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Mokytojų apklausos rezultatai apie 
mokyklos ir mokymo kokybę

Pranešėja: Giedrė Šidlauskienė



Apklausoje naudotas įrankis



Bendra informacija apie 
MOKYTOJUS - dalyvius
Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2018-10-26



Atsakymų vertinimo skalė
Atsakymai vertinami nuo 1 iki 4
Verčių atitikmenys:
1 – ,,Visiškai nesutinku”
2 – ,,Ko gero nesutinku”
3 – ,,Ko gero sutinku”
4 – ,,Visiškai sutinku”
Kokybės įsivertinime vidutinės vertės didesnės nei 
2,5 vertinamos kaip pozityvios, mažesnės nei 2,5, 
kaip negatyvios.
Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 2,5 reiškia neautralią vertę. 



Mokytojų apklausos rezultatai apie 
mokyklos ir mokymo kokybę
Apklausos sritys (15):
1. Mokykla kaip gyvenamoji aplinka
2. Mokymo organizavimas
3. Vadovavimas klasei ir pamokų klimatas
4. Pagalba mokantis ir vertinimas
5. Savarankiškas ir kolektyvinis mokymas
6. Mokyklos kultūra ir mokyklos klimatas
7. Bendradarbiavimas
8. Bendradarbiavimo sritys su kolegomis
9. Balso teisė ir dalyvavimas
10. Mokyklos valdymas
11. Informacija ir sprendimų priėmimas
12. Profesionalumas ir personalo vystymas
13. Kokybės valdymas ir mokyklos vystymasis
14. Švietimo ir auklėjimo misijos suvokimas
15. Pasitenkinimas ir gera savijauta



5 aukščiausios vertės

Mano pamokose mokiniai mokosi savarankiškai 
surasti ir apdoroti informaciją (internetas, žinynai 
ir t.t.)

3,7

Tiriamoji sritis
3

4

3

2

5

5



5 žemiausios vertės
Tiriamoji sritis

3

12

12

9

11

1Darbotvarkėje pakaitomis išdėstytos 
koncentracijos ir atsipalaidavimo, ramybės ir 
judėjimo fazės.

2,8



Didžiausias poreikis keistis

Tiriamoji sritis
1

1

9

1

15



Poreikis keistis (komisijos iš apklausos atrinkti 
atitinkantys 2,4 vertę aspektai)

Tiriamoji sritis
1

1

8

11

15

15

Mokyklos pastato aplinka įrengta atitinkamai pagal 
mokinių poreikius judėti ir pabūti vienumoje.

2,4

Dienotvarkėje pakaitomis išdėstytos
koncentracijos ir atsipalaidavimo, ramybės ir
judėjimo fazės

2,5

Auklėjimo klausimai (pvz. taisyklės ir disciplina, 
socialinė besimokančiųjų kompetencija

2,4

Aš kaip mokytojas, pakankamai dalyvauju 
sprendimų procesuose ir turiu pakankamai įtakos 
sprendimuose

2,4

Tėvai ir mokinius pakopos ar institucijos yra 
patenkinti įgytomis kompetencijomis

2,4

Mokiniai yra patenkinti mokykloje gaunamu 
mokymosi skatinimu ir parama

2,4



Rekomendacijos

● Planuojant ugdymo turinį, mokytojai aptaria 
įsivertinimo būtinumą, galimybes, formas, 
periodiškumą dalykų mokytojų metodinėse grupėse ir 
prisiima asmeninį įsipareigojimą. 

● Skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos projektinę, 
kultūrinę, bendruomenės veiklą.

● Organizuoti švietėjiškas paskaitas tėvams.
● Ieškoti naujų mokinių skatinimo priemonių.
● Organizuoti seminarus, diskusijas dėl edukacinių 

erdvių kūrimo, jų optimalaus panaudojimo galimybių. 
● Siekti ugdymo proceso modernizavimo ir mokyklos 

teritorijos edukacinių erdvių įvairiapusio panaudojimo, 
parengti edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikymo planą.

● Įtraukti metodinių grupių pirmininkus į mokyklos 
sprendimų priėmimo procesus.



