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Vienas iš pagrindinių 2003–2012m. strateginių Lietuvos
švietimoplėtotėssiekių–užtikrintišvietimokokybę,atitinkan
čiąatvirojepilietinėjevisuomenėjeirrinkosūkyjegyvenančio
asmensvisuotiniusdabartiespasauliovisuomenėsporeikius.
EuroposParlamentas irEuroposSąjungosTaryba2001m.
vasario12d.rekomendacijojedėlEuroposbendradarbiavimo,
vertinantmokykliniošvietimokokybę(2001/166/EB),pabrėžė:
„Besimokančioje visuomenėje visoms valstybėms narėms
geroskokybėsšvietimasyravienasišsvarbiausiųpradinioir
viduriniougdymo,įskaitantprofesinįmokymą,tikslų.Mokyklinio
švietimokokybėturibūtiužtikrintavisuoseugdymolygiuoseir
srityse,nepaisantšvietimotikslų,metodųirporeikiųskirtumų
beimokyklųpasiekimųrangų,jeijienustatyti“.
Pastaraisiaismetais Lietuvoje inicijuota nemažai veiklų,

susijusių su šiuolaikinio pasaulio beiEuropos aktualijomis,
turinčiomis lemti kokybinius ugdymo(si) pokyčius. Bendrojo
lavinimomokyklųug dy mo tu ri nys per tvar ko mas, skiriant
dėmesį bendrajammokinio ugdymui(si),ug dy mo tu ri nio 
kon teks tu a lu mui(informacinėms,bendrosioms,profesinėms
kompetencijoms)irmo ky mo in di vi du a li za vi mui(mokymosi
krūviųsubalansavimui,mokymoirstudijųmetodams,mokinių
pasiekimųvertinimui).Inicijuojamamo ky to jo vaid mens kai ta:
per ei na ma nuo mo ky mo prie mo ky mo si,mokymasderina

2007–2008 m. ver tin tų  
ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų 
veik los ko ky bės ap žval ga 
Nacionalinėmokyklų vertinimo agentūra (toliau –NMVA) pristato

pirmąją,pagal išorėsvertinimoduomenisparengtąapžvalgą,kurioje
aptariamavertintųšaliesmokyklųveikloskokybėmokymoirmokymosi
aspektu,pristatomossėkmingiausiosmokyklųveiklossritys ir atkrei
piamasdėmesysįaktualiausiasproblemas.Šiapžvalgaskiriamanetik
pedagogineibendruomenei(mokytojams,mokyklųvadovams,švietimo
padalinių darbuotojams), bet ir švietimoaktualijomis besidomintiems
politikams.
Svarbiausiasišorėsvertinimotikslas–skatinti mokyklastobulėtisie

kiantgeresnėsugdymo(si)kokybėsbeigeresniųmokiniųpasiekimų.
Išorėsvertinimometumokykloseanalizuojamatai,kasyrasvarbiau
sia–ugdymoprocesas.Vertinamaugdymo(si) irmokymo(si)kokybė
pamokoseirpopamokų,neformaliajameugdyme.Įvertinamasnetik
rezultatas,betirpažangajosiekiant.
Ugdymokokybė– indėlio,proceso, rezultatų irkonteksto(pedago

ginio,vadybinio,sociokultūrinio,ekonominio,mokymosiaplinkosirkt.)
rodiklių visuma.Ugdymosituacija ir kokybėssiekimaspriklausonuo
įvairiųveiksnių,vienisvarbiausių–savimonė,nepasitenkinimasesama
padėtimi,motyvacijairgebėjimaskeistis.

maspriemokinių įvairiųmokymosi stilių. Išleidžiamanaujų
vadovėlių,mokymopriemonių,metodiniųrekomendacijųmo
kytojams.Mokytojaimokosidiegtipagrindinesugdymoturinio
atnaujinimokryptis:kaipmokymomedžiagąsietisumokinių
gy ve ni mo pa tir ti mi,individualizuotiirintegruotiugdymą,
suderintidalykųtu ri nio ap im tis,kaipmokytimokiniusįsivertinti
savoveiklą irpasiekimus,kaipsėkmingiauugdytimokinių
ver ty bi nes nuo sta tas ir kom pe ten ci jas. 
Kokiostendencijospastebėtos2007ir2008m.Lietuvos

bendrojolavinimomokyklosepamokoskokybės(mokymo
irmokymosi)aspektu? Siekiantatsakytiįšįklausimą,buvo
analizuotikeliųšaltiniųduomenys:

išorėsvertinimometustebėtųpamokųprotokolųduomenys •
irišorėsvertinimoataskaitųinformacija;
bendrojolavinimomokyklųpateiktossavęsvertinimo(vi •
dausaudito)ataskaitos;
nepriklausomų tyrėjų (mokslininkų) atliktųmokinių ir jų •
tėvųnuomoniųapiemokyklosveiklątyrimųataskaitųduo
menys;
2001–2008m.vykdytųšvietimobūklėstyrimųataskaitos • 1.

Rengiantapžvalgą,buvonaudotikiekybiniai(tikstatistiškai
reikšmingi)irkokybiniaiduomenys.

1 Pri ei ga in ter ne te: www.smm.lt/svie ti mo_buk le/ty ri mai_sb.htm 
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2007–2008m.vertintųbendrojolavinimomokyklųveikloskokybėsapžvalga

1 pav. stebėtųpamokųpasiskirstymaspagalmokykloslokalizaciją

1.tyrimųimtysirkontekstinėinformacija

2007m.IVajameketvirtyjeir2008m.išorėsvertinimometu
analizuota19-kossavivaldybių 77 ben dro jo la vi ni mo mo
kyklųveikloskokybė(1lentelė).Minėtulaikotarpiudaugiausia
buvovertinamosvidurinėsmokyklos,mažiausia–jaunimoir
suaugusiųjųmokyklos.

2007–2008 m. 77 ben dro jo la vi ni mo mo kyk lo se iš vi so 
stebėta8918pamokų(stebimųpamokųkokybėvertinta,kiek
vienąkomponentąaprašiusirįvertinuslygiu(žr.5priedą);iš 
visoparašyti66885pamokosaspektų ver ti ni mai).

1lentelė
vertintųmokyklųpasiskirstymaspagalmokyklųtipus
 

mokyklųtipai išviso2007–2008m.
vertintamokyklų

Vidurinėsmokyklos 31
Gimnazijos 9
Jaunimo,jaunimoir 
suaugusiųjųmokyklos 2

Pagrindinėsmokyklos 25
Pradinėsmokyklosir 
mokyklosdarželiai 10

2lentelė
stebėtųpamokųpasiskirstymaspagalmokyklųtipus

mokyklųtipai
išviso
stebėta
pamokų

stebėtų
pamokų

procentai
Vidurinėsmokyklos 4273 47,9
Gimnazijos 1466 16,4
Jaunimo,jaunimoir 
suaugusiųjųmokyklos 169 1,9

Pagrindinėsmokyklos 2459 27,6
Pradinėsmokyklosir 
mokyklosdarželiai 551 6,2

Jaunimo, jaunimo ir suaugusiųjųmokyklose stebėtama
žiausiaskiekispamokų,ošįskaičiųlėmėmažesnisjosedir
bančiųmokytojųskaičius.Galimapalyginti:Švietimovaldymo
informacinės sistemos (ŠVIS) duomenimis, vienoje šalies
jaunimo, jaunimo irsuaugusiųjųmokyklojevidutiniškaidirba 
15mokytojų,vienojevidurinėjemokyklojevidutiniškaidirba44
mokytojai,vienojepagrindinėje–21mokytojas.Didesnismo
kyklojedirbančiųmokytojųskaičiussąlygojadidesnįstebimų
pamokųskaičių.
Didmiesčiuose irmiesteliuose/kaimuose vertintas beveik

vienodasmokyklųskaičius.Žemiaupateiktojediagramojega
limapalygintimokyklosestebėtų8918pamokų pasiskirstymą 
pagalmokyklųlokalizaciją.
Rengiantapžvalgą,analizuotosmokyklųsavęsvertinimoata

skaitosirpasitelktųtyrėjų(mokslininkų)atliktųtyrimųstatistinių

duomenųataskaitos.išvisoanalizuoti 18258respondentų 
at sa ky mai,išjų10126mokiniųir8132apklausosedalyva-
vusiųmokiniųtėvųatsakymai.Mokiniųirjųtėvųnuomonių
apklausosbuvoorganizuotoskaipsudėtinėBendrojolavinimo
mokyklųveikloskokybėsišorėsvertinimodalis.
2001–2008m. vykdytų švietimo būklės tyrimų ataskaitų

informacija–papildomasšaltinisanalizuotiirvertinti,kaip/ar
kinta,yra/nėrasprendžiamostyrimųataskaitoseaprašytosir
perišorėsvertinimuspastebimosproblemos.

2.2007m.ir2008m.bendriejimokyklųveiklos
irstebėtųpamokųvertinimai

2.1.vertintųmokyklųstipriejiirtobulintini
veik los as pek tai

Kiekvienojemokyklojeišorėsvertinimometusurenkamala
baidaugkiekybiniųirkokybiniųduomenų.Jieinterpretuojami,
atsižvelgiantįmokykloskontekstą,tačiau,baigiantismokyklos
vertinimui,vertintojųkomandasusitariadėlpagrindiniųmokyk
losveikloskokybėsvertinimoišvadų–nemažiaukaipdešimt
mokyklosveiklosstipriųjųirnedaugiaukaippenkiųtobulintų
veiklosaspektų.
Apibendrinus vertintųmokyklų stipriuosius ir tobulintinus

veiklosaspektus,pastebėta,kadmokyklossėkmingiausiai
atliekasocialinesirkultūrinesfunkcijas.Mokyklosekuriama
mokiniųinformavimo,pagalbosirapsaugosnuoprievartos,nu
sikalstamumo,žalingųįpročiųsistema,vykdomossocializacijos
programos,prevencinėveikla,stiprinamasavivalda,tinkamai
komplektuojamaspersonalas,mokyklosvidujekuriamigerano
riški,pagarbūs,demokratiškisantykiai,bendraujamasuvietos
bendruomene, bendradarbiaujama su kitomis institucijomis
(rodikliųpaaiškinimai1priede).
Mokyklos,vykdydamosprojektusirorganizuodamosnefor

malųjįmokinių ugdymą, sėkmingai panaudoja gyvenamąją
aplinką,mokomąjąmedžiagą kūrybiškai sieja sumokinių
gyvenimopatirtimi. Išstebėtųpamokųprotokolųmatyti,kad
formalusis ugdymas nedažnai būna kūrybiškas, įdomus ar
žaismingas.Nūdienosmokykloseugdymasdažniausiaiskirs
tomasįdvidalis:„šventą“pamoką,kuridažnuatvejuyratra
dicinė,apribotaprogramų ir egzaminų,mokiniamsnuobodi,
ir kitą veiklą (dažniausiai popamokų), kuri yra įdomi irmo
kiniams, irmokytojams.Jeigušiegebėjimaibūtų integruoti į
visąugdomąjįprocesą,būtųgalimasėkmingiautransformuoti
mokyklų veiklos kokybę, keistimokyklos klimatą, tikslingiau
siektiužsibrėžtųtikslų.
3 ir 4priedųdiagramosepateikiami stipriųjų ir tobulintinų

veiklosrodikliųvisivertinimai.Juosegalimamatyti,kadpamo
kosstipriųjųveiklosaspektųišskirtanedaug.Geriauįvertintas
tikmokytojoirmokiniodialogas(20,8proc.vertintųmokyklų),
mokėjimasmokytis(13proc.mokyklų),namųdarbai(2,6proc.
mokyklų)(žr.3priedą).
Duveiklosrodikliai–„Psichologinėpagalba“(4.2.2)ir„Mo

kyklos vizija,misija ir tikslai“ (5.1.1) – išorės vertinimuose
neminimineikaipstiprūs,neikaipsilpni.Vertinantmokyklas,
pastebėta,kadvisosmokyklosyrafiksavusiossavomisiją,vi

ziją,tikslus,tačiautosformuluotėsnėrareikš
mingosmokyklųvystymuisi.Josneveikianei
bendruomenėsnariųsąmonės,neijausmų.
Vizijos irmisijospaskirtis –paskatinti ben
druomenęveikti,tačiaušaliesmokyklosejos
dažnaiyraformalumas.Panašisituacijayrair
supsichologinepagalba:mokyklostinkamai
susitvarkiusiosdokumentus,teikiabūtinąpa
galbąmokiniams,tačiaušiveiklanevisada
lanksti,efektyvi,atliepiantipaklausą.
Iš tobulintinų veiklos aspektų diagramos

