokinių mokymosi sėkmės, taip prisidedant prie kokybiškos įtraukties vystymo ir atrandant 

tinkamas pagalbos formas vaikams. 

 


