
Giluminis veiklos kokybės įsivertinimo tyrimas 

Tyrimas vyko 2021 m. birželio mėn. 

Respondentai kviečiami dalyvauti apklausa.lt nusiuntus anketos nuorodą į TAMO. 

Respondentai – 5-8 klasių mokiniai 

Dalyvių skaičius – 116 mokinių 

Respondentai – 1-8 klasių tėvai, kviečiami per IQES onine Lietuva 

Respondentai – 166 tėvai 

Mokytojų pateikiami duomenys apie mokymąsi už mokyklos ribų.  

Tyrimą vykdė Auksė Urbonienė 

Tyrimo tikslas – ištirti mokymąsi už mokyklos ribų, jo poreikį; vertinimo aiškumą, vertinimo būdų įvairovę: 

1. Mokymasis ne mokykloje vyksta sklandžiai, organizuojamas netradicinis ugdymas už mokyklos ribų. 

2. Vertinimas padeda ugdymui: pateikiami aiškūs vertinimo kriterijai, vertinimo įvairovė. 
 

Kurioje klasėje mokaisi? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

5 26  22.4%  

6 27  23.3%  

7 36  31.0%  

8 27  23.3%  

 

Ar tau patinka mokytis šioje mokykloje? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Žinoma, kad taip 42  36.2%  

Taip 59  50.9%  

Nelabai 15  12.9%  

 

Ar tau yra naudingos kiekvieną savaitę siunčiamos mokymosi lentelės? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip, visada jas skaitau 39  33.6%  

Neskaitau jų 33  28.4%  

Kartais jas pasižiūriu 44  37.9%  

 

Ar tavo tėvams yra naudingos kiekvieną savaitę siunčiamos mokymosi stebėjimo lentelės? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip, visada jas skaito, aptariame kartu 26  22.4%  

Neskaito jų 57  49.1%  

Kartais pasidomi 33  28.4%  

 

 

 



Ar tau patinka pamokos ne mokykloje, pvz., bibliotekoje, muziejuje? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 60  51.7%  

Ne 30  25.9%  

Kartais 26  22.4%  

 

Ar tau patinka, yra naudingos pamokos, vykstančios lauke? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 68  58.6%  

Ne 26  22.4%  

Kartais 22  19.0%  

 

Ar pamokose virtualiai nukeliaujate už mokyklos ribų? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 51  44.0%  

Ne 64  55.2%  

Neatsakė į klausimą 1  0.9%  

 

Ar norėtum dažniau mokytis ne mokykloje? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Manau, tai būtų naudinga 73  62.9%  

Manau, kad naudingiau mokytis mokykloje 41  35.3%  

Neatsakė į klausimą 2  1.7%  

 

Ar tau aišku, kaip atlikti tau skiriamas užduotis, ar mokytojai išaiškina reikalavimus? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Dažniausiai taip, aišku, nes išaiškina 102  87.9%  

Dažniausiai ne, neaišku, nes nepakankamai gerai išaiškina 14  12.1%  

 

Ar mokytojai perspėja iš anksto apie atsiskaitymus, ką ir kaip reikės atlikti? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Dažniausiai taip 79  68.1%  

Taip, visi perspėja 29  25.0%  

Dažniausiai nepraneša iš anksto 6  5.2%  

Neatsakė į klausimą 2  1.7%  

 

 

 



Ar po atsiskaitymų mokytojai aptaria atlikto darbo klaidas? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Dažniausiai taip 48  41.4%  

Kai kurie mokytojai aptaria 66  56.9%  

Dažniausiai neaptariame 2  1.7%  

 

Ar tau aišku, ką turi išmokti, ką turi mokėti, mokytojai tai paaiškina? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Dažniausiai taip 66  56.9%  

Tik kai kurie mokytojai tai paaiškina 47  40.5%  

Dažniausiai ne 2  1.7%  

Neatsakė į klausimą 1  0.9%  

   

 

 

Kokius vertinimo būdus taiko tavo mokytojai? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Pažymys už visą temą (kontrolinis darbas) 111 27.1% 

Kaupiamasis pažymys už kelis atliekamus darbus 106 25.9% 

Pliusai už papildomas užduotis 95 23.2% 

Užduoties atlikimo vertinimas žodžiu 48 11.7% 

Įsivertina atliktą darbą pagal pateiktus kriterijus patys mokiniai 35 8.6% 

Kita 14 3.4% 

   

 

Jeigu tau reikėtų organizuoti pamoką ne mokykloje, kur ją organizuotum? 

