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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS 

Veiklos kokybės platusis (arba visuminis) įsivertinimas 

 

Įsivertinimas pradėtas vykdyti 2019 m. spalio – lapkričio mėn. pagal „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką”, 

patvirtintą 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-

267. 

TYRIMO METRIKA 

Veiklos kokybės įsivertinimo vizija: kadetų licėjaus bendruomenė refleksyvi: apmąsto ir 

aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo įvykius, įsivertina, geba pasimokyti iš patirties ir 

pagrįstai planuoti. Kadetų licėjaus nariai geba bendrai formuluoti tikslus, kurti viziją, derinti 

asmeninius tikslus su kadetų licėjaus bendruomenės tikslais. 

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:  

 plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą kadetų licėjuje; 

 skatinti kadetų licėjaus bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie 

gerą licėjų; 

 stiprinti kadetų licėjaus bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir 

atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą; 

 į kadetų licėjaus tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius, kitas 

suinteresuotas grupes.  

 

Objektas: kadetų licėjaus veiklos kokybė. 

Kiekybinis tyrimas: apklausa (www.manoapklausa.lt). Priedas Nr.1, Nr.2, Nr.3  

Respondentai: 

 Mokiniai - 200 

 Tėvai/globėjai - 32 

 Mokytojai – 29 

 

http://www.manoapklausa.lt/
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2019 m. kadetų licėjaus įsivertinimo modelių kaita: 

1. Mokyklos 

kultūra 

2. Ugdymas ir 

mokymasis 

3. Pasiekimai 4. Pagalba 

mokiniui 

5. Mokyklos 

strateginis 

valdymas 

 

 

1. Rezultatai 2. Ugdymas(is) ir 

mokinių 

patirtys 

3. Ugdymo(si) 

aplinkos 

4. Lyderystė ir 

vadyba 

 

Atsižvelgiant į 2019 m. kadetų licėjaus įsivertinimo modelių kaitą ir į tai, kad mokiniai, 

mokytojai, tėvai/globėjai į pagrindinius veiklos kokybės įsivertinimo klausimus turėjo atsakinėti 

internetinėje svetainėje: www.manoapklausa.lt (patogu sukurti apklausą, rinkti duomenis ir iškart 

prieinami rezultatai) gautos procentinės vertės konvertuojamos į kokybės lygį pagal šią lentelę 

(Nr.1): 

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO LYGIAI 

 

Kokybės lygis Procentinė vertė Aprašomieji veiklos kokybės vertinimai 

4 90 %  - 100 % Labai gera: veiksminga, išskirtinė, kryptinga, 

savita, kūrybiška 

3 60–89 % Gera:viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, 

lanksti 

2 31–59 % Patenkinama:vidutiniška, nebloga, nesisteminga, 

neišskirtinė 

1 11–30 % Prasta:nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, 

nekonkreti 

(lentelė Nr.1) 

 

 

 

 

 

http://www.manoapklausa.lt/
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Veiklos kokybės lygis nustatytas 4 sritims ir  apskaičiuotas aritmetinis vidurkis kiekvienai sričiai 

priskirtoms atitinkamai 2, 4, 2 ir 3 temoms, t.y. viso 11 temų  (lentelė Nr.2).  

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIAI 

 

Sritis 

(4 sritys) 

Tema 

(11 temų) 

Nustatytas kokybės lygis 

(bendras visoms, kiekvienai sričiai 

priskirtoms, temoms) 

 

Mokiniai Mokytojai  Tėvai 

1. Rezultatai 1.1. Asmenybės branda 2,6 2,6 3,1 

1.2. Pasiekimai ir pažanga 

2. Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys 

2.1.Ugdymo(si) planavimas 2,9 2,9 3,0 

2.2. Vadovavimas mokymuisi 

2.3. Mokymosi patirtys 

2.4. Vertinimas ugdant 

3. Ugdymo(si) 

aplinkos 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė 

aplinka 

3,1 2,8 3,0 

3.2. Mokymasis be sienų 

4. Lyderystė ir 

vadyba 

4.1. Veiklos planavimas ir 

organizavimas 

2,8 2,7 3,0 

4.2. Mokymasis ir veikimas 

komandomis 

4.3. Asmeninis meistriškumas 

 

(lentelė Nr.2) 

Apibendrinamos 4 sritys: 

 

 Pirmoji sritis – rezultatai – svarbiausias kadetų licėjaus veiklos kokybės požymis. 

Vertinant šią sritį, siekiama išsiaiškinti, kas pasiekiama ugdant kiekvieną mokinį ir kokie yra 

apibendrinti kadetų licėjaus veiklos rezultatai, taip pat suvokti rezultatų kaitą – mokinio ir kadetų 

licėjaus pažangą.  

