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NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS 

TEMINIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 
 

2021-12-13  Nr. A-30 

Vilnius 

 

ĮVADAS 

 

Vizito laikas – 2021 m. lapkričio 15-17 d. 

Išorinio vertinimo tikslas – įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą 

mokykloje. 

Išorinis vertinimas vykdomas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl 

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1254 „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos 

teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, temos, klausimų ir vertinimo rodiklių 

nustatymo“ patvirtinta tema, pateiktais klausimais ir vertinimo rodikliais.  

Vertinimo metu Alytaus Panemunės progimnazijoje (toliau – progimnazija, mokykla) 

stebėtos 35 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos, iš jų: 28 pamokos, 5 pagalbos mokiniui 

specialistų pratybos, 2 neformaliojo švietimo užsiėmimai. Vertintojai dalyvavo pokalbiuose su 

tikslinėmis grupėmis, savivaldos institucijomis: Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), mokyklos 

veiklos įsivertinimo grupe, mokinių taryba, metodine taryba, progimnazijos taryba, mokyklos 

vadovais. Analizavo progimnazijos veiklos dokumentus, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo 

dokumentus, Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA), Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriaus pateiktą informaciją, Alytaus Panemunės progimnazijos 

mokinių, tėvų ir pedagogų nuomonės apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje tyrimo (toliau 

– NŠA tyrimas) statistinės ataskaitos duomenis. Remiantis minėtais duomenimis ir surinkta 

informacija, buvo suformuluoti ir progimnazijai pristatyti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos 

aspektai, kurie nurodo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą mokykloje, turintys įtakos visų 

mokinių aktyviam dalyvavimui ugdymo procese. 

 

I. MOKYKLOS KONTEKSTAS 

             Alytaus Panemunės progimnazija – bendrojo ugdymo įstaiga, įgyvendinanti 

priešmokyklinio, pradinio, pirmos dalies pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas. Įsikūrusi Alytaus miesto pakraštyje. Netoliese yra Alytaus Šaltinių progimnazija, Alytaus 

Putinų gimnazija, Alytaus profesinio rengimo centras. 

           Progimnazija įsteigta 1988 m. rugsėjo 1 d. – Alytaus miesto 11-oji vidurinė mokykla, 1994 m. 

rugsėjo 1 d. – Alytaus Panemunės vidurinė mokykla. 2011 m. rugsėjo 1 d. – Alytaus Panemunės 

pagrindinė mokykla, 2018 m. rugsėjo 1 d. – Alytaus Panemunės progimnazija. 
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Alytaus Panemunės progimnazija, siekdama švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimo, 

tautinio ir pilietinio tapatumo stiprinimo, kultūros skvarbos ir visuomenės kūrybingumo didinimo, 

įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą. Viename iš 

savivaldybės strategijos tikslų numatyta – užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, 

maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams ir studentams 

palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir 

studijų poreikius – mokykla, neatsižvelgdama į mokinių nesėkmes iš praeities, priima kiekvieną 

mokinį, sudarydama palankias galimybes tapti lygiaverčiu bendruomenės nariu, kuris galėtų 

sėkmingai mokytis ir veikti kartu. Kitas savivaldybės strategijos tikslas – garantuojant švietimo 

sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia 

pagalba atpažįstant save ir renkantis veiklos kelią pasaulyje, garantuojant švietimo sistemos 

veiksmingumą, sukurti paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia pagalba 

atpažįstant save ir renkantis veiklos kelią pasaulyje – progimnazija įgyvendindama šį tikslą 

kryptingai planuoja ir vykdo įtraukiojo ugdymo veiklas per STEAM projektus, neformaliojo vaikų 

švietimo būrelius, dalykų modulius, kurie padeda mokiniams pažinti savo poreikius, nusimatyti 

profesinę kryptį. 

Progimnazijos bendruomenė yra auganti. 2020-09-01 progimnazijoje mokėsi 422 mokiniai, 

2021-09-01 – 443 mokiniai. Mokykloje suformuota 20 klasių komplektų (įskaitant priešmokyklinio 

ugdymo grupes). 2020-2021 m. m. mokinių vidurkis klasėje – 21; 2021–2022 m. m. – 23.  

