
ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS IŠORINIO 

VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA 

 

ĮŽANGA 

 

Vizito laikas – 2015 m. spalio 12–16 d. 

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas.  

Išorės vertintojų komanda: 

Vadovaujančioji vertintoja – Ligita Kukanauzienė; 

Išorės vertintojai: Daiva Vileikienė, Ramunė Liesytė, Audronė Bartušienė, 

Jurgita Ablėnė, Vytautas Staugas, Nikolaj Petunov. 

Vizito metu išorės vertintojai stebėjo 137 užsiėmimus: pamokas, neformaliojo švietimo 

veiklas, logopedo, specialiojo pedagogo pratybas, priešmokyklinio ugdymo grupių užsiėmimus, 

modulius, konsultacijas, klasių valandėles. 126 iš jų vertino lygiais.  

 

I. PROGIMNAZIJOS KONTEKSTAS 

 

Mokykla savo veiklą pradėjo 1982 metais. 2000-2007 metais prie mokyklos buvo 

prijungti ir uždaryti 5 pradinio ugdymo skyriai ir Šilalės Katalikiškoji mokykla. 1993 metų 

liepos 1 dieną mokyklai suteiktas Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės 

mokyklos vardas, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo progimnazija. 

Progimnazija yra Šilalės miesto pakraštyje, bet kartu arti miesto centro. Progimnaziją 

lanko Šilalės miesto ir aplinkinių seniūnijų mokiniai. Susisiekimas yra geras tiek Šilalės 

autobusų parko autobusais, tiek geltonaisiais autobusais. Mokinių skaičius paskutiniaisiais 

metais mažėja 2012-2013 m.m. – 1019 mokinių, 2013-2014 m. m.- 961 mokinys, 2014-2015 

m. m. - 913 mokinių, 2015 m. rugsėjo 1 d. - 892 mokiniai.  

Daugumos progimnaziją lankančių mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra gera. 

Didžioji dalis mokinių auga pilnose šeimose, socialiai remtinų mokinių progimnazijoje yra 

132. Nemokamą maitinimą gauna 209 1-8 klasių mokiniai. Į(iš) mokyklos yra  pavežamas 

301 mokinys.  

2015-2016 m.m. progimnazijoje (rugsėjo 1 d. duomenimis) mokosi 24 mokiniai, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagal pritaikytas bendrąsias programas mokosi 18 

mokinių ir 4 mokiniai mokosi pagal individualizuotas programas.  

Progimnazija naudojasi dviem pastatais – 41 mokomuoju kabinetu trijų aukštų pastate su 

užstatytu ketvirtu mansardiniu aukštu (5428,18 kv. metrų bendro naudojamo ploto) ir 20 

mokomųjų kabinetų buvusiame vaikų darželio pastate (2436,76 kv. metrų bendro naudojamo 

ploto) dalinai pritaikytu mokyklai. Pagrindinis pastatas pilnai pritaikytas žmonėms su negalia. 

Pradinių klasių pastatas aptvertas ir tai užtikrina didesnį pradinių klasių mokinių saugumą. 

Abu pastatai renovuoti pagal projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinėje mokykloje“ ir Valstybės investicijų programą. 

Progimnazijoje dirba 73 pedagoginiai darbuotojai: 70 mokytojų dirba pagrindinėse 

pareigose, nepagrindinėse – 3; 2 pedagogai turintys mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją, 33 mokytojai metodininkai, 32 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai. Švietimo 

pagalbą teikia psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, du socialiniai pedagogai. 

Progimnazijai vadovauja I vadybinę kategoriją įgijęs direktorius, trys II vadybinės 

kategorijos pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas administracijai ir ūkiui. 

 

II. PROGIMNAZIJOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS 

ASPEKTAI 

Stiprieji veiklos aspektai 

 

1. Tradicijos ir ritualai. (1.1.2.) (4 lygis). 



Mokykloje sukurtos savitos tradicijos, švenčiamos valstybinės, religinės ir tradicinės 

šventės. Mokyklos tradicijos ir ritualai yra žinomi mokyklos bei vietos bendruomenei. 

