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Valstybinė švietimo strategija
• Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje vienas iš tikslų –
įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės
kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų
lyderystės darną.
• 2022 metų siekinys yra, kad visos Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklos (100 proc.) skelbtų savo pažangą ŠVIS.

Tyrimo metodika
• Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokyklų dažniausiai tobulinamas veiklas
bei mokyklų veiklos tobulinimo poveikį mokinių ir pačių mokyklų
pažangai.
• Tyrimo uždaviniai
• Nustatyti, kokius veiklos aspektus mokyklos dažniausiai tobulina.
• Išsiaiškinti, kokį poveikį mokyklų atliktas veiklos tobulinimas turi:
mokyklų pažangai,
mokinių brandai, pažangai ir pasiekimams.

Tyrimo metodika 2
• Pažangos įsivertinimo ataskaitas pateikė 835 Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklos (75,9 proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų). Iš jų sąrašo atrinktos
278 mokyklos.
• Analizuojami mokyklų įsivertinimo anketose už 2017–2018 mokslo metus
arba 2018 kalendorinius metus pateikti duomenys:
- bendri mokyklų pasirinktų tobulinti rodiklių duomenys;
- atsakymai į du atvirus klausimus („Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs
patobulinote šią veiklą?“ ir „Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir
pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?“).
• Imties sudarymo būdas – daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės
atrankos metodas.
• Atlikta kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė.

Dažniausiai tobulinta veikla 2017–2018 m. m. (2018 m.)
pagal rodiklį: 10 dažniausiai tobulintų rodiklių, mokyklų
skaičius (N = 854)
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

124

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

96

2.3.1. Mokymasis

66

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

62

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

57

1.1.1. Asmenybės tapsmas

53

2.4.1. Vertinimas ugdymui

50

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu

47

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje

43

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais
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Dažniausiai tobulinta veikla pagal raktinį žodį 2017–
2018 m. m. (2018 m.): 10 dažniausių, mokyklų
skaičius (N = 854)
2.2.2.1. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas

53

2.3.1.1. Savivaldis mokymasis

44

1.2.1.3. Pažangos pastovumas

40

2.4.2.1. Dialogas vertinant

33

2.1.3.2. Pagalba mokiniui

32

1.2.1.1. Optimalumas

32

2.4.1.3. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys

26

2.3.2.1. Santykiai ir mokinių savijauta

21

1.2.1.4. Pasiekimų asmeniškumas

21

4.2.2.2. Į(si)traukimas

20

1.1.1.2. Socialumas

20

1.1.1.1. Savivoka, savivertė
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Analizės pagrindiniai aspektai
• 1. Veiklų tobulinimo poveikis mokyklos pažangai („Kas mokykloje
pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą?“)
- Rezultatų srities tobulinimas
- Ugdymo(si) ir mokinių patirčių srities tobulinimas
- Ugdymo(si) aplinkų srities tobulinimas
- Lyderystės ir vadybos srities tobulinimas
• 2. Veiklų tobulinimo poveikis mokinio pažangai („Kokį poveikį
mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos
tobulinimas?“)

1. Veiklų tobulinimo poveikis mokyklos
pažangai
4.1. Rezultatų srities tobulinimas

Rezultatų sritį pasirinkusių tobulinti mokyklų
pasiskirstymas (proc.) pagal tobulinamą rodiklį,
N = 67, proc.
Mokyklos pasiekimai
ir pažanga; 11,9
Asmenybės
tapsmas; 26,9

Mokinio
pasiekimai ir
pažanga; 61,2

Gerėjo mokyklos
veiklos kokybė

Gerėjo mokyklos
mikroklimatas ir mažėjo
patyčių

9,3

Gerintos motyvavimo
sistemos ir gerėjo
mokinių motyvacija

10,3

Gerėjo mokinių
pažangumas ir namų
darbų atlikimas

11,2

Gerėjo tėvų
įsitraukimas į mokinių
pažangos stebėjimą

12,1

Gerėjo mokinių
akademiniai pasiekimai

13,1

Stiprėjo mokinių
mokėjimo mokytis,
įsivertinti, stebėti…

14

Tobulėjo ugdymo
procesas- pamokos
vedimo būdai ir…

15,9

Gerėjo mokytojų darbo
su mokiniais kokybė ir
tarpusavio santykiai

18
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Tobulėjo mokinių
asmenybės, bendrosios
kompetencijos