(žr.3pav.arba4priedą)matyti,kadugdymo
procesasšaliesmokyklosenėrastipriojiveik
lossritis.Visipenkiminimiaspektaiyrasusiję
suugdymuirmokymusipamokoje.Bendrojo
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2 pav. dešimtstipriųjųmokyklosveiklosaspektų(n-77)

3pav. penkitobulintinimokyklosveiklosaspektai(n-77)

lavinimomokyklosugdymo turinio formavimo, vertinimo,at
nau ji ni mo ir die gi mo stra te gi jo je2rašoma,kad„ugdymoturinys
apimamokiniųturimąpatirtį,mokymoprogramas,mokymoir
mokymosimetodus,kontekstą,mokiniųpasiekimųirpažangos
vertinimobūdus,mokymo(si)priemones“.Remiantisturimais
duomenimis,galimadarytiprielaidą,kadsėkmingesniošvieti-
mopolitikosįgyvendinimo,kokybiškesniodokumentuose
numatytųveiklųatlikimogalimatikėtis,kaimokykloms (ir 
su jomisdirbantiemsspecialistams) teikiamakonstruktyvi,
ak tu a li pa gal ba.Iš3pav.matyti,kadmo kyk loms rei kia kon
sultacijų,praktinėspagalbos,kaipvertintimokinius,mo-
kytijuosįsivertinti,kaipsėkmingiaupanaudotivertinimo
informaciją,kaipteiktipagalbąkiekvienammokiniui,kaip
diferencijuotiugdymąpamokoje,kaiporganizuotipamo-
ką,kadderėtųmokymo(si)uždavinys,ugdymo(si)turinys,
metodai,priemonės.Tobulintinųveiklosaspektųduomenys

2 Pri ei ga in ter ne te: www.smm.lt/ug dy mas/ben dra sis/
in dex.htm
3 Ban do mų jų iš orės au di tų re zul ta tai pa teik ti 2 prie de.
4 Tarp tau ti nis mo ky mo ir mo ky mo si ty ri mas. Ata skai ta, 
TA LIS 2008. Na cio na li nis eg za mi nų cen tras. Vil nius, 
2009.
5 Pri ei ga per in ter ne tą: www.smm.lt/svie ti mo_buk le/
docs/Sig na tav_ty ri mas-straips nis.doc

rodo,kadšaliesmokyklosevertinimasvisdarsuvokiamaskaip
matavimas:fiksuojama,kąvaikaiišmoko,žino.Vertinimaskaip
pažinimas,ugdymasir informavimasyravienas iš labiausiai
tobulintinųaspektų(žr.3pav.ir4priedą).  
Palyginus2004–2006m.bandomųjųir2007–2008m.plani

niųišorėsvertinimųrezultatus,matyti,kadsituacijavertintose
šaliesmokyklosemažaikinta3,išskiriamibeveiktiepatysstiprieji
irtobulintiniveiklosaspektai.
Atliekantišorėsvertinimą,šaliesmokyklosestebėtossėkmin

gosirtobulintinosveiklostendencijosatskleidėirTarptautinio
mokymoirmokymosityrimoTALIS(2008)ataskaitos4išvadas:
norsdaugelismokytojųkonstruktyvųmokymobūdą(kaimo
kiniai aktyviai dalyvauja pamokoje) laiko svarbesniu, tačiau
savopraktikojetaikoįvairiusmetodus.Itindažnas–tiesiogi
nismokymobūdas(paprasčiausiasžiniųperdavimas).TALIS
ataskaitos duomenimis, intensyvus profesionalusmokytojų
bendradarbiavimasmūsųšalyjedarnėrapaplitęs.
Išorėsvertintojaipastebėjo,kadšiandienosmokyklomstrūks-

tasistemingos,konstruktyvios
pagalbos:pirma, kokybiškų,
orientuotųįpraktiką,siauros
tematikosmokymų ar kitos
formos profesinės raidos
renginių, skirtų konkrečios
mokyklos bendruomenei,
antra,tikslingųkonsultacijųir
pagalbosmokyklųvadovams. 
Pagalbos poreikis, kokybiškas
kvalifikacijos tobulinimasmo
kykloms–aktualusjaukeletą
metų: 2001m. atlikto tyrimo
„Lietuvospedagogųkvalifikaci
jos tobulinimosistemoskaitos
analizės“5 išvadose rašoma:
„tyrimoduomenysišryškinoga
na pa vo jin gas ir šian dien vis dar 
aktualiastendencijas:

nemažadalispedagogųne •
įžvelgiaryšiotarppedagogų
atestacijos ir kvalifikacijos.
Neleistina,kadstiprėtųnuo
monė, jog atestacija yra
tik formalus užsiėmimas,
neskatinantisprofesinioto
bulėjimo;
nėratvirtoįsitikinimomoky •
muose įgyjamų ir taikomų
žiniųpraktiškumu.Šiveiklos
sritis reikalauja kvalifika
cijos tobulinimo institucijų
didesnio dėmesio.Aukšta
praktiniožiniųpanaudojimo

kartelė – viena svarbiausių kvalifikacinių
renginiųsąlygų;
kvalifikacijostobulinimopaslaugųspektras •
galėtųbūti platesnis, pavyzdžiui: pagalba
rengiantirplatinantindividualiąmokomąją
irmetodinęmedžiagą, naujų technologijų
naudojimougdymoprocesekonsultacijos,
techniniųirmetodiniųpriemoniųskolinimas,
konsultacijosapiemokomąjąmedžiagą“.
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2.2.apibendrintasstebėtųpamokųkokybėsvertinimas.
koreliaciniairyšiai,priežastingumas

Perišorėsvertinimuspamokosestebimišieaspektai:pamo
kosplanavimasirorganizavimas,mokymokokybė,mokymasis,
pagalbamokiniuimokantis,vertinimasugdant,santykiai(tvar
kairklasėsvaldymas)beimokiniųpasiekimai.Kiekvienasšių

6 De ta li zuo tos ver ti ni mo ly gių 
ska lės skai ti nės reikš mės 
ir ko ky bi nė in ter pre ta ci ja 
pa teik ta 5 prie de

vi
du

rk
is

4 pav. pamokosrodikliųvertinimovidurkis

klasė pasiekimai Mokymas Mokymasis planavimas vertinimas pagalba santykiai
1 2,6 2,66 2,66 2,61 2,42 2,23 2,92
2 2,55 2,66 2,65 2,61 2,32 2,18 2,95
3 2,54 2,67 2,71 2,57 2,36 2,23 3,04
4 2,54 2,56 2,68 2,52 2,28 2,16 3,06
5 2,41 2,51 2,5 2,42 2,14 1,91 2,84
6 2,37 2,5 2,49 2,43 2,15 1,93 2,84
7 2,32 2,44 2,39 2,36 2,1 1,91 2,84
8 2,23 2,4 2,32 2,33 2,06 1,9 2,8
9 2,32 2,46 2,4 2,41 2,05 1,95 2,88
10 2,26 2,45 2,37 2,38 2,03 1,92 2,91
11 2,36 2,47 2,49 2,42 2,03 1,83 3,06
12 2,33 2,47 2,42 2,41 1,99 1,82 3,1

3lentelė
pamokųkokybėsvertinimoskirtumaiskirtingoseklasėse

5pav. mokiniųpasiekimaipamokoje (vertinimovidurkis)

vi
du

rk
is

aspektų vertintas5balų skalėje (labai gerai (4 lygis), gerai 
(3lygis),patenkinamai(2lygis),prastai(1lygis),labaiprastai
(Nlygis))6. 
4pav.diagramojevaizduojamaspamokoskokybėsvertini

mas.Išjosgalimamatyti,joggeriausiaivertinamayrasantykių
(tvarkos,klasėsvaldymo)sritis(vidurkis2,93),žemiausiai–pa
galbosmokiniui(vidurkis1,99)irvertinimo(vidurkis2,15)sritys.
Pamokoskokybėgaliskirtisatskiroseklasėsearbatamtikro

amžiaustarpsniogrupėse,todėlbuvoanalizuota,kuriųklasių
mokiniųmokymas(is)perišorėsver
tinimąbuvoįvertintasgeriausiai.
Iš 3 lentelėsmatyti, kadge riau 

vertinamapradiniųklasiųpamokų
kokybė(vidurkiaisvyruojanuo2,16
iki 3,06). Žemesni pamokos koky
bėsvertinimaiyraVII–Xkl.(nuo1,9
iki 2,91), ypačžemiVIII kl.Visose
klasėsegeriausiaivertintisantykiai
pamokoje,mokymas irmokymasis
(geriausias I–IV kl.), žemiausiai –
pagalbosmokiniams teikimas (itin
žemasXI–XIIkl.).
Išmokinių pasiekimųpamokose

duomenųdiagramos(5pav.)aiškiai
matyti,kadšaliesmokyklosepamo

kosžemiausiaivertintos
paauglystės amžiaus
tarpsnyje (VII–X kl.).
Pradinių klasių moki
niųpasiekimaivertinami
gerai (I–IV kl. taip pat
gerai vertintimokymas
ir mokymasis). Nuo V
kl. mokinių pasiekimų
vertinimas pamokoje
prastėja.Daugdėmesio
vertėtųskirtiVIIIkl.moki
niųugdymogerinimui.
Visi vertinti pamokos

rodikliai koreliuoja, t. y.
visų pamokos kompo
nentųvertinimaitarpusa
vyjesusiję(kuoarčiau1,
tuoryšysstipresnis)(žr.
4lentelę).Galimaišskirti
stipriauirsilpniautarpu
savyjesusijusiųpožymių
grupes.Ypač stiprios–
planavimo ir mokymo
(koreliacijos koeficiento
reikšmė–0,79),mokinių
pasiekimų irmokymosi
(reikšmė–0,74),moky
moirmokymosi(reikšmė
–0,69)sąsajos.Minėtus
aspektus(mokymą,mo
kymąsi,mokinių pasie
kimus, ugdymo/veiklos
planavimą) mokyklos
dažnai analizuoja:me
todinėsegrupėseaptaria
ugdymoproblemas,kau
piastatistiniusmokymosi
rezultatųduomenisirkt.
Silpniausi koreliaciniai

Pasiekimai Mokymas Mokymasis Planavimas Vertinimas Pagalba Santykiai
Pasiekimai 1
Mokymas 0,66 1
Mokymasis 0,74 0,69 1
Pla na vi mas 0,68 0,79 0,68 1
Ver ti ni mas 0,53 0,60 0,53 0,60 1
Pagalba 0,43 0,48 0,46 0,49 0,52 1
Santykiai 0,46 0,45 0,49 0,41 0,37 0,32 1