Beveik visi kalbinti bendruomenės nariai įvardijo, jog mokykloje kasmet vyksta įvairūs 

tradiciniai renginiai, į kurių organizavimą bei dalyvavimą įtraukiami mokiniai, jų tėvai, 

socialiniai partneriai. Renginiams mokykla renkasi ir netradicines erdves. Progimnazija yra 

aktyvi Šilalės mieste ir rajone vykstančių renginių organizatorė ir dalyvė. Jau septyneri metai 

vykdomas tradicinis projektas „Plieno sparnai“, vienijantis Lietuvos ir Lenkijos mokyklas, 

pavadintas lakūnų vardais. Progimnazijos bendruomenės nariai suvokia mokyklos siekius, 

jaučiasi atsakingi už jų įgyvendinimą ir tęstinumą Puoselėjamos progimnazijos tradicijos 

stiprina mokyklos įvaizdį, prisideda prie bendruomenės vertybinių nuostatų formavimo, 

telkia vietos bendruomenę bendrai veiklai. 

2. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5.) (4 lygis). 

Mokyklos bendruomenėje yra susitarta dėl tėvų ir kitų bendruomenės narių 

priėmimo. Beveik visus tėvus tenkina bendravimo tonas, pateikiamos informacijos formos. 

Pirmajame mokyklos aukšte ir pradinės mokyklos patalpose įrengtos kabinetų rodyklės, 

aiškus ir suprantamas kabinetų ir kitų patalpų ženklinimas. Svarbi progimnazijos informacija 

talpinama įrengtuose stenduose. Apie vykstančius renginius, kitą veiklą skelbiama mokyklos 

interneto svetainėje, kiekviename aukšte pakabintuose informaciniuose ekranuose. Susitarta 

dėl tėvų ir kitų bendruomenės narių informavimo. Labai gera tėvų, mokinių, mokytojų ir 

administracijos bendravimo kultūra, pagrįsta geranoriškumu, pagarba, pasitikėjimu. 

3. Mokyklos ryšiai (1.4.) (4 lygis). 

Progimnazijos veikla tenkina vietos bendruomenę ir yra svarbi Šilalės miesto 

gyvenimo dalis. Mokyklos bendruomenės dėka daug renginių organizuojama miesto mastu. 

Progimnazija bendradarbiauja su įvairiomis švietimo bei kitomis įstaigomis, organizuoja 

bendrus edukacinius, sporto renginius, vykdo projektus, organizuoja seminarus. Didelė 

daugelio rajono verslo įmonių pagalba organizuojant mokyklos renginius. Ryšiai su 

socialiniais partneriais labai išplėtoti, įvairūs ir naudingi mokiniams. Progimnazijos 

partnerystė su kitomis institucijomis veiksminga, ryšiai įvairūs ir tikslingi. Kryptingas 

bendradarbiavimas aktyvina ir praplečia mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Mokykla 

kryptingai kuria savo įvaizdį vietos bendruomenėje, regione, nuolat ir įvairiomis formomis 

informuoja visuomenę apie savo veiklą, vertybes, pasiekimus. 

4. Neformalusis švietimas (2.1.5.) (4 lygis). 

Neformalusis vaikų švietimas progimnazijoje organizuojamas veiksmingai, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos veiklos prioritetus ir galimybes. Mokykloje 

tiriamas neformaliojo švietimo programų poreikis ir apie neformaliojo švietimo kryptis 

informuojama mokyklos bendruomenė. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja dauguma 

mokyklos mokinių. Įgyvendinant neformalųjį švietimą mokykloje ugdomas mokinių 

kūrybiškumas bei organizuojamas tinkamas popamokinis užimtumas. Mokiniai dalyvaudami 

neformaliojo švietimo veiklose tenkina saviraiškos poreikius, atstovauja progimnazijai 

miesto, rajono, šalies renginiuose, organizuoja ir vykdo socialines akcijas, įvairias veiklas. 

Mokykloje vykdomas neformalusis švietimas padeda mokiniams ugdytis saviraiškos 

poreikius bei pasiekti gerų rezultatų konkursuose, olimpiadose, projektuose. 

