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Stebėseną reglamentuojantys dokumentai

• Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas 
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. birželio 27 
d. Nr. V-757. 

21. Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos organizuoja ir vykdo švietimo įstaigos, mokslo ir studijų 
institucijos lygmens švietimo ir mokslo stebėseną. Švietimo ir mokslo stebėsenos organizavimas ir vykdymas 
švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos lygmeniu nustatomas švietimo įstaigos, mokslo ir studijų 
institucijos dokumentuose.

• „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos 
aprašas“ (stebėseną reglamentuoja gimnazijos nuostatai, gimnazijos veiklos metinis planas, metodinių 

grupių veiklos planai, pareigybių aprašymai ir kt.)



Stebėsenos tikslai ir uždaviniai

Analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti:

• rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių gimnazijos tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimą;

• analizuoti, vertinti ugdomąją veiklą, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio 
ir proceso kaitą;

• prižiūrėti, kaip laikomasi gimnazijos nuostatų, kaip vykdomas gimnazijos strateginis, metinis veiklos planas, 
ugdymo planas bei kiti gimnazijos norminiai dokumentai;

• laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams;

• atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją patirtį.



„Norint tobulinti pamoką, vestos pamokos apmąstymas yra privaloma 
sąlyga. Visų pirma, reikia pasitikrinti, ar ši pamoka buvo gera. Tai tik 
pirmas žvilgsnis, reikalinga kitų asmenų požiūris“ (A.Helmke)

Mokytojas Mokiniai Mokinių tėvai Administracija Kolegos 



Aspektinė
stebėsena. 
Patarimai
po 
stebėsenos



Įrankis mokytojui 



Kolega – kolegai (1+1)



Ar paprasta stebėti ir būti stebimam? 

• Stebėtojo vaidmuo. Galimos skirtingos pozicijos (griežtas gimnazijos direktorius, draugiškai 
nusiteikęs bičiulis, kritiškai mąstantis kolega). 

• Galimybė pasirengti (būtina pranešti iš anksto, sulaukti pakvietimo). Tada kiekvienas save 
gerbiantis mokytojas pasiruošia pamokai, kaip tai supranta pats mokytojas, kiek įmanoma geriau. 

• Įprastiniai veiksmai ir nesąmoninga elgsena (pvz., pauzė po užduoto klausimo, mokytojo ir 
mokinių santykiai, kalbėjimo garsumas, tempas...)

• Momentinė nuotrauka. Per vieną stebėtą pamoką neįmanoma padaryti išvadų apie konkretaus 
mokytojo pamokas, o ką jau kalbėti apie kompetencijų įvertinimą. 

• Pamokos kokybė priklauso nuo aplinkybių. Pamoka yra sistemos dalis, ji priklauso ir nuo dalykų, 
nepavaldžių mokytojui (klasės sudėtis, mikroklimatas, socialiniai dalykai).

• Konteksto žinojimo spragos. Stebėtojas turi žinoti, ko mokoma buvo prieš tai ir po. 

• Su pamoka susijusių vertinimų šališkumas. Negali vertintojas ieškoti pamokos teorijos (gera 
pamoka). Negalima vertinti šališkai pagal tai, kaip pats vertintojas mokytų konkrečioje situacijoje.



Tai gal nereikia 
stebėsenos? 



Atsakymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui „TAIP!“ (kasmet nemokamų 
kvalifikacijos kėlimo paskaitų tiek, kiek stebėjai darbuotojų pamokų)

Lietuvių kalbos mokytoja „TAIP!“ (galimybė iš kolegų sulaukti pagyrimų)


