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Teminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras:  

Tirta:  

Sritis  1. Sritis. Rezultatai 

Tema 1.1. Asmenybės branda            

Rodiklis   1.1.1. Asmenybės tapsmas 

 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: 2017 m. valstybinių brandos egzaminų lyginamoji 

analizė (ataskaita NEC), Kauno „Santaros“ gimnazijos 2016 – 2017 mokslo metų pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas, Švietimo pagalbos teikimo ir specialiojo 

ugdymo skyrimo organizavimo tvarkos aprašas, Gabių ir talentingų mokinių ugdymo 

programa, 2016-2017 m.m. pažangumo ataskaitos,  2016-2017 m.m. pamokų stebėjimo 

protokolai, mokinių apklausa NMVA 2017 m., 2016 -2017 m.m Nuodugnaus mokymo(si) 

programos dalyvių sąrašas, tinklaraščiai https://santarosteatras.blogspot.lt/, 

http://ejournal.emokykla.lt/muziejus7/.  

 Išanalizavus duomenis nustatyta: 

1. Gimnazijoje siūloma įvairūs edukaciniai projektai: tarptautiniai projektai (5), 

Respublikos projektai (4), Kauno miesto projektai (4), vidiniai gimnazijos projektai  

(14). Nuo rugsėjo mėn. pradėtas vykdyti vidinio mokymosi ir pažangos projektas „Aš 

https://santarosteatras.blogspot.lt/
http://ejournal.emokykla.lt/muziejus7/


užaugau Santaroje“, projektas „Mąstau, kuriu, augu“, „Įtrauki mokykla“. 

2. Dauguma gabių mokinių dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje (60). 

Programos paskirtis – užtikrinti gabių vaikų gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą: 

plėtoti gebėjimus ir polinkius, sudaryti socialines ir edukacines ugdymo(si) sąlygas. 

3. Klasės valandėlės organizuojamos kiekvieną ketvirtadienį, skiriant ypatingą dėmesį 

bendrųjų  kompetencijų (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo) 

ugdymui, įgyvendinama Asmeninio tobulėjimo programa.  

4. Gimnazijos Mokinių pasiekimų ir pažangos tvarka papildyta asmeninės pažangos 

stebėjimo lygmenimis. Mokiniai žino mokymosi ir tobulėjimo tikslus, numato, kaip jų 

sieks, žino, kas jiems padeda gimnazijoje ir namuose. 

 

5. NMVA apklausoje išryškėjo, kad mokiniai jaučiasi šioje mokykloje saugiai (3,4), gerai 

sutaria su bendraklasiais (3,2), greta įprastinių pamokų organizuojama ir kitokia veikla 

(3,3). Apklausos duomenimis mokymasis yra orientuotas į ugdymo (si) tikslus (3,3), 

mokinių poreikius (3,3), mokymosi lūkesčius (3,3), mokinių skatinimą (3,3) ir aplinkų 

bendrakūrą (3,3), mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 

(3,2).  

Išvada:  
 

Mokiniams  iš esmės sudarytos tinkamos sąlygos bręsti kaip asmenybėms: daugumą 

mokinių įtraukiami į projektinę veiklą, skatinamas mokinių dalyvavimas miesto, nacionalinio 

ir tarptautinio lygmens konkursuose, palaikoma mokinių savivalda, ugdomos bendrosios 

kompetencijos (komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė) dalyje 

organizuojamų veiklų bei klasės valandėlėse. Ugdant mokinių mokėjimo mokytis bei 

asmenines kompetencijas iš dalies skatinimas  asmenybės unikalumo suvokimas, analizuojant 

individualų mokinio profilį, mokant mokinius sutelkti jėgas siekiant užsibrėžtų tikslų, save 

įsivertinti, pasitikėti savo jėgomis, konstruktyviai spręsti problemas. Atlikus duomenų šaltinių 

analizę, tikslas vertinamas „ gerai“. 

Rekomenduojama: 

1. Kelti mokinių savivertę, kryptingai siekiant individualios mokymosi pažangos, 

įgyvendinant patvirtintą individualios pažangos stebėsenos programą, vidinį projektą 

„Aš užaugau „Santaroje“. 



2. Tobulinti neformaliojo švietimo veiklą, atliepiant šiuolaikinius mokinių poreikius, 

išryškinant organizacijos savitumą, atskleidžiant asmenybės unikalumą, skatinant 

savęs pažinimą ir asmenybės augimą. 

Sritis 1. Rezultatai    

Tema 1.1. Asmenybės branda          

Rodiklis   1.1.1. Gyvenimo planavimas 

Karjeros centro veiklos planas 2016 – 2017 m.m. 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: 2016 – 2017 m.m. gimnazijos mėnesių planai, tradicinio 

renginio „Karjeros laiptai“ programa, klasių vadovų planai, karjeros tinklaraštis 

http://karjerosugdymocentras.blogspot.lt/ 

 

Išvada: 

1. Kiekvieną gruodžio mėnesį vyksta tradicinis Karjeros renginys „Karjeros laiptai“, kuriame 

sėkmės istorijomis dalijasi verslininkai, gimnazijos Alumni, mokiniai eina į darbovietes 

susipažinti su norimomis profesijomis.  

2. Visus mokslo metus organizuojami karjeros planavimo renginiai tiek visos gimnazijos 

mastu, tiek atskirais klasių koncentrais. Gimnazijoje yra suburta karjeros darbo grupė, dirbanti 

pagal parengtą Karjeros centro veiklos planą.  

3. Vidinė karjeros programa integruojama į dalykų ugdymo turinį, klasių valandėles, 

neformaliojo švietimo veiklas. 