Progimnazijoje, nuosekliai ir kryptingai organizuojamas STEAM ugdymas, 2020 metais 

mokykla tapo STEAM tinklo nare. Plėtojant STEAM veiklas pamokose, moduliuose, būreliuose, 

projektiniuose darbuose, edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose, progimnazijos mokiniai turi 

galimybę mokytis spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias 

kompetencijas per tyriminį ugdymą.  

Pagirtina, kad progimnazijos direktorės Giedrės Romaškienės metų veiklos užduotys dera su 

progimnazijos veiklos planavimo dokumentais, 2020 metais direktorės veikla buvo įvertinta labai 

gerai, nes užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Dauguma mokyklos 

vadovės 2021 metų veiklos užduotys susijusios su įtraukiojo ugdymo stiprinimu mokykloje: ugdymo 

kokybės gerinimas tobulinant STEAM ugdymą, kuris skatina visus progimnazijos mokinius dalyvauti 

tyrinėjimu ir projektine veikla grindžiamame ugdyme, siekiant pagerinti ugdymo(si) pasiekimus; 

mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pamokose, moko mokinius atlikti savirefleksiją, planuoti 

ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Numatyti 

vertinimo rodikliai siejami su progimnazijos veikla, mokinių pasiekimais, mokytojų kvalifikacijos 

kėlimu, rezultatai pamatuojami siekiant kiekvieno progimnazijos mokinio sėkmės. 

 

II. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE: 

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI 

 

STIPRIEJI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI 

1. Įtraukioji lyderystė mokymuisi (rodiklis 1.2. – 3 lygis). 

2. Įtrauktį paremianti tinklaveika (rodiklis 1.6 – 3 lygis). 

3. Planavimo lankstumas ir nuoseklumas įgyvendinant STEAM ir neformaliojo švietimo 

programas (rodiklis 2.1. – 3 lygis). 

4. Pagalba mokiniui ir šeimai teikiant paramą bei užtikrinant mokyklos bendruomenės 

poreikius (rodiklis 2.1. – 3 lygis). 

5. Įtraukios kultūros kūrimas (rodiklis 2.2. – 3 lygis). 
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TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI 

 

1. Sprendimų pagrįstumas nusimatant mokyklos veiklos kokybės kaitą, įtraukiojo ugdymo 

sampratos link– (rodiklis 1.1 – 2 lygis). 

2. Skirtingų metodų, priemonių, aplinkų taikymas organizuojant įtraukųjį ugdymą. (rodiklis 

2.1 – 2 lygis). 

3. Rezultatai (pasiekimai ir pažanga), siekiant visų ir kiekvieno mokinio ūgties.  (rodiklis 

2.3. – 2 lygis). 

 

IV. VERTINAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

1. Vertinimo sritis: LYDERYSTĖ IR VADYBA 

Vertinimo lygis - 3 

Rodiklis, vertinimo lygis   
Vertinimo pagrindimas, 

Apibendrinimas 

Stiprieji vertinamos 

srities veiklos aspektai   

 

 

 Įtraukioji lyderystė mokymuisi, siekiant palankaus įtraukiojo 

ugdymo organizavimo, telkiant ir inicijuojant mokyklos 

bendruomenę pokyčiams, inovacijoms. 

 Įtrauktį paremianti tinklaveika, skleidžiant mokyklos įtraukiojo 

ugdymo edukacinius sprendimus vietos, miesto, šalies, 

tarptautinėms bendruomenėms. 

Tobulintini vertinamos 

srities veiklos aspektai  

 Sprendimų pagrįstumas nusimatant mokyklos veiklos kokybės 

kaitą, įtraukiojo ugdymo sampratos link. Progimnazijoje 

vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas, tačiau analizuojant 

veiklos ir ugdymo proceso planavimo dokumentus, vertintojai 

nerado įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų, kurios padėtų 

nusimatyti pamatuojamus kokybės augimą apibrėžiančius 

rodiklius, kurie rodytų įdėtą indėlį (pasiekimą) ir atsižvelgiant į 

tai kelti naujus tikslus įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 

Vertinamos srities 

rekomendacijos 

 

 

 Rengiant veiklos planų projektus pasitelkti į pagalbą 

tėvus/globėjus, nes toks bendradarbiavimas padėtų kurti 

įvairiapusę įtraukios kultūros lyderystę, kuri skatintų visus 

bendruomenės narius prisiimti atsakomybę už mokyklos 

pasiekimus ir rezultatus.  