Antroji sritis – ugdymas(is) ir mokinių patirtys – lemia ugdymo rezultatus dviem ugdymo 

proceso aspektais: formaliuoju ugdymu ir visu kadetų licėjaus gyvenimu, visomis kadetų licėjuje 

ar kadetų licėjui organizuojant įgyjamomis mokinių patirtimis, įskaitant kadetų licėjaus kultūros 

poveikį („paslėptoji ugdymo programa“). Vertinant šią sritį, siekiama išsiaiškinti, kaip 

planuojamas ir organizuojamas ugdymas ir ką  kadetų licėjuje patiria mokiniai.  
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Trečioji sritis – ugdymo(si) aplinkos – akcentuoja fizinių ir virtualių mokymosi aplinkų 

reikšmę ugdymui. Vertinant šią sritį, pabrėžiamas aplinkų kūrimo ir ugdymo ryšys, ugdymo 

proceso dalyvių įtraukimas į erdvių bendrakūrą. Vadovaujamasi atviro kadetų licėjaus, 

„mokymosi be sienų“, neformalių mokymosi bendruomenių ir nuolatinio mokymosi idėjomis. 

Ketvirtoji sritis – lyderystė ir vadyba – akcentuoja, kiek nuosekliai ir darniai veikia visa 

kadetų licėjaus bendruomenė, siekdama mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų ir asmenybės 

brandos (ūgties). Vertinama, kaip mokyklos bendruomenėje susitariama dėl veiklos perspektyvos, 

kokiomis nuostatomis grindžiama bet kuri vykstanti veikla, kaip siekiama asmeninio profesinio 

meistriškumo. 

Visų keturių sričių kokybės lygis pasiskirstė taip (lentelė Nr.3): 

Sritis Kokybės lygis 

(licėjaus lygmenyje: mokiniai, mokytojai, 

tėvai/globėjai) 

1. Rezultatai 2,8 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2,9 

3. Ugdymo(si) aplinkos 3,0 

4. Lyderystė ir vadyba 2,9 

                                                                                                                              (lentelė Nr.3) 

Komentaras/išvados/trūkumai:  

Kadetų licėjaus bendruomenė (mokiniai, tėvai/globėjai, mokytojai) silpniausiai įvertino 1 sritį, 

t.y. kadetų licėjaus rezultatus. Kokybės lygis – 2,8, t.y. rezultatas yra vidutiniškas, neblogas, 

nesistemingas ir  neišskirtinis. Išanalizavus apklausos rezultatų santrauką, darytina išvada, kad 

mokiniai nepakankami suvokia savo asmenybės unikalumą ar žino savo gabumus ir polinkius. 

Nesugeba įsivertinti savo asmeninės kompetencijos. Atlikto kokybinio tyrimo rezultatų analize 

galima išskirti šiuos svarbiausius trūkumus: lyderystė, dideli lūkesčiai dėl mokymosi 

pasiekimų, bendros vertybės ir tikslai, nuolatinė mokymosi pažangos stebėsena, tikslingas 

mokymas (esminių gebėjimų ugdymas), bendradarbiavimas su tėvais, skatinamasis pozityvus 

vertinimas; grįžtamasis ryšys, vertinimo rezultatų panaudojimas; orientavimasis į 

suinteresuotųjų poreikius. Daugumos mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumos lygis nėra optimalus. Tik  18% mokinių teigia, kad yra patenkinti savo mokymosi 



 
 

5 
 

rezultatais. 48% mokinių pilnai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi ir 33% mokinių teigia, 

kad moka mokytis ir pažinti. Savarankiškais save laiko 42% mokinių. 35 % mokinių suvokia 

savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę 

kompetenciją. 11% mokinių teigia, kad jiems nepatinka nei vienas mokomasis dalykas. 30,3 % 

tėvų/globėjų teigia, kad jų vaiką vargina per didelis mokymosi krūvis.   

 

Komentaras/išvados/privalumai:   

Kadetų licėjaus bendruomenė (mokiniai, tėvai/globėjai, mokytojai) aukščiausiai įvertino 3 

sritį, t.y. ugdymo(si) aplinkas. Kokybės lygis – 3,0, t.y. rezultatas yra geras,viršijantis 

vidurkį, tinkamas, paveikus, potencialus, lankstus. Išanalizavus apklausos rezultatų santrauką, 

darytina išvada, kad ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius 

ugdymo reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. Kadetų licėjus plečia ugdymo galimybes, 

naudodamasi kitų organizacijų ištekliais. Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – 

gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt. – galimybėmis ir organizuoja 

realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Net 85% 

mokinių teigia (89,6% mokytojų ir 87,5% tėvų/globėjų), kad apie kadetų licėjų galima 

pasakyti, kad tai unikali ir išsiskirtinė mokyklą. 73,5% mokinių pastebi ( 93,1% mokytojų), 

kad mokytojai orientuojasi į aktyvią mokinių veiklą: mokiniai skatinami klausyti, tyrinėti, 

ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti ne tik kadetų licėjaus aplinkoje 

bet ir už jos ribų. 86,2% mokytojų jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę. 84,4% 

tėvams/globėjams yra aiškus kadetų licėjuje priimtų taisyklių rinkinys, 90,7% jų yra 

patenkinti, kad vaikas mokosi būtent generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje. 