4lentelė
pamokosrodikliųkoreliaciniairyšiai  (Spearmanokoeficientai)
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ryšiaiegzistuojatarpsantykiųirvertinimo,santykiųirpagalbos
mokiniamsaspektų.
Koreliacijos koeficientai parodo statistinius ryšius, tačiau

analizuojant pamokos kokybę, rūpėjokaipkoreliaciniai ryšiai
atspindiirpagrindžiapriežastingumą–t.y.,kasgalilemtiaukš
tesnįvisospamokosiratskirųjosaspektųkokybėslygmenį,
geresnįvertinimą.
Apibendrinuskiekybiniusirkokybiniusduomenis,galimateig

ti,kadšaliesmokyklosestipriaukoreliuojaveiklos,kuriose
lengvaipamatuojamasindėlisirrezultatas. Išorėsvertini
muosestebimaarmokytojaiyrageriatitinkamossrities,dalyko
specialistai–gerai išmanodėstomodalyko turinį,didaktiką.
Žemasantykiųirpagalbosmokiniamsrodikliųvertinimųkore
liacijoskoeficientoreikšmėatspindiišorėsvertintojųpastebėji
mus,jogmokytojai,„išmokę“tinkamaidėstytimedžiagą,žinias
dažniausiaiperteikiaaiškinimu,pasakojimu.Tikslingasmokinių
tarpusavio,mokinių irmokytojobendradarbiavimas,aktyvus
mokiniųdarbaspamokosebuvopastebimasnedažnai,tačiau
perišorėsvertinimąpastebėtairgerųsėkmingodarbopavyz
džių,kuriuosvertaskleistiLietuvospedagogams.Nacionalinės
mokyklųvertinimoagentūrosdarbuotojai,bendradarbiaudami
sumokytojais irmokyklų vadovais, pasitelkdami ekspertus,
leidžiametodines priemones, filmuoja pamokas (per išorės
vertinimąstebėtussėkmingosveiklospavyzdžius)irfilmuotą
medžiagąpateikiašaliespedagogineibendruomenei.
Žmogausintelektasyradaugialypis,tačiaumo kyk lo se pa

mokosvedamosorientuojantisįvienąarduintelektotipus
(rūšis):dažniausiaikalbinįirloginįmatematinį. Atsižvelgiant
įatitinkamųmokomųjųdalykųaramžiaustarpsniųspecifiką,
naudojamasmuzikinisirkinestetinisintelektotipas.Retaipa
mokosemedžiagaperteikiamaerdviniu,vidiniuasmeniškuoju
irtarpasmeniniuintelektu.Mokslinėjeliteratūrojegalimarasti
netikminėtus7intelektotipus,betirdaugiauįvairiųskirstymų
(pavyzdžiui, pagal genetines protines potencijas, atminties
procesus,dvasios(charakterio)struktūrąirbūties(socialinių,
kultūriniųirkt.veiksnių)įtakąirt.t.).
Išstebėtųpamokųirišorėsvertinimoataskaitųmatyti,kad

pamokoseretaiatsižvelgiamaįkiekvienomokinio(arjųgrupių)
intelektodiaugialypumąbeikitasaplinkybes,turinčiasįtakos
ugdymui(si).Mokytojamslengviaudirbtisugeraibesimokan
čiaismokiniais,turinčiais„adaptuotojo“7bruožų,t.y.kaimokiniai
pamokose kruopštūs,metodiški, drausmingi, prisitaikantys,
galintysilgamsusikaupti,siekiantysišbandytų,lengvaisuvo
kiamųsprendimobūdųirnesukeliantysproblemųpamokose.
Stebėtosepamokosedažniaumatytas„žiniųgavėjų“,„adap
tuotojų“ir„žiniųperteikėjų“ugdymas.Dirbantsu„kūrėjo“tipo
mokiniais,mokytojamssunkiauvaldytiklasę,kurtikonstruktyvią
darboaplinkąirorganizuotidarbą.Dažnaišiemokiniaiatrodo
nedrausmingi,keistaimąstantys,nepagarbūs,įžūlūs,šokiruo
jantys,pasitikintyssavimi,neprognozuojamoelgesio,kritiškai
vertinantyspamokosdarboorganizavimą.
„Kūrėjo“tipomokiniaiįveiklaspamokosedažniausiaigeba

įsijuntipatys,bemokytojopaskatinimo.Pastebėta,kadpasy
vesni, nedrąsūs,mažiaumotyvuoti, prasčiau besimokantys
mokiniaiperpamokaslieka„antrameplane“:nevisadaremia

7 Pa gal Kir ton, M. J. (1976) Adap tors and 
in no va tors: A desc rip tion and me a su re. 
Jour nal of Ap plied Psy cho lo gy, 622-629 p.
8 Pri ei ga in ter ne te: www.smm.lt/svie ti mo_buk le/
docs/SPVIP_ata skai ta.doc
9 Pri ei ga in ter ne te: www.smm.lt/svie ti mo_buk le/
docs/NMMP_ata skai ta.doc

masijųpatirtimi,jierečiauskatinamiįsijungtiįbendrasdisku
sijas.Įvairiųmokymosiporeikiųturintiemsmokiniamssektųsi
geriau,jeipamokosejiemsbūtųsuteikiamatikslingapagalba:
mokiniaiturėtųbūtiskatinamiaktyviaibendradarbiauti,įvairių
dalykųmokytojai,dėstantystaipačiaiklasei,turėtųtarpusavyje
aptartimokiniųugdymosėkmes,nesėkmiųpriežastis,mokytojo
darbosušiaismokiniaisproblemas.Pastebėta,kadmokymosi
problemųturintysmokiniaisėkmingaipriimadraugųpagalbą,
todėlpamokosejieturėtųbūtiskatinamidirbtigrupėsesusėk
mingai besimokančiais, aktyviaismokiniais.Mo ky to jams ir 
mokyklųvadovamsvisdarreikiatikslingųkonsultacijų,
padėsiančiųatpažintimokiniųmokymosistilių,jųintelek-
tosanklodą,kokiusmokymometodus,veiklas,užduotis
irkadaparinkti,kadjietenkintųmokymosiirspecialiųjų
ugdymosiporeikiųturinčiusmokinius.
dar2003m.atliktotyrimo „Specialiųjųporeikiųvaikųin

tegravimoproblemos“8 ataskaitos iš va do se bu vo ra šo ma: 
„pedagogaidalykininkainėrapasirengę(neturikompeten-
cijų)dirbtisuneįgaliaisirspecialiųjųporeikiųvaikais. Per 
didelėsklasės,mokytojainesuspėjaperpamokąskirtipakan
kamailaikoirdėmesiovaikams,dirbantiemspagalbendras,
adaptuotasarmodifikuotasprogramas.Specialiųjų poreikių
vaikaipaliekamisėdiklasėsgaleiružsiimatuo,kuonori.Itin
daugsunkumųmokytojamskylaintegruotaiugdantintelekto,
emocijųirelgesiosutrikimųturinčiusvaikus.Trūkstaintegruo
tougdymoformųbeimokytojųpadėjėjų,kurieperpamokas
pagelbėtų neįgaliesiems vaikams“. 2003m. atlikto tyrimo
„nesėkmingomokymosimastaiirpriežastys“9 ata skai tos 
iš va do se bu vo kon sta tuo ta: 

laiku nesuteikta pedagoginė pagalba (berniukams, •
antramečiams,vaikams,nenorėjusiemseiti įmokyk-
lą,mokiniams,ankstipradėjusiemsbėgtiišpamokų)
galisąlygotipatekimąįiškritimoišmokyklosrizikos
grupę;
pagrindinėmokyklosnelankymopriežastis,kurią išskyrė •
mokiniai,yranesutarimaisumokytoju(...).Bendrojeprie
žasčiųskalėjetaippatsvarbiąvietąužėmė:negebėjimasra
miaiišsėdėtiperpamokasirsudėtingasmokymositurinys.
Beveikdupenktadaliaiberniukųnurodė,jogsunkumokytis,
ramiaiišsėdėtipamokose,jienesutariasumokytojaisiryra
ne tei sin gai ver ti na mi.  

vienaišminėtotyrimorekomendacijų– „organizuotipe
dagogųkvalifikacijoskėlimokursus,kuriųtikslasbūtųpadėti
kurtipagalbosstrategijąmokyklose“. 
Iš4lentelėsmatyti,kadsantykiųirvertinimopamokojekore

liacinisryšys,palyginussukitais,yrasilpnas(reikšmė–0,37).
Stebėtų pamokų protokolai parodė, kad šaliesmokyklose
mokinių vertinimas kartais naudojamas ir kaip drausminimo
priemonė,oformuojamasisvertinimas,mokinioįsivertinimas
naudojamasretaiirnevisadatinkamai.Ištogalimadarytiprie
laidą,kadnetinkamasvertinimaspamokojegalinegatyviaiveikti
mokytojoirmokiniųbeimokiniųtarpusaviosantykius.
Mokytojo irmokinio požiūris į vertinimą dažnai skiriasi.

Mokiniui svarbu, kad būtų pasakoma, ko jis nemoka, kaip
jamlengviautaiišmokti,kaip(kodėl)tai,komokosi,pravers

ateityje.Dažnaimokyklose vertinimas
yramokinių veiklos ir žinių rezultatų
fiksavimas, o ne veiklų ir įgytų žinių
kokybės aptarimas. Pastebėta, kad
daugumojemokyklų, analizuojantmo
kinių pasiekimų rezultatus, išvedami
vidurkiai, fiksuojama statistinė infor

6pav. pamokosrodikliųvertinimokoreliaciniųryšiųsklaida(n-77)
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2007–2008m.vertintųbendrojolavinimomokyklųveikloskokybėsapžvalga

macija irmažaigilinamasi į priežastis, kurios lemiamokinių
pasiekimus.Šaliesmokyklųvidujeirtarpmokyklųįsitvirtinęs
reitingavimastaippatnekuriagerųsantykių,dažnunetgiskati
naydingąkonkurenciją.Iš3pav.matyti,kadšaliesmokyklose 
2vertinimoaspektai–mokiniųvertinimaskaippažinimas ir
kaipugdymas–yralabiausiaitobulintini.
Palyginus 77mokyklų stebėtų pamokų rodiklių vertinimo

rezultatus, gauti duomenys rodo, kad19mokyklų vertinimų
koreliaciniai ryšiaiyra labaisilpni,39–ganėtinaistiprūs(vi
sų rodiklių koreliacijos koeficiento reikšmėdidesnėuž0,5).
Mokyklųkoreliacijosryšiųrezultataipateikiami6pav.(vienas
paveikslotaškas–vienosmokyklosapibendrintokoreliacinio
vertinimolygmuo).Horizontalustaškųišsidėstymaspateiktas
tik vizualiam vertinimų suvokimui.Analizei svarbi vertikalioji
ašis, pagal kuriąmatome77 vertintųmokyklų veiklos verti
nimo lygių pasiskirstymą: pavyzdžiui,Xmokyklos pamokos
rodikliųvertinimokoreliaciniairyšiaistipriausi(bendras–0,76), 
Ymokyklos–silpniausi(bendras–0,25).6pav.matome,kad
mokyklųkoreliaciniųryšiųpasiskirstymasyraįvairus.
Analizuodami6pav.pateiktąkoreliaciniųryšiųsklaidą,galime

keltidiskusiniusklausimus:įkuriasmokyklasvertėtųdaugiau
investuoti(jaskonsultuoti,organizuotijomsmokymusirt.t.)–į
tas,kuriųpamokosrodikliųvertinimokoreliacijųreikšmės–sil
pnos,artas,kuriųreikšmės–stiprios?
ApžvelkimeXmokyklos(6pav.sklaidosdiagramojejosbendras

vertinimasyrageriausias)irymokyklos(bendrasvertinimas–
prasčiausias) visų pamokos rodiklių vertinimų koreliacinius
ryšius.

6lentelė
ymokyklos
pa mo kos
rodiklių
ver ti ni mo
ko re lia ci niai
ry šiai

X mo kyk la Pasiekimai Mokymas Mokymasis Planavimas Vertinimas Pagalba Santykiai
Pasiekimai 1       
Mokymas 0,81 1      
Mokymasis 0,77 0,80 1     
Pla na vi mas 0,88 0,85 0,82 1    
Ver ti ni mas 0,74 0,72 0,69 0,76 1   
Pagalba 0,72 0,74 0,66 0,79 0,72 1  
Santykiai 0,78 0,78 0,79 0,84 0,71 0,73 1

ymokykla Pasiekimai Mokymas Mokymasis Planavimas Vertinimas Pagalba Santykiai
Pasiekimai 1       
Mokymas 0,64 1      
Mokymasis 0,83 0,64 1     
Pla na vi mas 0,70 0,83 0,68 1    
Ver ti ni mas 0,52 0,55 0,49 0,50 1   
Pagalba 0,07 0,07 0,15 0,10 0,07 1  
Santykiai 0,34 0,37 0,38 0,42 0,22 0,17 1

Xmokyklojevisosveiklostarpusavyjedera(koreliuoja)–tei
giamaiveikiavienakitą.Iratskirųpamokosrodiklių,irbendras
rodikliųvertinimasyrageras(koreliaciniairyšiai–stiprūs).
Ymokyklossėkmingosveiklos–planavimas,mokymas ir

mokymasis.6lentelėrodo,kadšiojemokyklojeorientuojamasi
įvidutiniųgebėjimųmokinius.Ymokyklalabiausiaiturėtųstip
rintipagalbosteikimąpamokoseįvairiųmokymosiirspecialiųjų
ugdymosiporeikiųturintiemsmokiniams(šiorodikliovertinimai
suminusoženklu).
Kitameskyriujebusapžvelgiamos iranalizuojamosX irY

mokyklųveiklos,turinčiosįtakossėkmingam,kokybiškamvi
sosmokyklosdarbui.

