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Kauno r. Piliuonos gimnazijos 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimas  

 Kauno r. Piliuonos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atliko darbo grupė, sudaryta 

gimnazijos direktoriaus įsakymu 2016-10-24 Nr. 1.3-16-109: 

1. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

2. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja; 

3. Dovilė Skrockienė, pradinių klasių mokytoja. 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė. 

 

2018 metų pirmąjį pusmetį atliktas platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas.  

5 aukščiausios vertės 5 žemiausios vertės 

Rodiklis Vertė Rodiklis Vertė 

4.8  Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas.  

3,4 3.4 Mokymasis ne mokykloje. 2,6 

2.1 Ugdymo(-si) tikslai.  3,3 3.2 Pastatas ir jo aplinka. 2,7 

2.5 Ugdymo(-si) organizavimas. 3,3 4.3 Mokyklos savivalda. 2,7 

2.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. 3,2 3.3 Aplinkų bendrakūra. 2,7 

3.1 Įranga ir priemonės.  3,2 4.2 Lyderystė. 2,7 

 

Antrąjį pusmetį atliktas giluminis veiklos kokybės 3 srities UGDYMO(-SI) APLINKOS 

įsivertinimas, nagrinėjant rodiklį 3.4 rodiklis Mokymasis ne mokykloje. 

Atlikto tyrimo tikslas - giluminis veiklos kokybės vertinimo rodiklio „mokymasis ne mokykloje“ 

vertinimas. 

Uždaviniai: 

1. Apklausti gimnazijos mokytojus ir mokinius. 

2. Išanalizuoti pamokų, edukacinių veiklų, vykusių per 2017 m. metus tendencijas. 

3. Įvertinti mokymosi ne mokykloje rodiklio aspektus ir pateikti rekomendacijas. 

Tyrimui buvo naudoti du klausimynai. Klausimynas mokytojams sudarytas iš atviro ir 

uždaro tipo klausimų. Mokiniams pateikiamas penkių klausimų klausimynas, kuriame naudojami 

uždaro tipo klausimai. Vienas klausimas mokiniams – atviras. 

Į tyrimo klausimus atsakė 19 gimnazijos pedagogų. Apklausti 90 mokinių iš 5 - IV kl.  
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Išskirti gimnazijos veiklos privalumai, trūkumai, pasiūlymai veiklos kokybei gerinti 

Didžiausi 

gimnazijos 

veiklos 2018 

m. 

privalumai 

Gimnazija turi sodą, erdvų kiemą, aikštelę. Gimnazija įsikūrusi vaizdingoje 

vietovėje, kur yra galimybė organizuoti netradicines pamokas vietinėse įstaigose, 

gamtos apsuptyje (dalis pamokų vedamos parduotuvėje, bibliotekoje, Piliuonos 

apylinkėse. Mokytojų nuomone beveik visi tai išnaudoja. Daugiausia tyrinėjimui 

ir kitokiam mokymuisi. Mokytojai aplinkos keitimą vertina teigiamai, kaip 

galimybę praplėsti žinias, įgyti praktikos, pakelti motyvaciją. Kūrybiškumo 

skatinimas, smalsumo žadinimas, palanki sveikatai aplinka, žinių taikymas 

praktikoje, veiklų įvairovė – išskiriama kaip tokio mokymosi privalumai. 

Mokytojai supranta tokių pamokų reikalingumą, lankosi seminaruose ta tema. 

Mokinių nuomone dažniausiai veikla vyksta lauke (25), stadione (16), koridoriuje 

(12), mokyklos kieme (10), prie stadiono (8). 

Didžiausi 

gimnazijos 

veiklos  2018 

m. trūkumai 

Mokytojai retai dalinasi patirtimi apie pamokas vedamas kitoje aplinkoje.  

Mokytojų nuomone vykstant renovacijai labai trūko laisvalaikio erdvių, 

laboratorijų. Mažai pamokų vyksta muziejuose, išvykose.  

Mokinių nuomone rečiausiai kitose erdvėse vyksta: matematika, chemija, 

informacinės technologijos, istorija, rusų kalba. Iš esančių erdvių rečiausiai 

pamokos vyksta: žaidimų aikštelėje (2), bibliotekoje (3), mokyklos sode (4). 

Pasiūlymai 

veiklos 

kokybei 

gerinti 

 Vesti daugiau pamokų kitose gimnazijos erdvėse: išnaudoti biblioteką, 

žaidimų aikštelę, sodą. 

 Skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi apie pamokas netradicinėse 

erdvėse. 

 Mokykloje įrengti daugiau erdvių netradicinėms pamokoms vesti. 

 Organizuoti daugiau edukacijų už mokyklos ribų, vedamų įstaigų darbuotojų 

arba pačių mokytojų. 

 Organizuoti daugiau veiklų vietinėse apylinkėse. 

 

 

Parengė: VKĮ grupė 