 Mokytojams priimti bendrus susitarimus dėl kolegialaus 

mokymosi, kurie padėtų sėkmingai organizuoti kiekvieno mokinio 

ugdymą(si), gerintų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 Į mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metinį įsivertinimą 

įtraukti pamokų kokybės įsivertinimą, tobulintinų pamokos 

aspektų ateinantiems mokslo metams nusimatymą. 

 Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijai tobulinti 

ieškoti ne tik mokymų iš išorės, bet ir aptarti tai metinių pokalbių 
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metu – identifikavus atskirų pamokos aspektų mokytojus, kurie, 

diegtų kolegialaus mokymosi praktiką. 

 Progimnazijos savininkei Alytaus miesto savivaldybei ieškoti 

galimybių pritaikyti mokyklos pastatą neįgaliesiems, kad būtų 

pašalinti barjerai, trukdantys organizuoti ugdymą visiems 

mokiniams. 

 

2. Vertinimo sritis: UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS  

Vertinimo lygis: 2 lygis 

Stiprieji vertinamos 

srities veiklos aspektai  

 Planavimo lankstumas ir nuoseklumas įgyvendinant STEAM ir 

neformaliojo švietimo programas. Progimnazijoje STEAM, 

neformaliojo švietimo suplanuotos veiklos derančios, vienos kitas 

papildančios, padedančios siekti išsikeltų tikslų, dauguma 

užtikrinančios visų mokinių įtrauktį.  

 Pagalba mokiniui ir šeimai teikiant paramą bei užtikrinant 

mokyklos bendruomenės poreikius. Aiškūs susitarimai dėl 

paramos ir pagalbos teikimo šeimai, specialiojo pedagogo, 

logopedo bendradarbiavimas su mokytojais ir tėvais, socialinio 

pedagogo taikomi saugios aplinkos kūrimo metodai kuria sąlygas 

tiek tėvams, tiek mokiniams sėkmingai dalyvauti ugdymo(si) 

procese.  

 Įtraukios kultūros kūrimas. Prevencinių programų įvairovė, 

mokinių tarybos, mokytojų inicijuojami projektai, pozityvios 

kultūros taisyklės pamokose ugdo bendruomenės narių abipusį 

pasitikėjimą, pagarbą ir toleranciją mokinių įvairovei bei stiprina 

įtraukiojo ugdymo nuostatas. 

Tobulintini vertinamos 

srities veiklos aspektai  

 Skirtingų metodų, priemonių, aplinkų taikymas organizuojant 

įtraukųjį ugdymą. Nors progimnazija yra susitarusi dėl aiškių 

tikslų (mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo, STEAM 

įgyvendinimo), tačiau  daugumoje vertintojų stebėtų pamokų 

mokytojai dirbo vienodai, nebuvo numatyti edukaciniai 

sprendimai (skirtingi metodai, priemonės, aplinkos), padedantys 

mokiniams išvengti mokymosi kliūčių ir užtikrinantys visų 

mokinių mokymosi sėkmę.  

 Rezultatai (pasiekimai ir pažanga), siekiant visų ir kiekvieno 

mokinio ūgties. Mokykloje kreipiamas dėmesys mokinio 

akademiniams ir kitiems pasiekimams, yra susitarta dėl vertinimo 

ir individualios pažangos matavimo, tačiau  per mažai skiriama 

dėmesio sistemingai visų mokinių ir kiekvieno individualios 

pažangos analizei ir refleksijai, atsižvelgiant į individualias 

mokinio startines pozicijas, raidos galimybes ir kt. numatytus 

pasiekimus. Būtina dažniau (kartą per mėnesį) vertinti ir 

analizuoti ugdymo(si) poveikį ir pagalbos veiksmingumą 

ugdymosi rezultatams.  
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Vertinamos srities 

rekomendacijos 

 

 

 Mokytojams, planuojant pamokos tikslus ir siektinus rezultatus, 

atsižvelgti į mokinių skirtybes ir pateikti pamokos medžiagą 

skirtingais būdais bei leisti mokiniams pasirinkti kiekvienam 

priimtiniausią užduočių atlikimo būdą ir priemones, taip leidžiant 

įvairiais būdais pademonstruoti žinojimą. 