Mokyklų teiginių, atspindinčių, kas pagerėjo,
patobulinus rezultatų srities pasirinktą veiklą,
pasikartojimo dažnis, proc.
7,5
4,7

1,9

4.2. Ugdymo(si) ir mokinių patirčių srities
tobulinimas

Ugdymo(si) ir mokinių patirčių sritį pasirinkusių
tobulinti mokyklų pasiskirstymas pagal tobulinimo
rodiklius, mokyklų dalis proc.
Mokinių įsivertinimas;
13,5

Ugdymo(si) tikslai; 2,1 Ugdymo planai ir
tvarkaraščiai; 0,7
Orientavimasis į
mokinių poreikius; 14,9

Vertinimas ugdymui;
12,1

Ugdymas mokyklos
gyvenimu; 11,3

Mokymasis; 15,6

Mokymosi lūkesčiai ir
mokinių skatinimas; 7,1

Ugdymo(si)
organizavimas; 22,7

Mokyklų teiginių, kas pagerėjo, patobulinus
ugdymo(si) organizavimą, skaičius
0
Pagerinta pamokų kokybė: taikyti įvairesni mokymosi…
Mokytojai ėmė labiau atsižvelgti į mokinių individualius…
Mokytojai kėlė kvalifikaciją
Pagerinta drausmė mokyklose
Fiksuojama individuali pažanga
Turintiems sunkumų vykdomos konsultacijos

Didėja įsitraukimas į tarptautinius projektus
Teikiama administracijos pagalba mokytojams
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4.3. Ugdymo(si) aplinkų srities tobulinimas

Ugdymo(si) aplinkų sritį pasirinkusių tobulinti
mokyklų pasiskirstymas (proc.) pagal tobulintus
rodiklius
Aplinkų bendrakūra;
2,5
Pastatas ir jo aplinka;
10

Įranga ir priemonės;
17,5

Mokymasis virtualioje
aplinkoje; 27,5

kita, nenurodė; 5

Mokymasis ne
mokykloje; 37,5

Mokyklų paskirstymas pagal tobulintus
ugdymo(si) aplinkų srities aspektus, skaičius
0
Mokymosi netradicinėse erdvėse organizavimas (ne…
Mokymosi patalpų atnaujinimas / įrengimas
IKT įrangos ir priemonių atnaujinimas
Mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas
IKT naudojimo veiksmingumo didinimas
Mokymosi aplinkos mokykloje tobulinimas
Ugdymas(is) virtualioje aplinkoje
Mokinių įtraukimas į mokyklos erdvėkūrą
Ugdymo priemonių įsigijimas
Ugdomosios veiklos tobulinimas; mokymo metodų…
Mokymosi priemonių kūrimas kartu su mokiniais
Mokinių individualios pažangos gerinimas
Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas
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Mokyklų teiginių, kas pagerėjo, patobulinus
ugdymo(si) aplinkų aspektus, skaičius
0
Ugdymo aplinka tapo šiuolaikiškesnė, estetiškesnė, patogesnė…
Pamokos tapo šiuolaikiškesnės

Pagerėjimas nebuvo įvertintas
Padidėjo mokinių susidomėjimas pamokomis

Pagerėjo IKT priemonių naudojimas
Gerėjo mokinių motyvacija mokytis

Pagerėjo mokinių pasiekimai
Ugdymo priemonės - šiuolaikiškesnės
Pagerėjo mokytojų darbo sąlygos (pritaikius mokymo aplinką ir kitas…
Gerėjo mokinių įsitraukimas į netradicinių erdvių tobulinimą
Didėjo mokyklos bendruomenės įsitrauimas į netradicines veiklas
Pagerėjo mokinių įgalinimas
Pagerėjo mokytojų ir mokinių santykiai
Didėjo mokytojų įsitraukimas į projektinę veiklą, konkursus
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4.4. Lyderystės ir vadybos srities tobulinimas

Lyderystės ir vadybos sritį pasirinkusių tobulinti
mokyklų pasiskirstymas pagal tobulinimo rodiklius,
mokyklų dalis proc.
Nuolatinis profesinis
tobulėjimas; 6,9
Kompetencija; 3,4

Perspektyva ir
bendruomenės
susitarimai; 10,3

Mokyklos tinklaveika;
3,4
Lyderystė; 17,2

Bendradarbiavimas su
tėvais ; 37,9

Mokyklos savivalda; 3,4

Veikimas kartu; 17,2

Mokyklų teiginiai, kas pagerėjo, patobulinus
mokymąsi ir veikimą komandomis, teiginių skaičius
0
Daugėjo tėvų, besidominčių mokyklos gyvenimu; gerėjo
bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų
Stiprėjo bendradarbiavimo kultūra tarp mokytojų. Daugiau
mokytojų dirba kartu bendruose projektuose.