Visi respondentai kadetų licėjaus darbo kokybę vertina gerai. Licėjus siekia visų mokinių 

pažangos, nepaisydamas jų pradinių žinių ir aplinkos veiksnių; užtikrina, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų aukščiausią įmanomą išsilavinimo lygį; skatina visokeriopą visų kadetų 

licėjaus bendruomenės narių pažangą; nuolat tobulėja; racionaliai naudoja turimus išteklius. 
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2019 m. įsivertinimo metu nustatyti teigiami veiklos 

aspektai, dažniausių rodiklių penketas 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje  

2.4.1. Vertinimas ugdymui  

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu  

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius  

Visų rodiklių:  3.2.1; 1.2.1; 1.1.1; 2.3.2; ir 2.1.3 - 3 lygis, nurodytas aspektas – 3 lygis. 

 

2019 m. įsivertinimo metu nustatyti probleminiai veiklos aspektai, dažniausių rodiklių 

penketas: 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

2.3.1. Mokymasis 

4.1.2. Lyderystė 

 

Visų rodiklių:  1.2.2; 2.4.2; 1.2.1; 2.3.1 ir 4.1.2 - 2 lygis, nurodytas aspektas – 2 lygis. 

 

 

 

 

3,3 

3,2 

3,1 

3,1 

3,0 

2,1 

2,2 

2,2 

2,3 

2,4 
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Tobulinti pasirinkti kadetų licėjaus veiklos aspektai (lentelė Nr.4): 

 

Rodiklis Raktinis žodis Rodiklio aprašymas 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

 

Pažangos 

pastovumas 

 

Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai 

išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, 

įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių 

nuostatų. Pažangos tempas yra tinkamas 

mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne 

sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, 

parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia 

augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. 

 

1.2.2. Mokyklos 

pasiekimai ir pažanga 

 

Rezultatyvumas 

 

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka 

Bendrosiose ugdymo programose keliamus 

tikslus ir kadetų licėjuje besimokančių 

mokinių galias. Mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai) ir kadetų licėjų baigę 

mokiniai patenkinti kadetų licėjaus indėliu 

ugdant asmenybes – tikslais, ugdymo 

būdais, rezultatais. Kadetų licėjus turi 

ypatingų, originalių (savitų) ugdymo 

pasiekimų.  

 

4.1.2. Lyderystė 

 

Lyderystė 

mokymuisi 

 

Lyderių veikla telkia kadetų licėjaus 

bendruomenę pokyčiams, inovacijoms 

ugdymo srityje. Lyderiai palaiko profesinį 

įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. 

Mokytojai ir kadetų licėjaus vadovai 

periodiškai atvirai ir konstruktyviai 

diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes 

ir problemas, padeda vieni kitiems. 

 

(lentelė Nr.4) 
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Papildomi duomenys aptarti metodinėse (ir ne tik) grupėse 

Kad visi respondentai geriau suprastų žemiau pateikto vertinimo esmę, atsakymus į pateiktus  

klausimus reikėjo įvertinti nuo 1 (silpnai) iki 10 (puikiai). Įsivertinimo vidurkis buvo 

konvertuojamas į kokybės lygį nuo 1 (nepatenkinamai) iki 4 (labai gerai) pagal formulę: 

(Įvertinimo vidurkis x 4) : 10 =… 

Į klausimą: „Kokį pažymį Jūs parašytumėte savo kadetų licėjui. Dešimties balų sistema 

įvertinkite licėjaus darbo kokybę“ respondentai atsakė taip: 

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 7,76 3,10 

Tėvai/globėjai 7,47 2,98 

Mokytojai 7,38 2,95 

Bendras: 7,54 3,01 

 

Respondentų buvo paprašyta įvertinti (vienu pažymiu dešimties balų sistemoje)  kadetų licėjaus 

mikroklimatą, t.y. „mokyklos išorę“ ir fizinę būklę, santykius, lyderystę ir sprendimų priėmimą, 

discipliną, mokymosi aplinkas, nuostatas, mokyklos bendruomenės santykius ir kt. Respondentai 

atsakė taip: 

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 7,89 3,16 

Tėvai/globėjai 7,25 2,90 

Mokytojai 7,03 2,81 

Bendras: 7,39 2,96 
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Tik mokinių ir mokytojų buvo paprašyta įvertinti, kaip informacinės ir komunikacinės 

technologijos (IKT) naudojamos pamokose, projektinėje veikloje, skiriant ir atliekant namų 

darbus. Respondentai atsakė taip:  

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 8,03 3,21 

Mokytojai 7,38 2,95 

Bendras: 7,71 3,08 

 

Tik mokinių ir mokytojų buvo paprašyta įvertinti, kaip kadetų licėjaus teritorija, edukacinės 

išvykos naudojamos ugdymui(si) (mokymasis ne kadetų licėjaus patalpose). Respondentai atsakė 

taip: 

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 7,91 3,16 

Mokytojai 7,45 2,98 

Bendras: 7,68 3,07 

 

Tik mokinių ir tėvų/globėjų buvo paprašyta įvertinti, kaip jie vertina saviruošą kadetų licėjuje? 