2.3.Xirymokyklųstebėtųpamokųrodiklių
koreliaciniųryšiųirišorėsvertinimoataskaitose
pateiktųvertinimųanalizė.veiksniai,turintys
įtakosmokyklųveikloskokybei

PalyginkimeXmokyklos,kuriospamokosrodikliųvertinimo
koreliaciniai ryšiai yra stipriausi, irYmokyklos, kurios kore

5lentelė
X mo kyk los
pa mo kos
rodiklių
ver ti ni mo
ko re lia ci niai
ry šiai

liaciniai ryšiai–silpniausi (žr.6pav.,5 ir6 lenteles), išorės
vertintojųpastebėjimus.X irYmokyklos–vidurinės,panaši
mokytojųkvalifikacija(beveikvienodasatitinkamaikvalifikacijos
kategorijaiatestuotųmokytojųskaičius).pagrindiniaiXiry
mokyklųskirtumai:lokalizacija(Xmokyklayradidmiestyje,
oYmokykla–miestelyje)irmokiniųšeimųsocialinis-eko-
no mi nis sta tu sas(pavyzdžiui.,Ymokyklojenemokamaimaiti
namųmokiniųskaičius(ŠVISduomenimis)yrabeveik5kartus
didesnis).AnalizuojantXirYmokyklųveikloskokybę,norėta
parodyti,kaiptamtikrosveiklos,susitarimaiirjųlaikymasisgali
nulemtigeresniusmokyklosrezultatus.
Išorėsvertintojai,analizuodamiXmokyklosveikląirugdymo

procesoaspektus,ataskaitosišvadosenurodė,jogšiojemo
kyklojesudarytospalankiossąlygosasmenybiųugdymuisiir
perpamokas,irpopamokų.Daugumosmokytojųaiškinimas
yratikslus irmokiniamssuprantamas.Geraspradiniųklasių
mokiniųmokymas(is) daro įtaką jų pasiekimams vyresnėse
klasėse,omokiniųpasiekimųirpažangosvertinimasstiprina
jųpasitikėjimąsavimiirmotyvaciją.mokyklaveikląirugdymo
procesąplanuojavadovaudamasisavęsvertinimo išva-
do mis,sumaniai,kryptingainaudojairvaldolėšasbeiturtą.
Kompetentingimokyklosvadovaiirly de riai su tel kia mo kyk los 
bendruomenękaitai,t.y.šiosmokyklosveik los – vien ti sa 
sis te ma.tobulinantvienusmokyklosveiklosaspektus–
stebimakitųmokyklosveiklųkaita. 
Perišorėsvertinimąbuvonustatyta,kadXmokyklosveiklos

planavimas,strategija,mokytojųkvalifikacijostobulinimas–tin
kamasirsudaroprielaidasjos,kaiporganizacijos,pažangai.

Mokyklos administracija, planuodama ugdymo turinį, į pla
navimoprocedūras įtraukia daugumąmokytojų, sudaromos
darbogrupės,daugumamokytojųnuolatmokosi,įgyjanaujų
kompetencijų,skleidžiagerąjąpatirtįirpan.
Vertindami Xmokyklos ugdymo proceso kokybę, išorės

ver tin to jai net trečdalyje stebėtųpamokų užfiksavoak ty
viųmokymo(si)metodųnaudojimą.daugumojepamokų
aiškiaimatėsi susitarimaidėl tvarkos, darbopamokoje
organizavimo,mokiniamsbuvosiūlomaprasminga,sie-
ja ma su gy ve ni mo prak ti ka ir tin ka mo ly gio ug do mo ji 
veikla, integruotos pamokos, projektai.Gražimokyklos
iniciatyva–kartaispamokasvedabuvęmokiniai;mokykloje
pamokaspavaduojantysmokytojai–globojami,jiemsteikiama
metodinėpagalba.
Xmokyklojesistemingaiatliekamaprastaibesimokančių

mokiniųmokymosi rezultatų analizė, renkami duomenys
apiemokiniųpasiekimus irpažangą,analizuojami trimestrų,
pusmečių,mokslometų ugdymosi rezultatai, lankomumas,
pagrindiniougdymopasiekimųpatikrinimoirbrandosegzami
nųrezultatai.Mokyklojeveikiageraibendruomenėsnariams
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žinomamokinių apsaugosnuoprievartos, nusikalstamumo,
netinkamoelgesioiržalingųįpročiųsistema,sukurtairįgyven
dinamapagalbosmokiniuisistema.
Y mokyklos pamokos rodiklių vertinimo koreliaciniai 

ryšiai– labai silpni.VertinantYmokyklojevestaspamokas,
buvopastebėta:jeimokytojaidažniauugdomąjąveikląderintų
sugyvenimopraktikairmokiniųinteresais,opamokųužduotys
irmokymo(si)tempasbūtųdiferencijuojamipagalmokiniųgali
mybes–mokiniųporeikiaibūtųtenkinamigeriau,būtųjuntama
mokiniųpažanga,bendrojipasiekimųkokybė.Stebėtosepa
mokosevyravomokytojomonologas,veiksmingasmokymasis
skatintas retai.Mokiniaimažai buvo įtraukiami įmokymosi
problemųsprendimą,mokymąsibendradarbiaujant.
Daugumoje pamokųmokytojai visiemsmokiniams (net

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) pateikdavo vieno
dasužduotis,kartaiskaikurie iš jųgaudavomažesnįkrūvį,
tačiau speciali pagalba nebuvo teikiama.Siekiant didesnės
specialiųjųporeikiųmokiniųpažangos,neužtenkaviensocia
linępedagoginępagalbąteikiančioskomandosveiklos,būtina
patobulintidalykomokytojųteikiamąpagalbąspecialiųjųpo
reikiųmokiniams.Ymokyklossocialinėpedagogėatliekane
tiksavopareigas,betirklasėsauklėtojoarbudinčiomokytojo.
Mokyklojenekaupiamairneanalizuojamainformacijaapiemo
kiniųpasiekimusarugdymo(si)pažangą,nesidomimamokinių
pro fe si niu in for ma vi mu. 
ApibendrinusYmokyklos stebėtų pamokų protokoluose

aprašytuspagalbosmokiniams duomenis,matyti,kadišviso
nėrapamokų, kuriosepagalbamokiniui vertinta labaigerai.
Pagalbamokiniamsgerai (3 lygis) įvertinta6,9proc.pamo
kų(10yjepamokų iš145stebėtų),patenkinamai(2 lygis)– 
15,9 proc. (23 pamokose), prastai (1 lygis) – 10,3 proc. 
(15pamokų), labaiprastai (N lygis)–66,9proc. (97pamo
kose). Ymokyklos išorės vertinimo ataskaitoje parašyta: 
mokiniųpasiekimai irmokymosimotyvacijabūtųgeresni, jei
mokytojaiklasėjerastųdaugiaugalimybiųdiferencijuotiorga
nizuojamąveiklą,atsižvelgtųįindividualiuskiekvienomokinio
poreikius.
Ymokyklojenekaupiamainformacijaapievisųklasiųmokinių

pasiekimus,ugdymo(si)pažangą.Klasiųauklėtojaisumokiniais
kartaisaptariajųpasiekimus.Dokumentuosedažniausiaifik
suojamitiktrimestrų,pusmečiųirmetųmokymosistatistiniai
duomenys.Mokyklaneturimokiniųpolinkių,pasiekimųirsavęs
įsivertinimosistemos,kuripadėtųmokiniuipasirinktitolimesnį
mokymosikelią.
Ymokyklosvadovaižinomokyklosdarbuotojųporeikiusir

galimybes,kartaisaptariajųdarbą,tačiauformaliai jųveiklą
vertinaretai,dažniausiaipedagogamsatestuojantis.Vadovų
iniciatyvabuvomėgintaįteisinti„Savianalizėsforma“,tačiaujos
patvirtintinepavyko:permetodiniųgrupiųdiskusijaspedagogai
nusprendė,jogtaidarytinėratikslinga.Direktoriusirpavaduo
tojaugdymuiretaiaptarinėjavadovavimomokyklaiklausimus,
nesistemingaianalizuojasavoveiklą,neaptariavadybinėsveik
lostobulinimogalimybių,mokyklojenėravadovavimomokyklai
vertinimosistemos.Ymokyklosvadovaimano,kadmokyklos
veikloskokybėsvertinimassvarbusirreikalingastolimesniam
mokyklosveiklosplanavimui.Norsirpalaikomokyklossavęs
vertinimą, teikiapagalbąkoordinacineividausauditogrupei,
tačiaunepakankamaidėmesioskiriašioprocesoorganizavimui,
savęsvertinimedalyvaujapaviršutiniškaiirneakty
viai,dažniausiaitikpildydamianketas.
ApibendrinusXirYmokyklųkokybiniusduomenis,

darytinaišvada,kadugdymoprocesoplanavimoir
organizavimo kokybėpriklausone tik nuo kompe
tencijų, bet ir visos pedagoginės bendruomenės
nariųmotyvacijosbeinuostatų.Šiišvadanėranauja.
Daugelyje švietimo būklės tyrimų (vykdytų 2001– 
2008m.)ataskaitųaprašytimokyklosbendruomenės
nariųnuomoniųprieštaravimai:mokytojaiirmokyklų
vadovai dažnaimano, kad problemosmokyklose
kyla dėl netinkamųmokinių ir jų tėvų veiksmų, o
mokiniai ir jų tėvai teigia, kadmokykloje kylančių

mokiniųugdymoproblemųsprendimuturėtųužsiimtimokyto
jaiirmokyklųvadovai.Matome,kadšaliesmokyklosevisdar
trūkstamokyklosbendruomenėsnariųbendradarbiavimo
irsprendimų,kaiptinkamaimokytimokinius,įtrauktijuos
įugdymoprocesą.Pedagogųnuostatųkaitaiįtakosgaliturėti
tikslingi,nuoseklūsirlėtimokymai.Šiaiprielaidaipagrįstibuvo
analizuotiMokyklųtobulinimoprogramoje(MTP)dalyvavusių
irnedalyvavusiųmokyklųduomenys.
Apžvelgusšalyjeatliktųšvietimobūklėstyrimų(publikuojamų

Švietimoirmoksloministerijosinternetotinklapyje)išvadasir
rekomendacijas,galimamatyti,kadnuo 2001 m. ša lies mo
kykloseatrandamosiršvietimobūklėstyrimųataskaitose
ap ra šo mos pro ble mos be veik ne kin ta. 
palyginusmtpdalyvavusiųirnedalyvavusių mokyklų

stebėtųpamokųmokymo(si)aspektųkokybiniusvertini-
mus,galimamatyti,kadmtpdalyvavusiųmokyklųpamokų
kokybėsapibendrintivertinimaiyrageresni.Kodėl?
MTPmokymuosedalyvavotikdalismokytojų(3–5),tačiau

jųvykdomainformacijossklaidairsavosemokyklosevedami
mokymaigalėjoturėtiįtakosmokyklosugdymoprocesokoky
bei.OrganizuojantMTPmokymusbuvonaudotinaujimokytojų
kvalifikacijostobulinimobūdai,refleksijosdienos–taibesimo
kantiemspedagogamspadėjogeriautobulintikompetencijas
(gebėjimus,mokėjimus,žinias,įgūdžius).BetoMokyklųtobu
linimoprogramosAkomponentošaliesmiestuoseirrajonuose
tęstinumuigarantuotibuvosudarytoskomandos,kuriosekartu
dirboprogramojedalyvaujančiosmokyklosdirektorius,miesto
švietimo centro ir/ar savivaldybių darbuotojai.Galimadaryti
išvadą, kad tęstiniai, nuoseklūs,mokyklospedagoginės
bendruomenėsmokymai bei kitų institucijų darbuotojų
dalyvavimasmokymųsklaidojeskatinakeisti(s)mokytojų
irvadybininkųnuostatasbeiefektyviaumokytis. 
Įvardytas prielaidas pagrindžia ir kituoseMTPetapuose

dalyvavusiųmokyklųveikloskokybiniųduomenųpalyginimas.
Antrajameir trečiajameMTPetapuosedalyvavusiųmokyklų
pamokųkokybėvertintaprasčiau,neipirmajameMTPetape.
AntrajameirtrečiajameMTPmokymųetapuosemokyklosmo
kėsipagaltąpačiąprogramą,kaipirpirmojoetapomokyklos.
Pagrindinisskirtumastas,kadantrajameirtrečiajameetapuose
dalyvavusiosmokyklosturėjodaugmažiaulaikoišbandytigau
tasžiniaspraktiškai,refleksijosvykdytosskubotai.Taiparodo,
kadirgeriausiaiparengtaprograma,jeijivykdomaskubotai,
duodamažesnį efektą neimokantis nuosekliai, neskubant,
įsivertinant,diskutuojant,aptariant.