5. Mokiniams suprantamas mokytojo aiškinimas (2.3.3.) (3 lygis). 

Išanalizavę pamokų stebėjimo protokolus, vertintojai nustatė, kad mokytojai, 

realizuodami svarbiausias mokymo kokybės nuostatas, daugiausia dėmesio skyrė aiškinimo, 

demonstravimo, nurodymų supratimo kokybei. 19,7 proc. stebėtų pamokų, išorės vertintojai 

mokytojo ir mokinio dialogą įvertino kaip stiprųjį pamokos veiklos aspektą. Mokiniai 

pokalbio metu teigė, kad nesupratę mokomosios medžiagos pamokoje, gali drąsiai prašyti 

mokytojų, draugų pagalbos, pagal poreikį lankytis dalykų konsultacijose. Mokinių 

pasitikėjimas savo jėgomis skatinamas juos pagiriant už kiekvieną sėkmę. Daugumoje 

pamokų mokytojai paveikiai siekė dialogo su visa klase, mokinių grupėmis ir atskirais 

mokiniais, mokinių idėjos ir iniciatyvos buvo palaikomos ir skatinamos, todėl mokiniai 



reiškė savo mintis, abejones, nebijojo suklysti, klausti. Mokytojų aiškinimas pamokose buvo 

suprantamas daugeliui mokinių ir padėjo išlaikyti nuoseklią pamokos struktūrą bei 

organizuoti veiklą.  

6. Mokyklos pažanga (3.1.2.) (3 lygis). 

Mokyklos pažanga pakankamai kryptinga. Veiklų stebėjimas išorės vertinimo metu 

parodė, kad mokykla, siekdama gerinti mokinių pasiekimus, didelį dėmesį skiria palankaus 

mokymuisi klasių mikroklimato formavimui, tinkamos ugdymosi aplinkos kūrimui, mokinių 

socialiniam emociniam ugdymui, tėvų švietimui. Daugumai mokinių yra sudarytos palankios 

sąlygos ne tik mokytis, bet ir tenkinti saviraiškos poreikius. Mokiniai teigė, kad mokykloje 

sukurta gera konsultavimo sistema, sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

projektuose, akcijose, varžybose. Metodinės tarybos nariai analizuoja bendrą mokinių 

pažangą, vykusių renginių kokybę, teikia siūlymus dėl tobulinimo, tačiau per mažai dėmesio 

skiria pamokos organizavimo klausimams. Pedagogų bendruomenė stengiasi, kad visiems 

mokiniams būtų sudarytos lygios galimybės ugdytis. 

7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.) (4 lygis). 

Penkti metai progimnazijoje vykdomos visų pagrindinių mokomųjų dalykų 

konsultacijos. Mokinių pavėžėjimas yra suderintas taip, kad visi mokiniai turėtų galimybę 

jose dalyvauti. Organizuojamos mokinių, neturinčių sąlygų ar negalinčių savarankiškai ruošti 

namų darbų, grupės, kurias organizuoja mokytojo padėjėjai su dalykų mokytojais. Prieš 

dvejus metus mokykloje buvo įkurta švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė, kuri 

planuoja ir įgyvendina bendras progimnazijos veiklas. Mokyklos administracija, švietimo 

pagalbos specialistai, mokytojai puikiai pažįsta mokinius, veiksmingai identifikuoja 

problemas ir stengiasi jas kartu spręsti. Mokykloje nepriekaištingai rūpinamasi mokinių 

gyvenimo įgūdžių ugdymu: sukurta aiški, visiems bendruomenės nariams žinoma netinkamo 

elgesio, žalingų įpročių prevencijos sistema. Mokyklos erdvės pritaikytos mokiniams su 

judėjimo negalia. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika yra nuosekli bei kryptinga.  

8. Valdymo demokratiškumas (5.3.1.) (4 lygis). 

Daugumos progimnazijos bendruomenės narių teigimu, mokyklos veikla 

organizuojama remiantis demokratiškumo, bendradarbiavimo, skaidrumo ir viešumo 

principais. Progimnazijos vadovai kompetentingi. Tarp mokyklos vadovų aiškiai apibrėžtos ir 

pasiskirstytos funkcijos ir atsakomybės, tačiau visi sprendimai priimami dirbant komandiniu 

principu. Dalyvaudami įvairiuose projektuose ir tinkamai išmokę naudotis aktualia šiuolaikine 

informacija, vadovai geba deleguoti įpareigojimus, kūrybiškai organizuoti personalo darbą, į 

kaitos ir kokybės siekimo procesus įtraukti daugumą bendruomenės narių. Santykiai su 

mokyklos bendruomene grindžiami savitarpio pasitikėjimu, supratimu, nurodant darbų naudą 

ir prasmę mokyklos bendruomenės siekiams. Iš pokalbių su mokiniais, tėvais, Mokyklos 

taryba paaiškėjo, kad į vadovus nebijoma kreiptis pagalbos, visi yra išklausomi, jiems 

patariama ir padedama spręsti problemas. Svarbūs sprendimai priimami juos aptariant 

įvairiais lygmenimis, kolegialiu būdu. Apie priimtus sprendimus, mokyklos veiklą, 

pasiekimus informacija skelbiama internetinėje mokyklos svetainėje, spaudoje.  

