
Atliekant 2011-2012 m.m. veiklos įsivertinimą gimnazijoje vadovavomės „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito 

tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2007m. liepos mėn. 18d. ir knyga „Mokyklų savęs 

vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos“ (2010).  

Pirmiausia išanalizavome, kokias tobulintinas sritis išskyrė išorės įvertinimo grupė savo praėjusių metų ataskaitoje. 

Pasirinkome dvi problemines sritis ir tęsėme vieną anksčiau pasirinktą sritį, jas visas nagrinėjome. Atlikome kiekybinį 

tyrimą anketuodami mokinius ir mokytojus, duomenis apdorojome ir išvadas pateikėme gimnazijos bendruomenei. 

3.1.1. 

Tirta aktyviųjų mokymo metodų naudojimo įtaka mokinių žinių kokybei. Atlikta gimnazijos mokytojų anketinė apklausa. 

Apklausoje dalyvavo 71 procentas mokytojų, tai leidžia apklausos rezultatus laikyti patikimus. 

Mokytojai nurodo, kad geriausiai įsisavinti dalyko žinias padeda darbas porose, testai, debatai, diskusijos. 30 procentų 

mokytojų veda pamokas už gimnazijos ribų, dauguma mokytojų mano, kad netradicinės pamokos padeda geriau išmokti 

dalyko medžiagą. Informacinės technologijos dažniausiai naudojamos medžiagos demonstravimui, mokinių sudominimui, 

namų užduočių atlikimui. 

Atlikdami tyrimą išskyrėme būdus, kurie, mokytojų nuomone, yra naudingiausi toliau tobulinant aktyviųjų mokymo(si) 

metodų panaudojimą. Padarėme išvadą, kad naudingiausiais ir toliau tobulintinais būdais yra darbas porose, testai, debatai 

ir diskusijos, projektiniai darbai, grupinis darbas ir kiti inovatyvūs metodai. 

2.4.2.  

Mūsų tyrimo tikslas yra sužinoti, kokius mokymosi metodus mokiniai išskiria kaip sau veiksmingiausius.  

Įvairius mokymosi būdus mokiniai išreitingavo taip: medžiagos pateikimas multimedija, mokytojo aiškinimas, darbas 

grupėse. Remiantis mokinių pastebėjimais, geriausiai išmokstama pamokose, kai yra tinkama drausmė ir susikaupimas, 

kai pamokos tema pateikiama vaizdžiai, įdomiai, su pavyzdžiais, iliustracijomis, gyvenimiškomis istorijomis, kai 

akcentuojami svarbiausi dalykai, rodomi su pamokos tema susieti kino filmai.  

Atvirame anketos klausime mokiniai patys įvardijo savo mokymosi sunkumus ir netgi teikė pasiūlymus toms problemoms 

spręsti. 

Mokytojai stengiasi atsižvelgti į mokinių pastabas ir toliau tobulinti šią sritį.  

1.1.6. 

Tęstas 2010-2011 m.m. pasirinktas vidaus įsivertinimo srities tyrimas – klasių mikroklimatas. Buvo toliau stebėta 

praėjusiais mokslo metais išskirta probleminė klasė. Gimnazijos veiklose šiais mokslo metais daugiau dėmesio buvo 

skirta visos gimnazijos mokinių tarpusavio santykiams ir bendravimui, mokinių ir mokytojų bendravimo kultūrai.  

Džiaugiamės, kad bendras mikroklimatas gimnazijoje pagerėjo. 

Vidaus įsivertinimo grupė mano, kad trūksta tyrimo metodų, kurie leistų atskleisti tikslesnę informaciją tiriamuoju 

klausimu . 

 