3.pamokosestebėtųmokymoir
mokymosiaspektųvertinimas

3.1.mokymoirmokymosiaspektųvertinimo
iranalizėsturinys,metodika

Išorėsvertintojai,stebėdamipamokasirvertindamimoky
moaspektąpamokoje,gilinosiįšiasveiklas:mokytojoaiški
nimą,demonstravimo irnurodymųsuprantamumą;mokymo 
medžiagosaktualizavimąirsusiejimąsumokiniųpatirtimi,in
teresais,poreikiais;tinkamąmetodųparinkimą,atsižvelgimą

7 pav. mokymoirmokymosiaspektųpalyginimas



8

2007–2008m.vertintųbendrojolavinimomokyklųveikloskokybėsapžvalga

įmokiniųmokymosiporeikiusirstilių;individualausirgrupinio
mokymo(si)derinimą;namųdarbųapimtis,tikslingumą,ryšįsu
darbuklasėjeirnamųdarbųindividualizavimą.Vertinantmo
kymosiaspektą,gilinamasiįtokiasveiklas:mokiniųaktyvumą
pamokoje;gebėjimąsavarankiškaiatliktiužduotis,vertintisavo
mokymąsi,įvardytimokymosisunkumusirproblemas;gebėjimą
irnorądirbtibendradarbiaujantsukitaismokiniaisirmokytoju;
atsakomybęužsavomokymąsi.
Apibendrinus pamokų stebėjimo protokoluose užrašytus

mokymo irmokymosivertinimus,nustatyta,kadšiųaspektų
kokybėslygiovertinimaipagalmokykloslokalizacijąirmokyklų
tipusbeveiknesiskiria.Visosestebėtosepamokose(7pav.)
mokymo irmokymosiaspektai įvertintigerai (3 lygiu)vieno
dameskaičiujepamokų(vidutiniškai42proc.),patenkinamai 
(2lygiu)mokymasisvertintasšiektiekdažniau(45,2proc.)nei
mokymas(41,5proc.).
Kaipmokyklosesuprantamasgerasmokymasirmokymasis?

Remiantisperišorėsvertinimussurinktaisduomenimis,gali
mateigti,kadšaliesmokyklosegerasmokymassuprantamas, 
kaip tikslus irgreitasmokytojoskirtųužduočiųatlikimasper
pamoką.Analizuojantsumokymuirmokymusisusijusiusduo
menis,gilintasi:kokiosveiklosvyraujaorganizuojantugdymo
procesątamtikroamžiaustarpsniomokiniams,kasmokyklose
svarbiau–mokymasarmokymasis,kaspamokojedirbadau
giau–mokytojaiarmokiniai,kaipmokiniaimotyvuojami,įtrau
kiamiįpamokosplanavimoirorganizavimoprocesusir,svar
biausia,kaipvisosšiosveiklosveikiamokiniųpasiekimus.

3.2.kaipmokinaidalyvaujapamokos
pla na vi mo pro ce se?

stebėtosepamokosedažniausiaibuvotaikomiaiškini-
mo,mokiniųsavarankiškodarbo,klausinėjimoirpokalbio
metodai.Įšiasveiklasbuvoorientuojamiirpamokųužda-
vi niai.Tai,kadpamokosedažniausiaibuvotaikomiįmokymą 
(o ne įmokymąsi) orientuotimetodai, lėmėmokytojų domi
navimąirpasyviądaugumosmokiniųveiklą–dažniausiaijie
tikvykdėmokytojonurodymus,atsakinėjoįklausimus,atliko
užduotis.Vertintosemokykloseugdymoturinysbuvoformuoja
masorientuojantisįdalykųprogramas(komokys),t.y.įindėlį,
oneįmokiniųmokymosirezultatus.

Išanalizavusperišorėsvertinimąsurinktusduomenis,galima
teigti,kadnuo2009m.rugsėjomėn.ugdymoturinioatnauji
nimokrypčiųlaikymasis,besisiejantisnetiksuugdymotech
nologijų,metodikų,betirsumokytojoveiklosnuostatųkaita,
šiandieninėmsmokyklomsnėralengvas.Atnaujinantugdymo
turinį, būtinaatkreipti dėmesį įmokinio vertybinių nuostatų,
atsakingoatvirosdemokratiškosvisuomenėspiliečiougdymą.
Svarbuintegruotimokiniuiaktualiątematiką,sietisuasmens,
visuomenės bei darbo pasaulio realijomis, ugdyti kompe
tencijas, kad jis galėtų gyventi visavertį asmeninį, profesinį
ir visuomeninį gyvenimą. Mo ki nius ak ty vi nan tys me to dai 
žadintųjųsmalsumą,didintųpasitikėjimąsavojėgomis,
ugdymoprocesądarytųpatrauklesnį.Visataiyrasusijęsu
mokykloskultūra,mokyklosvadovųirmokytojųvertybinėmis
nuostatomis,motyvacija.
Vykdantišorėsvertinimus,darbosuįvairiųmokymosiporeikių

turinčiaismokiniaismetodikosarugdymoformosstebėtosretai.
Vertinantmokyklaspastebėta,kadmokytojainevisadaišnau
dojamokiniųįtraukimoįugdymoprocesoplanavimągalimybes.
Taipatvirtinairanketiniotyrimoduomenys:daugiauneipusė
apklausojedalyvavusiųmokinių(57,4proc.)teigė,jogpamokos
eigądažniausiaikuria,planuojamokytojai(8pav.).
Dažniaumokytojai tariasi su vyresniųjų klasiųmokiniais 

(45,3proc.X–XIIkl.mokiniųteigė,kadnetikmokytojaispren
džia,kasirkaipvykstapamokose).
Išorėsvertinimoataskaitoserašoma,kadgerimokiniųpa

siekimai priklauso nuoorganizuojamos veiklos, parenkamų
užduočiųbei taikomųmetodų:pamokose,kuriosetaikomi
įvairūsmokymometodai,ugdymassiejamassumokinių
praktineveiklairpatirtimi–mokiniųpasiekimaiyrageres-
ni.Įtraukusmokiniusįugdymoprocesoplanavimą,tinkamai
parinkus aktyvuosius darbometodus („Sūkurio“, projektinio
darbometodus, euristinį pokalbį, darbą grupėmis, poromis,
minčiųlietų,atvejostudijąirkt.),vykstakonstruktyvusmokytojo
irmokiniųdialogas,įaktyviąveikląįsitraukiadaugumamokinių,
skatinamasjųbendravimasirbendradarbiavimas,plėtojamas
kūrybiškumas, sėkmingiau įgyvendinamas pamokos užda
vinys.aktyvesnismokinių įtraukimas įugdymoproceso
planavimą,leistųmokiniamsjaustismokytojopartneriais,
ug do mo jo pro ce so ben dra au to riais.
Išorės vertinimoataskaitose dažnai rašoma, jogmokiniai

nėraaktyvūskartodamiišeitąirmokydamiesinaująmedžiagą,
tikrindaminamųdarbus,apibendrindami,įsivertindami.Galima
darytiprielaidą,kadmokiniaipasyvūsyranedėlmokiniųmoky

mosimotyvacijosstokos,betdėlto,
kadpamokojeperdaugdirbamo
kytojas–jisaiškina,demonstruoja,
pasakoja,omokiniaiklauso,stebi,
užsirašo. jei mokiniai turėtų
daugiaugalimybiųpatyspriimti
sprendimus, formuluoti  išva-
das,eksperimentuoti,išbandyti
savogebėjimus,patirtiatradimo
džiaugsmą – būtų skatinamas
jų aktyvumas, atsakomybė už
mo ky mo si re zul ta tus. Mo ki nius 
aktyvinantysmetodaižadintųjų
kūrybiškumą,didintųpasitikėji-
mąsavo jėgomis,omokymosi
procesasjiemstaptųįdomesnis
ir  pa trauk les nis. 
Įsivertinant mokyklos veiklą,

mokytojoveiklosplanavimasretai
analizuojamas ir pasirenkamas
tobulinti (10 pav.). Planavimas,
kaip mokyklos veiklos privalu
mas,minimas tik 4,2 proc.mo
kyklų. Daugumamokyklų (91,5
proc.) šio veiklos aspekto ne
analizuoja ir nemini.Galima da
ryti prielaidą, kad pedagoginės

8pav. kasirkaipvykstapamokosesprendžia
tik mokytojai (mokiniųnuomoniųtyrimas)

9 pav. kasirkaipvykstapamokosesprendžiatikmokytojai 
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

X–XIIklasės
VI–IXklasės
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bendruomenės nariai dažnai neįvertina veiklos planavimo
svarbos ir neskiria tam tinkamo dėmesio. Dažnoje šalies
mokykloje planai suprantami kaip tikslas, o ne priemo
nė jam pasiekti. Planavimo procedūros, planų dermė, jų 
įgyvendinimovertinimasmokyklose–tobulintinosveiklos.

3.3.kaipklasėsvaldymasdaro
įtakąmokiniųdarbuipamokose?

Mokiniųnuomonėsatskleidėdarvienąproblemą:mokyto
jamsnevisadageraisekasimodeliuotiugdymo(si)veiksmus,

valdyti klasę: apklausoje dalyvavęmokiniai teigė, kad
klasėjetriukšmaujama,todėlsunkiaipavykstasukaup
tidėmesį (taip tvirtinadaugiauneipusėmokinių (55,2
proc.)).DažniausiaiklasėsvaldymoproblemųkylaVI–IX
klasėse.
11pav.matyti,kaddažniausiaitriukšmaujamaVI–IX

klasėse(taipteigia63,3proc.mokinių).Galimateigti,kad
tinkamasmetodų,veiklų,įdomiųužduočiųparinkimasšio
amžiaustarpsniomokiniamsyraitinsvarbus.
Vidutiniomokyklinioamžiaus(11–15metųarbaVI(V)–

IXkl.)vaikosąmonėjekintamokytojovaidmuo.Paaugliai
pradedakritiškaivertintimokytojųteiginius,siekiaben
drauti su savo bendraamžiais, todėl svarbesnė yra jų
nuomonė.Paaugliaidažnaipervertinasavogalimybes,
nemėgstapamokymų,todėlgalibūtišiurkštūs.Vyresnysis

mokyklinisamžius(16–18metųarbaX–XIIkl.)–tairengimosi
gyvenimui,praktineiveiklailaikotarpis.Šioamžiausjaunuoliai
užimanaująsocialinępadėtįvisuomenėje,omokymasistampa
tolesnėsjųegzistencijospagrindu.Jieyralabiauapsisprendę
dėlbūsimosspecialybės,tačiauvisdarnevengiakonfliktųsu
mokytojais,tėvais.
Daugumamokinių(netirjaunesniųjųklasių),triukšmąklasėje

įvardydamiproblema,parodosavopoziciją,jogjienetoleruoja
nederamobendraamžiųelgesio.Klasėsvaldymasturilemia
mosįtakosmokiniųdarbuipamokose.Perišorėsvertinimąmo
kiniųdrausmėdažniausiaibūnagera,mokiniaitampaaktyvesni,
noriaimokosi.Irmokiniai,irmokytojaipripažįsta,kadperišorės
vertinimusmokyklose,pamokosvedamosparenkantdaugiau

aktyviųjųmetodų– tai gali sąlygoti geresnę
mokiniųdrausmębeitvarkąperpamokas.

 
3.4.kaipmokytojųnuostatosir
lūkesčiaisusijęsumokiniųmokymusi?

