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Stebėtų vizito metu pamokų skaičius 
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Organizuoti pokalbiai mokykloje 

• Mokytojų metodine taryba; 

• Mokinių tarybos atstovais; 

• Mokinių tėvais; 

•  Veiklos įsivertinimo grupe; 

• Vaiko gerovės komisija; 

• Direktore; 

• Direktorės pavaduotojomis  

ugdymui;  

• Direktorės pavaduotoju 

ūkiui; 

  

 

 

• Socialine pedagoge; 

• Psichologe; 

• Specialiąją pedagoge; 

• Logopede; 

• Sveikatos priežiūros specialiste; 

• Bibliotekos  darbuotoja; 

• Muziejaus vadove; 

• Pavieniais mokytojais ir 

mokiniais; 

• Aptarnaujančiu personalu. 
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Informacijos šaltiniai 

• Mokyklos mokinių ir jų  tėvų nuomonės 

   apie mokyklos veiklą tyrimo statistinė analizė 

 

• Mokyklos dokumentai   

 

• Mokyklos  internetinė svetainė 
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Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 
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   Mokyklos  veikla 

• Savitų  mokyklos  tradicijų puoselėjimas 

 

• Progimnazijos  atvirumas  ir svetingumas  

 

• Tikslingi ryšiai  su kitomis institucijomis  

 

• Prasmingas mokymo(si) ir gyvenimo ryšys  
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Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 
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   Mokyklos   veikla 

• Geri mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose,  

projektuose 

• Paveikus rūpinimasis mokiniais 

•  Tinkama psichologinė  pagalba 
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Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 
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   Mokyklos  veikla 

•  Geras mokinių profesinis švietimas 

•  Tinkamas personalo komplektavimas   

  

•  Papildomų lėšų pritraukimas   
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Tobulintini  mokyklos veiklos aspektai 
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   Mokyklos  veikla 

• Pamatuojamo pamokos uždavinio formulavimas 

 

• Mokymo(si) veiklos diferencijavimas  

• Asmeninės mokinių pažangos matavimas 
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Tobulintini  mokyklos veiklos aspektai 
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   Mokyklos  veikla 

•  Vertinimo  pamokose formos ir būdai  

 

•  Mokyklos vidinės ir išorinės  erdvės  
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„Visų pirma, mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nors iš šalies, 

 o subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus“     

                                                      Švietimo reformos Lietuvoje  pradininkė-   

                                                                                    Habil. dr. Meilė Lukšienė 

 

1993 
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    Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad 

visus rekomenduojamus patobulinimus mokykla 

gali įgyvendinti  panaudodama savo vidinius 

išteklius ir pasitelkdama išorinę pagalbą. 

 

Mes linkime Jums  tikėti savo unikalumu, 

nepamiršti, kad į mokymą reikia žiūrėti 

 „mokinio akimis“,  drąsiai planuoti ateitį 

 ir siekti užsibrėžtų  tikslų 
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