Sukurta ir įgyvendinta bendradarbiavimo su įstatyminiais
atstovais ir mokinių gyvenamosios vietos savivaldos
struktūriniais padaliniais sistema įgalino ugdytiniui teikti…
Daugėjo prasmingos edukacinės veiklos, išvykų, gerėjo
mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose.
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2. Veiklų tobulinimo poveikis mokinių brandai,
pažangai ir pasiekimams

Dažniausiai pateikiami atsakymai į klausimą „Kokį poveikį
mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo
pasirinktos veiklos tobulinimas?“ N: 278, procentais
Geri rezultatai (pažymiai)

23,5

Sustiprėjo gebėjimas įsivertinti ir reflektuoti

11,7

Padidėjo mokymosi motyvacija

9,5

Mokiniai turi asmeninių pasiekimų olimpiadose, varžybose,…

6,6

Padidėjo mokinių pasitikėjimas savo jėgomis

6,1

Didesnis bendradarbiavimas tarp mokinių

6,1

Mokiniai patiria mokymosi džiaugsmą

4,7

Pagerėjo mokėjimo mokytis kompetencija

4,7

Mokiniai jaučiasi atsakingi už savo rezultatus

4,7

Mokiniai planuoja karjerą

2,7

Pagerėjo mokinių lankomumas

2,7
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Dažniausiai mokyklų nurodomos pagerėjusios
mokymosi patirtys, mokyklų dalis proc. nuo visos
imties (N: 278)
Padidėjo mokymosi motyvacija
Didesnis bendradarbiavimas tarp mokinių
Padidėjo mokinių pasitikėjimas savo jėgomis
Mokiniai jaučiasi atsakingi už savo rezultatus
Pagerėjo mokėjimo mokytis kompetencija
Mokiniai patiria mokymosi džiaugsmą
Pagerėjo mokinių lankomumas
Geri santykiai tarp mokinių
Didesnis savarankiškumas mokantis
Mažiau patyčių
Didesnis mokinių įsitraukimas pamokose
Geresnis mokinių bendradarbiavimas su mokytojais
Darbinga tvarka pamokose

9,5
6,1
6,1

4,7
4,7
4,7
2,7
2,5
2,5
2,3
2,3
1,6
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Dažniausiai nurodomi su asmenybės branda susiję
požymiai mokyklų pažangos aprašymuose, mokyklų
dalis proc. nuo visos imties (N: 278)
Mokiniai planuoja karjerą

2,71

Didesnis mokinių bendruomeniškumas

1,81

Mokiniai aktyviau įsitraukia į užklasines veiklas

1,35

Aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje

1,13

Padidėjo mokinių tautinė savimonė

0,45

Sveika mokinių gyvensena

0,23
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Apibendrinimas
• Tobulina sritis, kurios turi daugiausia įtakos mokyklos veiklos kokybei:
ugdymo(si) ir mokinių patirčių bei rezultatų sritis. Dažniausiai tobulinamas
rodiklis – mokinio pasiekimai ir pažanga.
• Rezultatų srities duomenų analizės apibendrinimas.
• Ugdymo(si) ir mokinių patirčių srities duomenų analizės apibendrinimas.
• Ugdymo(si) aplinkų srities duomenų analizės apibendrinimas.
• Lyderystės ir vadybos srities duomenų analizės apibendrinimas.
• Vertindamos veiklų tobulinimo poveikį mokinių brandai, pažangai ir
pasiekimams, mokyklos dažniausiai nurodė gerus arba gerėjančius mokinių
akademinius pasiekimus, tačiau galime įžvelgti atsirandančias
formuojamojo vertinimo bei dėmesio mokinių ugdymosi patirtims
tendencijas.