Muziejuje, lauke, parke, kieme, gamtoje, universitete, botanikos sode, muziejuje, atrakcionų parke, 

gyvūnų prieglaudoje, kad vaikai suprastų kas yra atsakomybė ir užuojauta, baseine, prie vandens, 

vandens parke, ekskursijose, kitose mokyklose, išvykoje (istorija, gamta, geografija), Kauno 

valstybiniame muzikiniame teatre, lauko klasėje, miške, namuose, nuotoliniu būdu. 

 

 

TĖVAI 

 

Pamokos vyksta ne tik klasėje, bet ir lauke 3,2 

Pamokos vyksta ir kitose įstaigose, pvz., bibliotekos 3,1 

Pamokos vyksta ir aplankant įvairias vietas virtualiai 3,0  

Susitinkama su įvairiais žmonėmis ne tik mokykloje 3,0 

Aš noriu, kad vaikai mokytųsi ne tik klasėse 3,6 

Aš siūlau ir organizuoju/padedu organizuoti išvykas, kitas veiklas už mokyklos ribų 2,8 

 

Mano vaikui yra paaiškinama, kada turės atsiskaityti, kaip atsiskaityti 3,3 

Mano vaikui paaiškinama, kokios buvo klaidos, jos aptariamos po atsiskaitymo 3,3 

Vertinimas yra aiškus ir suprantamas ir man, ir vaikui  3,2 

https://apklausa.lt/f/giluminis-vq2w1tg/entries/3102611/text_results


 

 
IŠVADOS 
 
1. Mokytojų veikla, galinti vykti už mokyklos ribų, sustabdyta dėl pandeminės situacijos šalyje, tačiau 
esant galimybėms mokiniai nuolat vyksta į išvykas ir ekskursijas (pradinių klasių mokiniai dažniau), 1-8 klasių 
pamokos vyksta ir bibliotekose, Botanikos sode, parke, lauko klasėse, muziejuose. Galimai jų kiekis yra kiek 
mažesnis negu poreikis, tačiau apklausos duomenys rodo, jog ne visiems mokiniams šis mokymosi būdas yra 
priimtinas.  
2. Mokytojai organizuoja susitikimus su įdomiais žmonėmis virtualiai, tad mokiniai turi įvairių galimybių 
pažinti aplinką. Organizuojamos ir virtualios paskaitos įvairiomis temomis. 
3. Namų darbus būtina užduoti tikslingai, ne tik tam, kad jie tiesiog būtų užduoti. Uždavus – tikrinti. 
4. Nepalikti mokinių su savarankiško darbo užduotimis neįsitikinus, kad jie suprato, ką ir kaip reikia atlikti.  
5. Mokiniai turi žinoti, jog prireikus pagalbos jie turi kur pasikonsultuoti.  
6. Išaiškinti mokiniams, ką, kaip, iki kada reikia atlikti. Įsitikinti, kad tai aišku mokiniui, ne tik mokytojui.  
7. Pildyti TAMO: jeigu užduotį reikia pabaigti, rašoma, kad pabaigti, jeigu atlikti, rašoma, kad atlikti, 
paaiškinti, kaip, iki kada atlikti darbą, ar tai – kaupiamasis pažymys, ar papildomas pliusas ir pan... 
8. Teikti grįžtamąjį ryšį: jeigu darbas atliktas – pažymiu, jeigu neatliktas – iki kada privaloma atsiskaityti. 
Mokiniai ir tėvai neturėtų spėlioti, koks darbo likimas... 
9. Būtina aiškinti, ką mokiniai turi mokėti baigę šią temą, ko jie mokosi. 
10. Pamokas nors kartais vesti ne klasėje.  
11. Išnaudoti ir virtualią aplinką pamokų paįvairinimui. 
 
 