Respondentai atsakė taip: 

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 6,83 2,73 

Tėvai/globėjai 7,34 2,94 

Bendras: 7,09 2,84 

 

Mokinių ir tėvų/ globėjų buvo paprašyta įvertinti būrelių veiklą kadetų licėjuje? Respondentai 

atsakė taip: 
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Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 7,87 3,14 

Tėvai/globėjai 7,94 3,18 

Bendras: 7,90 3,16 

 

Mokytojų ir mokinių buvo paprašyta įsivertinti (vienu pažymiu dešimties balų sistemoje) visas 

savo veiklas kadetų licėjuje.  Respondentai atsakė taip: 

Vertintojai Įvertinimo vidurkis Kokybės lygis 

Mokiniai 8,00 3,20 

Mokytojai 7,72 3,09 

Bendras: 7,86 3,15 

 

Mokinių ir tėvų buvo klausiama: „Ar tau (jums) žinoma ir suprantama kadetų licėjuje pažangos 

ir  pasiekimų vertinimo sistema (už ką mokytojai tau (jūsų vaikui) rašo pažymius)“?  

Respondentai atsakė taip: 

Vertintojai Taip Ne 

Mokiniai 81,5 % 18,5 % 

Tėvai/globėjai 84,4 % 15,6 % 

 

Komentaras: 18,5% mokinių ir 15,6% tėvų/globėjų būtina supažindinti su generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu 

(patvirtinta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. 

įsakymu Nr. 1–171-1) 

 

Mokiniams buvo pasiūlyta išskirti bent vieną mokomąjį dalyką, kuris geriausiai sekasi. 

Apklausos rezultati pasiskirstė taip: 

Dalykas Procentinė 

išraiška 

Lietuvių k. 7,5 % 
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Anglų k 20,5 % 

Rusų k 15,5 % 

Matematika 18 % 

Istorija 6 % 

Fizika 6,5 % 

Chemija 5,5 % 

Geografija  0 % 

IT 9,5 % 

Nei vienas iš  paminėtų 11 % 

 

Komentaras: 20,5% mokinių nurodė, kad jiems geriausiai sekasi anglų k. Akivaizu, mokiniai 

suvokia ir žino, kad anglų kalba teisėtai laikoma viena iš labiausiai paplitusių šnekamųjų kalbų 

pasaulyje. Tačiau nei vienas mokinys nepasirinko geografijos dalyko (0%). Visi kiti 

pasirinkimai rodo, kad mokytojams būtina siekti visų mokinių pažangos, nepaisant jų pradinių 

žinių ir aplinkos veiksnių. Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią jam 

įmanomą išsilavinimo lygį. 

 

Rekomendacijos (palyginimui: rekomendacijos 2020 m. labai tampriai susijusios su 2017-2019 

metų rekomendacijomis): 

 Sudaryti galimybę visiems mokiniams siekti minimalaus patenkinamo (bazinio) 

pasiekimų lygio, skatinant kiekvieną  siekti aukščiausio jam  įmanomo lygio. 

 Papildomai supažindinti mokinius ir jų tėvus/globėjus su generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų licėjaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

 Tobulinti savo STEM (STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių 

pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų 

ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste) 

kadetų licėjaus strategiją, siekti gauti STEM mokyklos ženklą. 

 Ugdyti mokinius (didesnį dėmesį atkreipiant į naujai atvykusius į kadetų licėjų mokytis 

mokinius) suvokti savo asmenybės unikalumą, žinoti savo gabumus ir polinkius, mokėti 

įsivertinti asmeninę kompetenciją. 

 Pasinaudojant SELFIE – mokymo ir mokymosi savianalizės priemone, skatinanti 

mokytojus ugdyme efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. 
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 Siekti, kad kiekvienas mokinys įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos  

optimalų lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias, 

siekius bei ugdymosi patirtį. 

 Siekti licėjaus savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos indėlio į licėjaus 

infrastruktūrą, įrangos ir priemonių atnaujinimą garantuojant ugdymo šiuolaikiškumą ir 

kokybę. 

 

Apibendrino veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkas A. Keblikas 