9. Personalo valdymas (5.4.) (4 lygis). 

Mokykloje dirbantys pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, reikiamą kvalifikaciją ir 

gali įgyvendinti mokyklos uždavinius bei patenkinti mokinių ugdymosi poreikius. 

Kvalifikacijos kryptys ir tobulinimo poreikiai nustatomi atsižvelgiant į strateginius mokyklos 

veiklos tikslus, mokytojų įsivertinimo anketų duomenis, kurie nurodo, kokių mokymų 

pageidaujama. Mokytojai ir darbuotojai skatinami už gerai atliktą darbą ar išskirtinius 

ugdytinių pasiekimus. Progimnazijos bendruomenė vertina mokyklos vadovų 

demonstruojamą pagarbą ir nuoširdų dėmesingumą, šiltą, išskirtinai pozityvų požiūrį į 

darbuotojus, mokinius ir jų tėvus, nuoširdų bendravimą. Išskirtinis dėmesys leidžia 

kryptingai organizuoti personalo darbą buriant iniciatyvias komandas įvairiai veiklai. 

Progimnazijos darbuotojų teisės ir pareigos yra aiškiai apibrėžtos ir visiems suprantamos, 

leidžiančios maksimaliai išnaudoti savo galimybes. Svarbūs sprendimai dėl darbo 



organizavimo priimami skaidriai, juos aptarus ir išanalizavus skirtingose darbo grupėse. 

Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui leidžia kryptingai organizuoti personalo 

darbą, kas neabejotinai gerina daugelio mokykloje vykdomų veiklų kokybę. 

10. Lėšų vadyba (5.5.1.) (4 lygis). 

Progimnazija finansuojama iš valstybės (mokinio krepšelio) ir savivaldybės 

biudžeto. Valstybės finansuojamų lėšų (MK) pakanka pedagoginių darbuotojų darbo 

užmokesčio fondui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir kitiems su ugdymu susijusiems 

poreikiams patenkinti. Visos lėšos naudojamos tikslingai vadovaujantis mokyklos 2013-2015 

m. strateginiu planu, atsižvelgiant į aplinkos (išorės ir vidaus) situacijas ir progimnazijos 

poreikius bei teisės aktus. Papildomų lėšų pritraukiama dalyvaujant įvairiuose projektuose, 

kurių metu tvarkomos ugdymo aplinkos, įsigyjamos mokymo priemonės, dalyvaujama 

įvairiuose mokinių ir mokytojų mainų projektuose. Glaudus bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais progimnazijai padeda pritraukti tėvų paramą (2 proc. GPM). Lėšų panaudojimas 

aptariamas su bendruomenės nariais ir savivaldos atstovais. Mokyklos vadovas 

bendruomenės nariams sistemingai atsiskaito už lėšų panaudojimą. 

Progimnaziją verta pagirti už mokinių įtraukimą į visuomeninę veiklą, ugdytinių 

pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektinėje veikloje. 

 

Tobulintini veiklos aspektai 

 

1. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.) (2 lygis). 

Aptariant pamokos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus, mokytojams 28 kartus 

buvo rekomenduota taikyti aktyvų mokinių mokymąsi skatinančius metodus. Pavienėse 

pamokose buvo užfiksuotos sąveikinio mokymo (-si) organizavimo apraiškos, kuomet taikyti 

pokalbio, euristinio klausinėjimo, bendradarbiavimo mažose grupėse ar porose metodai. 

Vertintojai fiksavo, kad dauguma mokytojų dar nėra iki galo perpratę grupinio darbo, kaip 

mokymosi metodo, esmės. Mokykloje vyksta fragmentiniai didaktinės sistemos elementų – 

mokymo principų, metodų – pokyčiai. Jei mokytojai tradicinius mokymo metodus pakeistų 

ar papildytų metodais, skatinančiais mokymosi aktyvumą, tikėtina, kad mokiniai ugdytųsi 

atsakomybę už veiklos rezultatus, taptų iniciatyvesni mokymosi proceso dalyviai, stiprėtų jų 

mokėjimo mokytis kompetencija, didėtų motyvacija mokytis. 