4. Visi antrų klasių mokiniai atlieka Hollando testą. Mokyklos psichologė teikia siūlymus dėl 

individualių dalykų pasirinkimo.  

 

Bendras rodiklio vertinimas „gerai“. Mokykloje veikia Karjeros centras, 

įgyvendinama Karjeros ugdymo programa, klasių vadovų planuose numatytos veiklos, 

susijusios su gyvenimo planavimu. Pagalbą planuojant gyvenimą teikia mokyklos psichologė, 

kuri, bendradarbiaudama su klasių vadovais,  padeda mokiniams nusistatyti polinkius, 

stipriąsias gebėjimų puses, tačiau ši veikla turėtų vykti kryptingiau ir nuosekliau. Apie 

tolesnio mokymosi galimybes, profesijas mokiniai supažindinami praktinių užsiėmimų, 

renginių, susitikimų, išvykų metu. Į karjeros ugdymą daugeliu atveju įtraukiami mokinių tėvai 



ir buvę mokiniai.  Jie kviečia mokinius į savo darbo įstaigas, atvyksta į klasės valandėles ir 

pristato savo profesiją, darbovietę bei sėkmės istorijas. Tai skatina gimnazijos, tėvų, buvusių 

mokinių bendradarbiavimą.  

Rekomenduojama:  

1. Holland testą organizuoti visos mokyklos mokiniams. Su rezultatais mokinius 

supažindinti individualiai, padėti apsispręsti dėl dalykų pasirinkimo 3 – 4 klasėse. 

2. Kiekvienas pagrindinio ugdymo programos mokinys pildo Karjeros planą, kuriame 

didelis dėmesys skiriamas savęs pažinimui, tikslų išsikėlimui ir jų realizavimui. Su 

mokiniais aptarti per klasės valandėles, individualius pokalbius. 

3. Suburti Alumni feisbuko virtualią grupę, į karjeros ugdymą ir toliau sėkmingai įtraukti 

tėvus. 

 

4. Sritis. „Lyderystė ir vadyba“ 

Tema „Mokymasis ir veikimas komandomis“              

Rodiklis   4.2.3 Mokyklos tinklaveika 

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai: gimnazijos internetinės svetainės informacija, 

individualūs pokalbiai su bibliotekos darbuotoja, psichologe, socialine pedagoge, direktoriaus 

įsakymai, mėnesio planai, metodinių grupių planai, Mokyklos ugdymo planas.  

Išvada:  

1. Gimnazijoje vyko: 

 15 susitikimų su aukštųjų mokyklų studentais, dėstytojais; 

 4 paskaitos, kurias skaitė VDU, KTU dėstytojai; 

 6 susitikimai Šilainių bibliotekoje 

 4 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VU, KTU, VDU. 

 

2. Apie 140 mokinių atstovauja gimnazijai konkursuose, konferencijose mieste ir respublikoje. 

Dalis mokytojų skaito pranešimus Kauno miesto konferencijoje.  

3. Suorganizuotos 25 netradicinės pamokos informacinio centro erdvėse, 16 netradicinių 

pamokų kitose erdvėse. 

4. Dalis  mokinių puikiai žino mokyklos istoriją, dėvi uniformas, segi ženkliukus, žino 



mokyklos himną, 

Rodiklis „Mokyklos tinklaveika“ vertinamas „gerai“. 

Įgyvendinama specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalis, praplečiant ugdymo turinį 

ekonominio mąstymo, finansų raštingumo, tiriamojo darbo kompetencijų ugdymu. Sudaromos 

sąlygos savęs ir savo karjeros pažinimui, jos planavimui, pasirinktos srities žinių gilinimui, 

todėl nuo 1 klasės siūloma mokytis pasirinktų dalykų, atsižvelgiant į polinkius ir interesus:  

Išmaniųjų technologijų, matematikos – ekonomikos,  Tyrimų laboratorijos. Per ekonomikos – 

matematikos pamokas taikomi modernūs verslumo metodai, įvairūs simuliaciniai žaidimai, 

ekonomikos ir verslo pažinimo situacijos, komandinio darbo užduotys. Tyrimų laboratorijoje 

mokiniai taikant praktinę tiriamąją veiklą gimnazijos ir universitetų laboratorijose stebi gyvąją 

gamtą, mokslo idėjas ir technologijas pritaiko kasdieniniame gyvenime. Išmaniųjų 

technologijų pamokose mokiniai pagal Bloomberg laboratorijos idėją įgyvendina savo 

svajones, vykdo finansinius skaičiavimus ir kitokias užduotis. 

Gimnazija atvira bendradarbiavimui su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais, dalis 

mokinių gerai žino gimnazijos istoriją, moka himną, dėvi uniformas. Dauguma mokinių 

atstovauja gimnazijai respublikiniuose ir miesto konkursuose bei konferencijose, festivaliuose 

ir kt. Dalis mokytojų  prisideda prie gimnazijos įvaizdžio gerinimo, skaitydami pranešimus 

miesto konferencijose, pamokos organizuojamos kitose erdvėse, pasitelkiant socialinius 

partnerius.  

Rekomenduojama:  

 

 Tęsti sėkmingą bendradarbiavimą su soc. partneriais bei kitomis institucijomis, vedant 

pamokas, projektus kitose edukacinėse erdvėse 

 Fiksuoti integruotų pamokų vedimą mėnesio plane. 

 Toliau įgyvendinti specializuoto ekonominio ugdymo modelio dalį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017 metų NMVA tėvų ir mokinių apklausų duomenų 

palyginimas 
 

 