Netikmokymopraktika,betirasmensįsiti
nimai,nuostatosdaroįtakąšvietimopolitikai.
Bendrojo lavinimomokyklų veiklos rodikliai
„asmenybėsraidoslūkesčiai“ir„mokymosipa
siekimųlūkesčiai“–naujostemos,atsiradusios 
2007m. atnaujinus vidaus audito tvarkos
aprašą.Anksčiaumokyklos analizuodavo ir
vertindavomokiniųmokymosi pasiekimus
(mokymosi bei egzaminų, diagnostinių testų
rezultatus).Tema „Pažangos siekiai“ akcen

tuojamokyklosbendruomenės
(ypačmokytojų) vidinius troš
kimus, paremtus vertybėmis,
skatinančius tikėjimą tuo,kad
kiekvienasmokinysgali siekti
tobulėjimo.
Išorės vertinimo duomenys

rodo, kad vertintų šaliesmo
kyklųkiekvienomokinioskati
nimassiektigeresniųrezultatų
yra tobulintina veiklos sritis.
Išmokinių nuomonių tyrimo

ryškėja,kadkartais išankstinėsmokytojųnuostatosmokinių
mokymosiatžvilgiugalidarytiįtakąmokiniųpažangai.12pav.
pateiktojediagramojematyti,jogdaugumamokiniųmano,kad
irkaipjiebesistengtų–vistiekgaunažemesniuspažymius.
Išanalizavusmokyklos įsivertinimo duomenis, palyginus

asmenybės raidos lūkesčių irmokymosipasiekimų lūkesčių
vertinimus (13 pav.),matyti, kadmokyklos juos retai anali
zuoja.Asmenybėsraidoslūkesčiuskaipprivalumąįvardijatik 
2,8 proc. visų šaliesmokyklų skaičiaus. Kaip trūkumą – 
1,4proc.mokyklų,tačiautobulintišiosveiklosdarnesiima.
77mokykloseper išorėsvertinimuspažangossiekiai (as

menybės raidos lūkesčiai,mokymosi pasiekimų lūkesčiai,
mokykloskaiporganizacijospažangossiekis)dažniausiaibuvo
įvertintipatenkinamai(63,2proc.mokyklų),gerai–36,8proc.
mokyklų(14pav.).Pastebėta,kadmokyklosretaianalizuoja

10 pav. Mokytojo veiklos planavimas
(mokyklųįsivertinimoduomenys)

11 pav. dažnaiklasėjeyrataiptriukšmaujama,jog
sunkususikalbėti (mokiniųnuomoniųtyrimas)

12 pav. kadirkaipbesistengtų,kaikuriemokiniaivistiekgauna
blogesniuspažymius (mokiniųnuomoniųtyrimas)

13pav. asmenybėsraidosirmokymosipasiekimųlūkesčių
palyginimas (mokyklųsavęsvertinimoduomenys)

nemini
minitrūkumusir
tobulintinassritis
tobulintinasritis

trūkumas

privalumas

X–XIIklasės
VI–IXklasės
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savopažangossiekių lygmenį, tačiauveikloskokybęsunku
užtikrintibeįsivertinimoirkultūros(įsitikinimų,nuostatų)kai
tos.Kitaiptariant,mokyklostamskiriamažaidėmesio,todėl
šiveiklanėrasistemingairveiksminga.
Žemiaupateiktojediagramojematome,kadmokytojairetai

analizuojasavoveiklosbei,mokiniųmokymonuostatas,būdus
irmokiniųmokymosimotyvacijosaspektus.Ištųmokyklų,ku
riosanalizavominėtųveiklossričiųaspektus(15pav.),7proc.
ketinotobulintimokiniųmotyvacijąirtik4,2proc.–mokymo
nuostatasirbūdus.Iššiųskaičių(statistiškaireikšmingų)galima
darytiprielaidą,kaddalismokyklųvadovųirmokytojųmano,jog
mokiniųmokymosimotyvacijayramokiniųirjųtėvųproblema.
Ugdymoprocesoorganizavimas,mokytojųveikla–retaisieja
mossugeresnemokiniųmokymosimotyvacija.

kad formuluotipamokosuždaviniusmo
kytojai jau išmoko, tačiau jų parenkami
metodai,užduotys,priemonės,vertinimo
būdai nepadeda išsikeltų uždavinių re
alizuoti.mokiniųmokymosi procesą
ir pasiekimų kokybę gerintų aiškiau
suformuluotivertinimokriterijai.Užda-
vinių(veiklų)įgyvendinimoaptarimas
pamokospabaigojesudarytųsąlygas
įvertintimokiniųpažangą ir planuoti
tolimesnį darbą, aktyvintųmokinius,
stiprintų atsakomybę dėlmokymosi

rezultatų, leistųpačiammokiniui objektyviau įsivertinti
daromąpažangą.
Išorėsvertinimoataskaitosedažnai rašoma,kadmokyklų

strateginiuoseplanuose,metinėse veiklos programose išsi
keliamiuždaviniai–„siekiantugdymo(si)kokybėsirmokinių
mokymosimotyvacijoskėlimo,taikytiaktyviusugdymometo
dus ir informacines technologijas,“–yravisdar siekiamybė.
Kasmetkartojasitiepatysuždaviniai,ojiemsrealizuotiskirtų
veiklųtikslingumas,kokybėbeiveiksmingumas–analizuojami
retai.Mokytojamstrūkstakokybiškųpraktiniųmokymų,meto
dinėsmedžiagos,konsultacijų,beto,tamįtakądaromokytojų
nuostatos ir lūkesčiai.mokymas(is) – žmonių tarpusavio
sąveika,todėlgrynosiostechnologijos(žinios,modernūs
metodai,priemonėsirkt.)bevertybiniopamato(tikėjimo
kitožmogausgalimybėmis)bustikteisingaiatliktastech-
nologinisprocesas,nevisadalaiduojantis(planuojamą)

sėkmę.
„Pažangos siekiai“,

„asmenybės raidos lū
kesčiai“, „mokymosi
pasiekimų lūkesčiai“
ir „mokyklos kaip or
ganizacijos pažangos
siekis“ – giluminiai ro
dikliai. Jie –mokyklos
kultūros, vizijos dalis,
kuri parodo vertybių
pamatą,todėlnėrakie
kybiškaipamatuojama.
Mokyklos vengia juos
aptarinėti,įjuosgilintis.
Jei mokyklos nesusi
formavusios vertybinio

pamato,šierodikliai jomsyrasunkiaisuvokiami,abstraktūs.
Galimadarytiprielaidą,kadšiandienosmokyklosesocialinio
bendravimo, kultūros, dvasinio ir vertybinio ugdymo klausi
mamsskiriamamažaidėmesio.Valstybėsilgalaikėsstrategijos
atnaujinimoirstrateginiųdokumentųporeikiostudijojerašoma:
„Intelektualiaiišlavintas,tačiauneturintisetinių,moraliniųbei
tautiniųvertybiųpilietisneturitinkamosmotyvacijosprisidėtiprie
šaliesžmoniųgerovėskūrimo,neretaisavointelektąnaudoja
priešvalstybės interesus,yrapotencialusemigrantasnepri
klausomainuosocialinėspadėties“10. 

3.5.kaipsusijęmokiniųelgesys,mokymosi
mo ty va ci ja ir mo ky to jo dar bo sti lius?

Stebintpamokaskylahipotezė:galnemandagus(kartaisir
įžūlus)mokiniųelgesysperpamokasyratiksavitagynybosar
protestoišraiškapriešnuobodžią,monotonišką,pasyviąveiklą
pamokoje.Argalimokinysmokytisnoriai,aktyviai,kūrybiškai,
jeipamokose jis yra tikmokytojonurodymųvykdytojas?Ar,
nekeičiant savodarbostiliaus,mokytojui gali pavykti geriau
motyvuotimokinius?
Atliekanttyrimądaugumamokinių(71,7proc.)teigė,kadper

pamokasbendraklasiaielgiasiįžūliai.Dažniausumokytojais
įžūliaielgiasivyresniųjųklasiųmokiniai(75,7proc.).

14 pav. mokyklospažangossiekiai(mokyklųsavęsvertinimoduomenys)

10 ISM Va dy bos ir eko no mi kos uni ver si te tas. Vals ty bės il ga lai kės stra te gi jos at nau ji ni mo ir stra te gi nių do ku men tų po rei kio stu di ja, 50 p. Kau nas, 2009. 

nemini
minitrūkumusirtobulintinassritis
tobulintinasritis
trūkumas
privalumas

2007–2008m.m.šaliesmokyklosdažniausiaianalizavodvi
veiklossritis:ugdymąirmokymąsi(ypačdažnaiugdymoplanus
irtvarkaraščius)beipagalbąmokiniui(ypačdažnaibendrąją
rūpinimosimokiniaispolitiką),t.y.tasveiklossritisirrodiklius,
kuriemsmokyklosturidokumentaispagrįstusįrodymus.Įugdy
moprocesoaspektusgilinamasiretai,dažniausiaikaipminimi
tobulintiniaspektai:mokiniųmokymosimotyvacija,mokėjimas
mokytisbeipsichologinėpagalba.Tačiaumokiniųmokymosi
motyvacijaar/irmokėjimasmokytisgalibūtipagerintaspa-
tobulinuspamokosplanavimąirorganizavimą,pritaikius
įvairesniusugdymometodus,vertinimoformas. 
Remiantisišorėsvertinimoataskaitomis,galimateigti,kad

mokiniainori(yrapasiruošę)būtimokytojųpartneriais,jiems
yra svarbusmokytojo palaikymas, pritarimas.Mokinių kūry
biškumas, iniciatyvumas,mokėjimasmokytis būtų ugdomas
geriau,jeišaliesmokykloseįmokymąirmokymąsibūtųžiūri
makaipįdualiąsistemą–begeromokymo,negalibūtigero
mokymosi.
Mokinių skatinimas, panaudojant įsivertinimą pamokose,

tikslingasmokinių darbo vertinimas, vertinimo informacijos
panaudojimasugdymuiplanuotiirkoreguoti–šaliesmokyklo
setobulintinosveiklossritys.Pamokosedažniausiaivertinami
mokiniųpasiekimai,one jųdaromapažanga,mokiniai retai
skatinami įsivertinti. Vykdant išorės vertinimus pastebėta,

15pav. mokymonuostatosirbūdai/mokiniųmokymosi
motyvacija (mokyklųsavęsvertinimoduomenys)



11

Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ 2010 m. Nr.1(290) priedas

pr
oc
en
ta
i

17 pav. namųdarbųužduodamatiekdaug,kadmesvosspėjamepadaryti 
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

pr
oc
en
ta
i

18pav. jeigunoriišmoktikoreikalaujamokytojas,reikiadaugmokytissavaitgaliais 
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

Tikdalyje(iki25proc.)stebėtųpamokųmatyti,kadmokymosi
tempasdiferencijuojamaspagalskirtingasmokiniųgalimybes.
Individualizuotas irdiferencijuotasdarbaspamokose iratlie
kantnamųužduotisbūtųįdomesnis,leistųsumažintimokinių
mokymosikrūvį.
Palyginusduomenispagalmokyklųtipus,mokiniųnuomone,

mažiausiai namųdarbų, užduodama jaunimo ir suaugusių
jųmokyklose (17pav.):73,1proc.mokinių teigė,kadnamų 
darbųnėradaug.Daugiausiainamųdarbųskiriamagimnazi
jose–60,8proc.
Didžiojidalistyrimedalyvavusiųmokiniųpritarėteiginiui:„jei

gunoriišmokti,koreikalaujamokytojas,reikiadaugmokytis,net
irsavaitgaliais“.Iš18pav.matyti,kadsavaitgaliaisdaugiausiai
mokosigimnazijųmokiniai(73,6proc.).
Išanalizavus atsitiktinai parinktus 400 pamokų stebėjimo

protokolų(įvairiųtipųmokyklų),nustatyta,kadstebėtosepa
mokoseužduotusnamųdarbuskasantrasmokytojaspatikrino 
(53,9proc.).Beveikkasketvirtasmokytojasužduotųnamųdarbų
pamokojenepatikrino(25,2proc.).Dalyjeprotokolų(20,9proc.)
informacija apie namųdarbus nebuvo aprašyta.Dalyje (iki 
25proc.)pamokųpaskirtinamųdarbainevertintiarbavertinti
tikkiekybiškai(pažiūrėta,kiekmokiniųjuosatliko).Kaikuriose
pamokosepatikrintiirįvertintikeliųmokiniųnamųdarbai,dalyje

16pav. kaikuriemokiniaisumokytojaiselgiasiįžūliai 
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

X–XIIklasės
VI–IXklasės

pamokųsuvisaismokiniaisaptartana
mųdarbųkokybė,jietaisyti,koreguoti.
Dalismokytojųtikslingainaudojakau
piamąjį namųdarbųužduočiųvertini
mą.Dalyjestebėtųpamokųprotokolų
fiksuota,kadnamųdarbaiužduodami 
tikslingai, siejami su pamokos tema.
Dažniausiainamųdarbaiskiriamisie
kiantįtvirtintipamokojepateiktątemą,
tęsiant pamokinę veiklą  arba užbai
giant pradėtas užduotis. Daugelyje
stebėtų pamokų visiemsmokiniams
buvoskiriamosvienodosnamųdarbų
užduotys,dažniausiaineatsižvelgiama
įmokiniųgebėjimusirinteresus.Namų
darbųužduotysnebuvopaaiškinamos,
kartaispaskiriamosskubotai(pasibai
gus pamokos laikui) ir netikslingai.

nuoseklesnis,siejamas
supamokosuždavinių
įgyvendinimu, namų
darbų skyrimas, sis-
temingas namųdarbų
ver ti ni mas ir in di vi du a
lizavimaspadėtųmoki-
niams tobulinti gebėji-
mus,motyvuotų.
Nemažamokyklų jau

taikonamųdarbųirkon
trolinių darbų apskaitą,
vykdo skiriamų namų
darbų kiekybės tyrimą,
tačiau išorės vertintojai
pastebi, kad šaliesmo
kyklosemokinių krūvio
problema–visdaraktu
ali.Nevisosemokyklose
aiškiaisusitartadėlnamų
darbųkiekio,tikslingumo
ardažnumo.

