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IŠORINIS 

vertinimas 

2007–2016 m. 

Mokyklų ĮSIVERTINIMAS 

(2014-2015 m. m.) 2015 m. 

36 

20 

Vilniaus m.  

98 iš 124- 

79%  

70 mokyklų   



Išoriniai vertinimai (vnt.) 



Vilniaus miesto savivaldybės 

vertintos mokyklos (N= 70) 
2011-2015 

N= 46 



LIETUVA 

Išorinis vertinimas  

(2015–2016 m. m.): 

– įvertintos 84 mokyklos; 

– stebėta 8 280 veiklų; 

Įsivertinimas (2015 m.):  

- 912 (76,4%) mokyklų pateikė 

anketas; 

 

- Analizuoti tik 701 (58,8%) 

mokyklos rezultatai iš 

www.iqesonline.lt apklausos, 

nes tose mokyklose buvo 

apklausta reikiama imtis – bent 

30 % (116 723 mokiniai, 86 

195 tėvai) 

 

VILNIAUS M. 

Išorinis vertinimas (2011–2015 

m. m.): 

–  įvertintos 46 mokyklos;  

–  stebėta 4262 veiklų; 

Įsivertinimas (2015 m.):  
– Vilniaus m. 98 (79,0%) mokyklos 

pateikė anketas; 

–Analizuoti tik 56 (45,2%) mokyklų 

rezultatai iš www.iqesonline.lt MOKINIŲ 

apklausos, nes tose mokyklose buvo 

apklausta reikiama imtis – bent 30 %  

(iš viso -16 056 mokiniai) ; 

–Analizuoti tik 34 (27,4 %) mokyklų 

rezultatai iš www.iqesonline.lt TĖVŲ 

apklausos, nes tose mokyklose buvo 

apklausta reikiama imtis – bent 30 %  

(iš viso -7491tėvai) 

 

http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/


VILNIAUS M. 

Įsivertinimas (2015 m.):  

– Vilniaus m. 98 (79,0%) 

mokyklos pateikė anketas; 

– mokinių apklausa per 

www.iqesonline.lt: 56 

(45,5%) – įtrauktos į 

skaičiavimus; 

– tėvų apklausa per 

www.iqesonline.lt: 34 

(27,6%) 

įtrauktos į skaičiavimus 

 

Vilniaus m. vadovus  

(pavaduotojus, įsivertinimo  

grupių vadovus) NMVA  

kviečia į seminarus apie  

www.iqesonline.lt naudojimą 

lapkričio 2, 3, 4 d.  

(A. Kulviečio g-joje)  

http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/


Mokyklų veiklos kokybės sričių 

vertinimų palyginimas (Lietuva) 



Mokyklų veiklos kokybės sričių vertinimų 

palyginimas (Vilniaus miestas)  



Mokyklų veiklos kokybės sričių vertinimų 

palyginimas pagal lokalizaciją 
2011-2015 m. 



2015–2016 m. m. vertintų 

mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai. Lietuva 



Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų  

stiprieji veiklos aspektai 
2011-2015 m. 



2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI 

veiklos aspektai. Lietuva 



Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų  

tobulintini veiklos aspektai 
2011-2015 m. 



3.2. 
Mokymosi  

PASIEKIMAI 

1.1.1. Vertybės, 
elgesio normos ir 

principai 

1.2.1. Asmenybės 
raidos lūkesčiai 

2.3.1. Mokymo 
nuostatos ir būdai 

2.3.3. Mokytojo ir 
mokinio dialogas 

2.4. 
Mokymosi 

kokybė 

3.1. Pažanga 

4.5. Tėvų 
pedagoginis 

švietimas 

5.4.1. Personalo 
komplektavimas 

  Bent 40 % savivaldybės mokyklų įvertintas kaip stiprioji veikla 

 Bent 40 % savivaldybės mokyklų įvertintas kaip tobulintina veikla 

 Mažiau nei 40 % mokyklų stiprioji ar tobulintina veikla 

 
Mokymosi pasiekimų veiksniai 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 



PAMOKOS VERTINIMAS 

1. Pamokos  planavimas ir organizavimas 

2. Mokymas 

3. Mokymasis 

4. Pagalba mokiniui 

5. Vertinimas  

6. Santykiai, tvarka, klasės valdymas 

7. Mokymosi aplinka 

8. Pasiekimai pamokoje 

 



Pamokos kokybės vertinimų 

palyginimas 



Pamokų kokybė pagal kontekstą 2011–2016 m. 

Lietuva  



0-24 % 25-49 % 

52 % 

48 % 
60 % 

40 % 

Vilniaus miesto mokyklų pamokų kokybė pagal kontekstą 
2011–2015 m. 



Dalykų vertinimai 2011–2016 m.  

Vilniaus mieste 



Didaktinės paradigmos dominavimas pamokose 
Vertinama nuo 2015-2016 m. m. 



Ką apie mokyklą sako  

mokiniai? 



Vilniaus m. mokinių aukščiausių (3,4 – 4) verčių teiginių 

palyginimas  

(mokyklų proc.) 



Vilniaus m. mokinių žemiausių (1 – 1,7) ir žemų (1,8 – 

2,5) verčių teiginių palyginimas (mokyklų proc.) 



Vilniaus m. mokyklų (N=98)  

bendradarbiavimo formos su tėvais 
Tėvų  

savanoriškos  

veiklos, 

2%  

Tėvų  

pedagoginis  

švietimas,  

0% 



Kaip dažnai stebima individuali mokinio  

mokymosi pažanga mokyklose? 



Į ką orientuotas mokinio mokymosi pažangos 

stebėjimas – procesą ar rezultatą? 



Į ką orientuotas mokinio mokymosi pažangos 

stebėjimas – procesą ar rezultatą? 

„Geras vadovas tas,  
kai jo mokiniai  

daro pažangą“ 
R. Šimašius 



Mokyklos pažanga 

VŠS 2013-2022 įgyvendinimo vertinimo 

rodikliai ir siekiniai: 

Antras tikslas – įdiegti duomenų analize ir 

įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą 

16. Pažangos ataskaitas paskelbusių 

mokyklų dalis, proc. (ŠVIS) 
http://svis.emokykla.lt/lt/index/a_view/42 

 

 

http://svis.emokykla.lt/lt/index/a_view/42


Vilniaus m. mokyklų (N=70) skelbiama pažanga 2015 m. 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016) 



Vilniaus m. mokyklų viešai skelbiama pažanga (dažnis) 

Siekinys 2022 m. 



Pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis, proc. 

Lietuva 