2. Išmokimo stebėjimas (2.3.4.) ( 2 lygis). 

Vertintojai fiksavo, kad daugumoje stebėtų pamokų išmokimas tikrintas nesistemingai, 

trūko nuoseklumo: pamokos pabaigoje negrįžta prie mokymo (-si) uždavinio, nematuota 

pažanga, neveiksmingai aptarta, kiek ir kaip mokiniai išmoko, ar individualūs mokinių 

pasiekimai atitinka jų gebėjimus ir galimybes, dažnai pažanga ar pasiekimai vertinti ar 

įsivertinti tik emociškai. Tikėtina, kad mokiniai geriau mokytųsi, planuotų tolimesnius 

ugdymosi žingsnius, jeigu mokytojai stebėtų išmokimo lygį, nuolat grįžtų prie nesuprastų ar 

neišmoktų dalykų, fiksuotų kiekvieno mokinio asmeninę mokymosi pažangą, konkrečiai 

aptartų atskirų mokinių ir visos klasės sėkmės ar/ir nesėkmės priežastis. 

3. Mokėjimas mokytis (2.4.2.) (2 lygis). 

41,6 proc. stebėtų pamokų buvo fiksuota, kad tik dalis mokinių geba savarankiškai 

atlikti užduotis pamokose: jie pasirenka tinkamą atlikimo būdą, formą, gali susirasti 

papildomos informacijos ir ja pasinaudoti. Daugumai mokinių pamokose reikėjo mokytojo 

pagalbos, tiesioginių nurodymų. Tik maža dalis mokinių gebėjo atpažinti ir įsivertinti savo 

mokymosi stilių: mokymosi būdus, metodus, mokymosi pastangas, žinias, veiklos būdus, 

savijautą, nuotaiką - žinojo savo stiprybes ir tobulintinus dalykus. Tikėtina, kad 

veiksmingesnis savarankiškumo bei informacijos paieškų įvairiuose šaltiniuose metodų 

taikymas, mokinių skatinimas atpažinti ir mokėti įsivertinti savo gebėjimą mokytis, padėtų 

tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas. 

4. Mokymasis bendradarbiaujant (2.4.3.) (2 lygis). 



Dalyje stebėtų pamokų fiksuoti tinkami mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai: mokiniai, 

skirstyti į poras (13,1 proc. stebėtų pamokų) ar grupes (10,2 proc. stebėtų pamokų) užduotims 

atlikti, gebėjo pasitarti, jautė atsakomybę, drąsiai pristatė grupių atliktus darbus. Bendradarbiaudami 

mokiniai gerbė draugų nuomonę, diskutavo, tačiau daugelyje pamokų mokiniams nebuvo sudarytos 

sąlygos bendradarbiauti arba jie turėjo nepakankamai komandinio darbo įgūdžių, nors mokytojai 

uždavinyje dažnai skelbė apie darbą poromis ar grupėse. Tikėtina, kad pačių mokytojų dalinimasis 

gerąja patirtimi, taikant aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant skatinančius metodus, padėtų stiprinti 

mokinių bendradarbiavimo įgūdžius pamokose. 

5. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.) (2 lygis). 

Daugumoje pamokų buvo stebimas poreikis diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, 

bet to nebuvo daroma: mokytojai apsiribodavo tik fragmentiškomis individualiomis konsultacijomis 

specialiųjų poreikių mokiniams arba mažindavo jiems užduočių kiekį. Nebuvo atsižvelgiama į 

likusių mokinių mokymosi stilius, darbo tempą, gabesniems mokiniams užduotys nebuvo 

diferencijuojamos, o tik didinama jų apimtis. Tikėtina, kad mokinių poreikių nustatymas ir gautų 

rezultatų analizavimas, įvardijant kliūtis ir jų šalinimo būdus, mokymosi uždavinių ir tempo 

parinkimas, klausimų ir užduočių pagal sudėtingumo lygį skyrimas, kūrybingai taikomos mokymo 

priemonės sudarytų galimybes mokiniams pasitikėti savo jėgomis, didintų atsakomybę už ugdymosi 

rezultatus ir sudarytų palankesnes sąlygas siekti asmeninės pažangos pagal prigimtinius gebėjimus ir 

polinkius. 
 