3.6.arperdidelio
krūvioproblemą
mokykloje(ir
pamokoje)turi
spręstitikmokiniai
irjųtėvai?

Analizuota,kaiptėvaisužino,kasirkaipvykstapamokose.
Nustatyta,kadšaliesmokyklosedažniausiaitaikomostradici
nės,tačiautėvustenkinančios,bendravimosutėvaisformos:
susirinkimai,įrašaipažymiųknygelėse,tėvaimokykloseapsi
lankosavoiniciatyvaarbayrapakviečiamivaikųugdymo(si)
problemomsaptarti.Rečiautėvamsrašomielektroniniailaiškai,
organizuojamosatvirųdurųdienos.Apiepamokojevykstančius
procesustėvaidažnaisužinoišvaikų.Mokiniųtėvaimokyklų
teikiamos informacijos objektyvumą ir informavimo formas
ver ti na ge rai (19 ir 20 pav.). 
Išorės vertinimoataskaitose parašyta, kadmokinių tėvai

kartaisteikiapasiūlymusugdymoprocesoklausimais,bettai
pamokoskokybėskaitaiesminėsįtakosnedaro.Mokiniųtėvai
savovaikųmokymosiproblemasdažniausiaisprendžiasam
dydamikorepetitorius.
Arpapildomasdarbassukorepetitoriaisnedidinamokinių

mokymosi krūvio, kiekmokinių naudojasi jų paslaugomis?
Ištyrusmokiniųirjųtėvųnuomonęapiemokyklosveiklosko
kybę,paaiškėjo,kadvertintų77mokyklųmokiniaiteigė–„jei
norigeraimokytis–kartais turi samdyti korepetitorių“.Daž
niausiai tokiomis paslaugomis naudojasi gimnazijųmokiniai 
(45,7proc.),rečiausiai(27proc.)–pagrindiniųmokyklųmo
kiniai(žr.21pav.).
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19 pav. būdaiirformos,kuriomispranešamatėvams
apievaikųmokymąsiirelgesį 
(tėvųnuomoniųtyrimoduomenys)

20 pav. tėvųgaunamosinformacijosapievaiko
mokymąsiišsamumas,objektyvumas
(tėvųnuomoniųtyrimoduomenys)

Pasakanketavimąadministravusiųtyrėjų,pagrindiniųmo
kyklųmokiniai kartais nesuprasdavo žodžio „korepetitorius“
prasmės, todėlgalimadaryti išvadą,kadpapildomasmoky
mas(is)miesteliųirkaimųmokykloseyramažiaupaplitęs.Šią
prielaidąpatvirtinairtyrimoduomenys(22pav.).Korepetito
riauspaslaugomisnaudojasi41,2proc.didmiesčiuose,28proc.
miesteliuoseirkaimuosegyvenančiųmokinių.
Pastebėta,kadmokiniai,mokytojaiirtėvaivengiakalbėtišia

tema,dažnaiinformacijąnutyliarbasako,kadtikkeletasmo
kyklosmokiniųnaudojasikorepetitoriųpaslaugomis.

22 pav. jeigunorigeraimokytis,turisamdytimokytoją-korepetitorių
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

21 pav. jeigunorigeraimokytis,turisamdytimokytoją-korepetitorių
(mokiniųnuomoniųtyrimas)

Didelismokiniųkrūvis–netikmokinių,jųtėvųbeimokyk
lų problema.  Išanalizavus švietimobūklės tyrimus, galima
teigti,kadnuo2001m.šalyješiuoklausimusituacijabeveik
nepasikeitė:ikišiolmokyklojedirbadalispedagogų,kuriene
adekvačiaisureikšminasavodėstomądalykąirtaippadidina
mokymosikrūvį;pamokosedažnaipateikiamagausi,dažnai
nereikalinga informacija, neskatinanti kritiniomąstymo, bet
verčiantidaugdirbtipapildomaipopamokų;mokytojainepakan
kamaigebaindividualizuoti,diferencijuotiirintegruotiugdymo
turinį.Mokyklosetrūkstakalbėjimosikultūrosirkonstruktyvaus
problemųsprendimo:dažnaimokytojaiirmokyklųvadovaisėk
mingosmokyklosveikloskliūtimi įvardijamokinioasmeninių 
gebėjimųstoką,mokymosimotyvacijosnebuvimą,omokiniai
irjųtėvai–mokytojodarbokokybę.

4.apibendrinantyspastebėjimai(+10;-4)

sėkmingosmokyklųveiklos:
socialinėirkultūrinė • :mokyklosekuriamamokiniųinformavi
mo,pagalbosirapsaugosnuoprievartos,nusikalstamumo,
žalingųįpročiųsistema,vykdomossocializacijosprogramos,
prevencinė veikla, stiprinamasavivalda, atsakingai suren
kamas personalas,mokyklos viduje kuriami geranoriški,
pagarbūs, demokratiški santykiai, bendraujama su vietos
bendruomene,bendradarbiaujamasukitomisinstitucijomis;
mokyklosgeba • kūrybiškaipanaudotiaplinką,sėkmingaivykdo
projektusirorganizuojaneformalųjįmokiniųugdymą;

mokytojaiyrageridėstomodalyko •
specialistai: gerai išmano dalyko
turinį;
pradinių klasių pamokos sėkmin •
gesnės nei vyresniųjų klasiųmo
kiniųpamokos.Pradinėseklasėse
skiriama daugiau dėmesio kiek
vienovaikougdymui,jopažangai,
mokymomedžiagadažniausieja
masumokiniųgyvenimopatirtimi,
ugdymas individualizuojamas,
diferencijuojamas, integruojamas,
sėkmingiau derinamos ugdymo
turinioapimtys;
įvairesniųmokymometodųtaikymas • ,
ugdymosiejimassumokiniųpraktine
veiklairpatirtimituriįtakospamokos
kokybei,mokiniųpažangai;
mokiniųpagalbaplanuojant • irorga
nizuojantugdymąpadedaugdymo
turinįpateiktipatraukliau,didintimo
kiniųatsakomybęužmokymąsi;
tinkamasmokymo(si) valdymas •  
stebimas tuomet, kai nebereikia
valdyti besimokančiųjų: užduotys
mokiniams pateikiamos taip, kad
jiesiektųaukščiausiosavopasie
kimųlygio;
pagrindinės • mokyklos tobulinimo
jėgos – savimonė, nepasitenkini
masesamapadėtimiirgebėjimas
keistis–padedaužtikrintiorganiza
cijoskultūroskaitą,siektigeresnės
veikloskokybės;

sistemingas, • tikslingasmokyklųsavęsvertinimas ir ver ti ni mo 
rezultatųpanaudojimaspadedasėkmingiauplanuotiirorga
nizuotiugdymoprocesą(kuriamiirįgyvendinamikonkretūs
planai,kiekvienasbendruomenėsnarysjuosnetikįgyvendi
na,betiratsakoužjųrezultatus);
mokyklosbendruomenėsnarių • susitarimai ir jų laikymasis,
atvirasproblemųįvardijimas,aptarimasirbendrassprendimo
būdųieškojimaspadedaužtikrintipalankųmokyklosmikro
klimatą, puoselėti demokratiniusmokyklosbendruomenės
nariųsantykius.
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tobulintinosmokyklųveiklos:
ugdymoturinioplanavimas,ugdymobeimokymosivertinimas: •
dažnaimokykloseugdymoturinyssuvokiamaskaipmokymo
programos,overtinimas,kaipmatavimas,kąpamokosevaikai
išmoko,sužinojo.Vertinimąvertėtųdažniaunaudotikaipprie
monęmokiniųporeikiųpažinimui,sėkmingamjųugdymui;
paauglystėsamžiaustarpsnio(VII–Xkl.)pamokųkokybė. •
Mokytojųaktyvesnisbendradarbiavimasirmokiniųsėkmingo
mokymosiprielaidųaptarimas,padėtųtikslingiaujuosugdyti.

1 prie das

2007m.ivketv.ir2008m.perišorėsvertinimąmokyklosenUstatyta
dešimtstripriųjųveiklosaspektų

Mo kyk los veik los as pek tas 
(rodiklis) rodikliopaaiškinimas

4.1.1.Bendrojirūpinimosi 
mokiniaispolitika

Mokyklossusitarimaidėlpagalbosmokiniams,apsaugosnuoprievartos,nusikalstamu
mo,žalingųįpročių.Personalopasidalijimaspareigomisirsavoatsakomybėssuvokimas.
Pagalbospriemoniųdermėirjųtikslingumas.

5.3.1.Valdymodemokratiškumas
Sprendimųpriėmimobūdaiirkultūra.Mokyklossavivalda.Tėvų(globėjų)įtraukimasįmo
kyklosvaldymąirveiklą.Vietosbendruomenėsvaidmuomokyklossavivaldoje.Mokinių
savivalda.Informacijossklaidoskultūra.

5.4.1.Personalokomplektavimas Mokyklospersonaloskaičiaus,išsilavinimoirkvalifikacijospakankamumas.Trūkstamų
darbuotojųpaieškospolitikairįdarbinimoprincipai.

2.3.2.Mokymoirgyvenimoryšys Ugdymoturinioaktualizavimas,siejimassumokiniųpatirtimi,interesais,praktiniaisporei
kiais.Praktinisžiniųtaikymas.

1.4.2.Partnerystėsukitomis 
ins ti tu ci jo mis

Bendravimasirbendradarbiavimassukitomismokyklomis,švietimoirkultūroscentrais,
policija,sąjungomisirdraugijomis,bažnyčiairkt.Partnerystėsuužsienioinstitucijomis,
mokiniųirmokytojųdalyvavimastarptautinėsemainųprogramose.

1.1.4.Bendruomenėssantykiai

Mokiniųtarpusavio,personalotarpusaviobeimokiniųirpersonalosantykiųpobūdis(gera
noriškumo,pagarbos,pasitikėjimo,solidarumo,mandagumoirkt.).Psichologinėmokyk
losatmosfera.Saugumoirramybėslygis.Bendruomeniškumas:sutelktumas,sutarimas,
nusiteikimassiektibendrųtikslų,veikloskryptiesbendrumas.

1.1.3.Tapatumojausmas Mokiniųirpersonalopriklausymomokyklaijausmas.Pasitenkinimoardidžiavimosišia
priklausomybelygis.Dėmesyskultūriniamsskirtumams,lygiųgalimybiųsudarymas.

1.1.1.Vertybės,elgesionormos,
prin ci pai

Formaliųirneformaliųidealų,normųbeiprincipųderinys,kurissukuriamokykloscharak
terįardvasią.Jougdomasispoveikis–pozityvumas,stiprumas,nuoseklumas.

1.1.5.Mokyklosatvirumasir 
sve tin gu mas

Tėvųirkitųmokyklosbendruomenėsnariųpriėmimoirsantykiųsujaiskultūra.Atviras
bendravimas.

1.4.1.Mokyklosvaidmuovietos
bendruomenėje Mokyklosfunkcijos,reikšmė,svarbairstatusasbendruomenėje.

5.2.1.Įsivertinimoprocesas
Mokytojųbendruomenėsdalyvavimasvertinantmokyklosveiklą.Personalosantykiai
atliekantvertinimą.Vertinimoprocesosukeltisantykiųsutelktumo,susikalbėjimo,požiūrio
įdarbąpokyčiai.

2007m.ivketv.ir2008m.perišorėsvertinimąnUstatyti
penkitobUlintinimokyklųveiklosaspektai

Mo kyk los veik los as pek tas 
(rodiklis) rodikliopaaiškinimas

2.6.1.Vertinimaskaippažinimas Mokymoirmokymosiprocesovertinimugrįstasjopažinimas.Permokyklosvertinimą
surinktosinformacijosugdymoplanavimuiirkoregavimuinaudojimas.