 Sudaryti palankias sąlygas mokiniams aktyviai ir laisvai veikti, 

bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis vieniems iš kitų, 

organizuoti pagalbos mokinys – mokiniui grupes, mažinant 

mokymosi kliūtis ir kuriant tvarią savivertės bei pasitikėjimo 

savimi skatinimo politiką.  

 Pamokose sistemingai grįžti prie pamokos uždavinio, aptarti, 

kokie mokinių pasiekimai lyginant su išsikeltu uždaviniu, 

sudaryti tinkamas sąlygas pasimatuoti individualią pažangą, 

numatyti tolimesnius mokymosi žingsnius.  

 Darbo grupėms sistemingai stebėti, analizuoti, kaip reflektuojama 

visų mokinių ir kiekvieno pažanga, atsižvelgti į individualias 

mokinio startines pozicijas, raidos galimybes ir kt., numatytus 

pasiekimus, konsultuojantis su specialistais, priimti susitarimus 

dėl išskirtų tobulintinų aspektų gerinimo. 

 Metodinei tarybai susitarti dėl kolegialaus grįžtamojo ryšio, kaip 

veiksmingo mokytojų mokymosi metodo, taikymo 

organizacijoje. 

 Mokyklos vadovams, naudojant kiekybinius ir kokybinius 

metodus, plėtoti įsivertinimo kultūrą organizacijoje, į įtraukųjį 

ugdymą orientuotą profesinį tobulėjimą.   

 

V. REKOMENDACIJOS DĖL MOKYKLOS VEIKLOS KRYPTINGUMO 

ORGANIZUOJANT ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ 

 

Progimnazijos savininkui:  

o Skirti lėšų mokyklos vidinei renovacijai. Įstaiga galėtų greičiau sutvarkyti ir renovuoti 

erdves, kas pagerintų edukacinių ir kitų erdvių estetiškumą, jaukumą ir ergonomiškumą, 

sudarytų sąlygas priimti mokinius, kurie turi, judėjimo, regos, klausos negalią. 

Progimnazijos vadovams: 

o Siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo politiką, rekomenduojama planuojant metų  

veiklas nusimatyti tikslus, kurie būtų nukreipti į sistemingą ugdymo proceso stebėseną, 

atsižvelgiant į individualias mokinio startines pozicijas, raidos galimybes, numatytus 

pasiekimus, priimti susitarimus dėl išskirtų tobulintinų aspektų gerinimo (veiklos kokybės 

įsivertinimas). 

o Organizuoti sistemingą pedagoginės veiklos stebėseną, atsižvelgiant į priimtų 

sprendimų / susitarimų  įgyvendinimą ugdymo procese ir sudaryti sąlygas pedagogams stebėti 

kolegų pamokas, aptariant priimtų sprendimų / susitarimų poveikį kiekvieno mokinio 

pažangai. 

o Sutelkti didesnį dėmesį į savivaldos veiklų aktyvinimą, tobulinti bendradarbiavimo su 
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mokinių tėvais/globėjais formas ir būdus, įtraukiant juos į mokyklos veiklos bei ugdymo 

proceso planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo procesus. 

Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams: 

o Siekiant aukštesnės mokinių mokymosi motyvacijos, visų mokinių įtraukties, pamokas  

organizuoti sąveikos ir mokymosi paradigmų plotmėje -  mokymosi procesą orientuoti į 

mokinį (mokinių informacijos konstravimą, o ne į mokytojo; informacijos pateikimą; 

akcentuoti bendradarbiavimą, skatinti kritinį vertinimą). 

o Mokytojo veiklos įsivertinimą planuoti ir analizuoti skiriant dėmesį poveikiui – visų  

ir kiekvieno mokinio įtraukčiai, asmeninei pažangai ir pasiekimams. 

o Ugdymo procese taikyti tikslingus mokinių pergrupavimo pagal jų mokymosi poreikius  

(tempą, mokymosi stilių, pasiekimus, ugdymo aspektus, interesus) būdus, kurie kurtų bebarjerę 

mokymosi aplinką, užtikrintų mokymosi sėkmę. 

o Stiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų bendradarbiavimą su  

dalykų mokytojais, modeliuojant veiksmingesnius mokymosi būdus, kuriant sąlygas visiems 

mokiniams sėkmingiau dalyvauti bendrame ugdymo(si) procese. 

o Stiprinti įtraukiojo ugdymo nuostatas ir praktiką, įgyvendinant priimtus susitarimus/ 

sprendimus ugdymo procese. 

 

 

Vadovaujančioji vertintoja                                                                    Violeta Dapkevičienė   

 

 

Vertinimo skyriaus vedėja                                                                  Snieguolė Vaičekauskienė 
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                                                                                                                               PRIEDAI 

Apibendrintas stebėtų pamokų aspekto ,,Ugdymosi aplinkos“ vertinimas, N-33 

 

1 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

2 pamokos 12 pamokų 18 pamokų 1 pamoka 

6,00 proc. 36,4 proc. 54,6 proc. 3 proc. 

 

Apibendrintas stebėtų pamokų aspekto ,,Vadovavimas kiekvieno mokinio ugdymuisi“ vertinimas, 

N-33 

 

2 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

2 pamokos 11 pamokų 16 pamokų 4 pamokos 

6 proc. 33,3 proc. 48,6 proc. 12,1 proc. 

 

Apibendrintas stebėtų pamokų aspekto ,, Mokymosi patirtys“ vertinimas, N-33 
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3 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

0 pamokų 14 pamokų 18 pamokų 1 pamoka 

0 proc. 42,4 proc. 54,6 proc. 3 proc. 

 

Apibendrintas stebėtų pamokų aspekto ,, Vertinimas ugdant“ vertinimas, N-33 

 

4 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

1 pamoka 9 pamokos 19 pamokų 4 pamokos 

3 proc. 27,3 proc. 57,6 proc. 12,1 proc. 

 

Apibendrintas stebėtų pamokų aspekto ,,Kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai“ vertinimas,  

N-33 

 

5 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

1 pamoka 7 pamokos 17 pamokų 8 pamokos 

3 proc. 21,2 proc. 51,5 proc. 24,3 proc. 

Stebėtų pamokų vertinimas pagal mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

6 lentelė 

 N Ugdymo(si) 

aplinkos 

Vadovavi

mas 

kiekvieno 

mokinio 

ugdymuisi 

Mokymosi 

patirtys 

Vertini 

mas 

ugdant 

Kiekvieno 

mokinio 

pažanga ir 

pasiekimai 

Vidurkis 

Mokytojas 4 2,00 1,75 2,25 1,75 1,50 1,85 

Vyr. mokytojas 7 2,57 2,43 2,14 2,14 2,14 2,29 

Metodininkas 22 2,50 2,40 2,50 2,25 2,10 2,35 

Ekspertas 2 2.50 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 

 

Stebėtų pamokų vertinimas pagal ugdymo(si) paradigmą N-35 

 

7 lentelė 

 N Ugdymo 

(si) 

aplinkos 

Vadovavi

mas 

kiekvieno 

mokinio 

ugdymuisi 

Mokymosi 

patirtys 

Vertini

mas 

ugdant 

Kiekvieno 

mokinio 

pažanga ir 

pasiekimai 

Vidur

kis 

Mokymo (tradicinė) 25 2,17 2,00 2,29 2,04 1,79 2,00 

Bandoma dirbti 

šiuolaikiškai 
8 3,13 3,13 2,63 2,50 2,63 2,80 

Mokymosi (šiuolaikinė) 2 4,00 4 3,00 4,00 3,00 3,60 

 