4.3.2.Gabiųirtalentingųvaikų
ugdymas Dėmesysgabiųirtalentingųvaikųmokymosiporeikiamsirjųugdymoorganizavimas.

4.3.1.Specialiųjųporeikių 
mokiniųugdymas

Mokyklospasirengimasspecialiųjųporeikiųmokiniųintegracijai.Mokiniųspecialiųjų
ugdymosiporeikiųtenkinimas.Specialiųjųugdymosiporeikiųnustatymoveiksmingumas.
Specialiųjųporeikiųmokiniųugdymoorganizavimoveiksmingumas.Specialiųjųporeikių
mokiniųmokytojamsirtėvams(globėjams)teikiamaspecialistųpagalba.

2.2.2.Pamokosstruktūros 
kokybė

Uždaviniųapibrėžtumas.Pamokosuždaviniųirbendrųjųbeitarpiniųdalyko/ugdymotikslų
santykis.Pamokosstruktūroslogika,pagrįstumas.Uždavinių,turinio,metodųirmokymo
priemoniųdermė.

2.6.2.Vertinimaskaipugdymas
Vertinamosiosinformacijos,skirtosmokiniui,pastovumas,aiškumas,naudingumas.Pa
gyrimų,skatinimųbeikritikosdažnumosantykis.Žodinio(aprašomojo,paaiškinamojo)
vertinimoirvertinimobalaisdažnumosantykis.Mokymosivertinimosistemos(kriterijų,
organizavimo)aiškumasirpagrįstumas.

YpačvertėtųdaugiaudėmesioskirtiVIIIkl.mokiniųugdymo
gerinimui;
gabiųvaikųirspecialiųjųporeikiųmokiniųugdymas.Įvairių •
mokymosiporeikiųturintiemsmokiniamssektųsigeriau,jei
pamokosejiemsbūtųteikiamatikslingapagalba;
mokymosipasiekimųirpažangosanalizavimas.Analizuojant •
mokiniųpasiekimųirpažangosrezultatus,vertėtųnetikfik
suotistatistinęinformaciją,išvestividurkius,betirįsigilintiį
priežastis,kurioslemiamokiniųpasiekimus.
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2 prie das

2004–2006m.perbandomUosiUsišorėsaUditUsnUstatyta10stipriųjųmokyklųveiklosaspektų

Pa pil do mo jo ugd. ir 
popamokinėsveiklos
įnašas(4.2.2)

Kokiapopamokinėsveiklosprogramų(projektų)pasiūla?Kaipmoksleiviaiskatinamidalyvautipapil
domojougdymo,popamokinėjeveikloje?
Kokiosmoksleiviųiniciatyvosyrapalaikomos?

Individualiųsaugu
mo,emocinių,fizinių
irsocialiniųporeikių
tenkinimas(4.1.1)

Kas,kaipirkokiąinformacijąkaupiaapiemoksleiviųporeikius?
Kaiptikslingaijipanaudojama?Kaipgeraimokytojaipažįstamoksleivius?
Kaipefektyviaireaguojamaįnustatytusmoksleiviųporeikius?

Tapatumoirpasididžia
vimomokyklajausmas
(5.1.1)

Kokiomisvertybėmisgrindžiamamokyklosveikla,kaiptaipasireiškia?Kaipbendruomenėsnariai
dalyvaujakuriantviziją,tikslus,mokyklosstrateginįplaną,metinęveiklosprogramąbeimokyklos
gyvenimonormas?Kokiepožymiaiparodobendruomenėsnariųpasididžiavimąmokykla?Kaipmo
kyklapristatomevisuomenėje?Kokiąatributikąmokyklaturi?Kokiųtradicijųmokyklojelaikomasi?

Mokyklosvietaben
druomenėje(5.3.2)

Kaipvykstamokyklosbendravimas,bendradarbiavimassuvietosbendruomene?Kokiusirkaipvie
tosbendruomeneiskirtusprojektusirprogramasinicijuojamokykla?Kaipaktyviaivietosbendruo
menėdalyvaujamokyklosrenginiuose?Kaipvietosbendruomenėvertinamokyklą,josveiklą,iško
taisužinoma?Kuomokyklaišsiskiriaiškitųmokyklų?

Ryšiųsušvietimoirkt.
institucijomismastas,
tikslaiirefektyvumas
(5.3.1)

Kokiusryšiuspalaikomokykla?Kokiebendravimoirbendradarbiavimosukitomisinstitucijomistiks
lai?Kaipryšiaisukitomisinstitucijomisveikiamokyklosveiklą?

Mokyklossaugumas
(5.1.4)

Kasirkaipužtikrinabendruomenėsnariųsaugumąmokykloje?
Kaipmokyklaišsiaiškinapasitaikančiussmurtoarprievartosatvejusmokykloje,kasdaroma,kadjie
būtųpašalinti?Kaipužtikrinamatvarkairdrausmėmokykloje,kokiųpriemoniųimamasijaipalaikyti?
Kokioskitosinstitucijos(bemokyklos)pasitelkiamossiekiantužtikrintibendruomenėsnariųsaugu
mą?

Aplinkossvetingumas
(5.1.3)

Kuopasireiškiamokyklossvetingumas?Naujųmoksleiviųirdarbuotojųįsiliejimoįkolektyvąsiste
ma.Kuopasireiškiabendruomenėsnariųpastangoskuriantjaukiąaplinką(aplinkosestetiškumas,
bendruomenėsnariųtarpusaviosantykiai)?Arbendruomenėsnariaijaučiasimokyklosšeiminin
kais?

Profesinėkompetencija
irįsipareigojimai(7.4.1)

Įstaigosvadovųkompetencija,kvalifikacija.Vadovųnaudojimasisaktualiausiašiuolaikineinforma
cija.Vadovųgebėjimasinicijuoti,nukreipti,komunikuoti,organizuotipersonalodarbąirmokymą,
paskirtiįpareigojimus.Vadovųdarboįtakapedagoginiopersonalotobulinimuisi.Vadovųdalijimasis
patirtimisukitųšvietimoinstitucijųpedagogais.

Vertybiniųnuostatųir
socialiniųgebėjimųug
dymas(4.2.1)

Kaipformuojamosvertybinėsnuostatos?Kaipmokomabendrautiirbendradarbiauti?Kaiptenki
namosmoksleiviųsaviugdosirsavirealizacijos(savęsįprasminimo,laisvės,meilėsirpagarbos,
kūrybos,tvarkosirdarnos)reikmės?Kokiųvertybiniųnuostatųmokyklojelaikomasi?Kaipmokiniai
skatinami,kokiostaikomosmokiniųveiklospripažinimoirvertinimoformos?Kiekjosefektyvios?

Psichologinėirsociali
nėpagalba(4.1.2)

Kokiosyrapsichologinę,socialinępagalbąteikiančiųspecialistųbendradarbiavimosupedagogais,
moksleiviaisirjųtėvaisformos?Kiekjosefektyvios?Kaipmokyklarūpinasimoksleiviųpsichologi
niusaugumu?Kaipmokyklojevykdomasžalingųįpročiųprevencijosdarbas?Koksyravadovųir
specialistųįnašassudarantsąlygasmoksleiviųemociniams,socialiniamsporeikiamstenkinti?Kaip
panaudojamamokyklospedagogų,vidiniųirišoriniųspecialistųkompetencija?

2004–2006m.perbandomUosiUsišorėsaUditUsnUstatyti5tobUlintinimokyklųveiklosaspektai

Permokyklosvertinimą
gau tos in for ma ci jos  
panaudojimas(3.4.3).

Kaip(kokiaisbūdais,arsistemingai,araiškiai)moksleiviaiirmokytojaiinformuojamiapiepasieki
mus,pažangą?Kiekvertinimoduomenimisnaudojamasianalizuojantugdymoprocesąbeijįpla
nuojant?

Vertinimoįtaka 
mokiniams(3.4.2).

Kiekvertindamimokytojaigebanaudotisgautainformacijaapiemoksleivįirugdymoprocesą?Kiek
mokytojovertinimasmoksleiviuiatskleidžiajoteigiamusypatumusirsilpnybes?Kaipskatinamas
moksleiviųsavęsvertinimas?Kaipvertinimasskatinamoksleiviųpažangąbeimokymosimotyvaci
ją?

Vertinimometodaiirjų
įforminimas(3.4.1).

Kokiosvertinimosistemos(metodai,kriterijai,principai)pasirinktosmokykloje?Kaippervertinimą
gautainformacijaįforminama,saugoma,analizuojama?Kaippasirinktojivertinimosistemaderasu
ugdymotikslais?

Užduočių,veiklosfor
mųirpriemonių 
parinkimas(3.3.1).

Kaipmoksleiviųporeikiusirgalimybesatitinkatikslai,turinys,metodaiirpriemonės?Kaiptiriami
moksleiviųmokymosiporeikiai?Kaipderinamiįvairiųmoksleiviųporeikiaiklasėje?

Specialiųjųporeikių
mokiniųugdymoorga
nizavimoefektyvumas
(4.6.3).

Kaipkoordinuojamosįvairiospagalbospriemonėsindividualiemsspecialiųjųporeikiųmoksleivių
poreikiamstenkinti?Kokiayraįvairiųpagalbospriemoniųdermė,kiekjostikslingos?Kiekmokymo
metodų,formų,pagalbospriemoniųatrankagrindžiamakonkrečiaismoksleiviųporeikiais?Kaip
parenkamitinkamimetodai,ugdymoformos,vieta?Kaiptenkinamimoksleiviųspecialiejiugdymosi
poreikiai?
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Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ 2010 m. Nr.1(290) priedas

stipriosiosmokyklųveiklospUsės(2007–2008m.) 3priedas
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2007–2008m.vertintųbendrojolavinimomokyklųveikloskokybėsapžvalga

4 priedas 

silpnosiosmokyklųveiklospUsės(2007–2008m.)

5priedas

bendrojolavinimomokyklųveikloskokybėsvertinimolygiai

kokybės
ly gis

aprašomiejiveikloskokybėsvertini
mai išvada

4lygis

Labaigera:veiksminga,spartustobu
lėjimas,išskirtinė,kryptinga,originali,
ypatinga,įspūdinga,savita,puiki,labai
paveiki,nepriekaištinga,kūrybiška

Vertaskleistiužmokyklos
ribų

3lygis Gera:viršijavidurkį,tinkama,paveiki,turi
savitųbruožų,potenciali,lanksti

Vertaskleistipačioje 
mokykloje

2lygis Nebloga:patenkinama,vidutiniška,priim
tina,nesisteminga,neišskirtinė

Tinkama,betyrakątobulinti,
vertasustiprintiirišplėtoti

1lygis
Prasta:nepatenkinama,prastesnėuž
vidurkį,neveiksminga,nevykusi,netinka
ma,nekonkreti,neperspektyvi,rizikinga

Būtinatobulinti

Nlygis Labaiprasta:bloga,nepriimtina,peiktina,
atkreiptinasdėmesys,neadekvati

Būtinaimtisradikalių 
pokyčių,mokyklaireikalinga
išorėspagalba

Šisleidinys–pirmasis
nacionalinėsmokyklų
vertinimoagentūros me ti nis 
pranešimas.Planuojamakasmet
leis ti išorėsvertinimorezultatų
apžvalgas.Tikimės,jogši
informacijabuslaukiama,
aktualiirnaudinga,tenkinanti
smalsumą,padedantiatsakyti
įklausimus,pagelbstinti
planuojantmokyklosveiklos
tobulinimokryptis.

Ateityježadameaptarti
klausimus,susijusiussu
svarbiųugdymoirmokymo(si)
problemųsprendimu,trumpai
aprašytibendruosiusišorės
vertinimorezultatusir
pristatytisėkmingus
mokyklųveiklosaspektus.

 

Pasiūlymus,pastabasar
komentarusprašomesiųsti
Nacionalinėsmokyklųvertinimo
agentūrosdarbuotojams:
snieguole.vaicekauskiene@
nmva.smm.lt 
arbainfo@nmva.smm.lt.

 

ApžvalgąparengėSnieguolė
Vaičekauskienė,Nacionalinėsmo
kyklųvertinimoagentūrosMokyklų
veikloskokybėsišorėsvertinimo
skyriausvedėja.

TalkinoNacionalinės
mokyklųvertinimoagentūros
darbuotojai:
GražvydasKazakevičius,
MonikaBilotienė,
RugilėParavinskaitė,
DianaFilipavičienė,
LaimaGudaitė,
VidaKamenskienė,
dr.AntanasValantinas,
dr.RimaZablackė.