Mokinių apklausos rezultatai apie 
mokyklos ir mokymo kokybę

Pranešėja: Gitana Vasiliauskienė



Bendra informacija apie dalyvius

Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2018-11-13



Tu esi:



Klasė, kurioje tu mokaisi:



Tu mokaisi:



Kai mokykloje vyksta renginiai, Tu:



Pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos
veiklos rezultatai – mokinių asmenybės
branda, individualias galimybes
atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir
nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

Klausimynas sudarytas iš 18 klausimų.



5 aukščiausios vertės

93%

84%

77%

75%

78%

3-4 vertes parinkusių respodentų atsakymai procentais



5 žemiausios vertės

44%

51%

53%

58%

66%

3-4 vertes parinkusių respodentų atsakymai procentais



Komisijos iš apklausos atrinkti 
atitinkantys 2,8 vertę aspektai

Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama 
socialinė ir visuomeninė veikla 

2,8Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie 
tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos 
pasirinkimo) galimybes 

2,8

Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir 
pan.) pamokos būtų mokama (anglų, vokiečių 
prancūzų), noriai eičiau į tas pamokas. 

2,8

Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba 
praturtintų gimtąją kalbą. 

Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba 
sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos 
mokėjimą.

2,8

2,8

72%

70%

57%

64%

68%

3-4 vertes parinkusių respodentų atsakymai procentais



Tėvų apklausos rezultatai apie 
mokyklos ir mokymo kokybę

Pranešėja: Virgilija Vasiliauskienė



Bendra informacija apie dalyvius
Apklausos pradžia ir prisijungimo kodai sugeneruoti 2018-11-21



Kurioje klasėje mokosi Jūsų vaikas?



Kaip mokosi Jūsų vaikas?



Jūsų dėmesys mokyklai



5 aukščiausios vertės



5 žemiausios vertės

55%

60%

66%

66%

74%

3-4 vertes parinkusių respodentų atsakymai procentais



Įsivertinimo ir pažangos anketos 
(2017-2018 m.m.) (2018 m.) 
ataskaitos duomenys, kurie bus 
teikiami NMVA

Pranešėja: Laima Zeringienė



Įsivertinimo metu surasti stiprieji 
veiklos aspektai

RODIKLIS

1.1.1. Asmenybės tapsmas

Rodiklio raktinis žodis

Socialumas

PAGRINDIMAS
Vyrauja pozityvus, bendradarbiavimu, geranoriškumu grįstas 
mokinių bendravimas. Mokiniai noriai įsitraukia į bendruomenės 
gyvenimą, bendras veiklas, geba prisiimti atsakomybę, spręsti 
konfliktus. Jie gerbia kitų teisę būti skirtingiems, vyrauja pagarba 
kitiems. Mokiniams rūpi aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė, 
įsitraukia į jos kūrimą.



Įsivertinimo metu surasti silpnieji
veiklos aspektai

RODIKLIS

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Rodiklio raktinis žodis

Mokymosi įprasminimas

PAGRINDIMAS
Mokytojas parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis, kad
mokiniai įgytų prasmingos patirties, bet mokiniai nesistemingai
dalyvauja planuojant mokymosi tikslus, pasirenkdami užduotis ar
aptariant sėkmes. Yra poreikis dažniau sudaryti palankias sąlygas
modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis praktiniam
gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus.



Veikla kurią tobulinsime 2019 m. 
(2018–2019 m. m.)
RODIKLIS

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Rodiklio raktinis žodis

Tikėjimas mokinio galiomis

PAGRINDIMAS
Mokytojai tiki mokinio augimo ir mokymosi galiomis, bet turi skatinti
mokinius išsakyti individualius mokymosi lūkesčius, į ugdymosi procesą
žvelgti kūrybiškai: sudaromos sąlygos nebijoti klysti, iš klaidų mokytis ir
siekiant pažangos patirti mokymosi džiaugsmą. Mokytojai kelia mokinio
jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas stimuliuojančius tikslus,
individualizuodami ir diferencijuodami užduotis.



Rekomendacijos tobulinamai  
veiklai 2018-2019 m.m

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 
skatinimas



Rekomendacijos
1. Kiekvienas mokytojas sudaro ir reguliariai 

koreguoja mokymosi planus, atsižvelgdamas į 
individualų mokinio gebėjimų ir mokymosi 
lygį.

2. Mokinys su mokytoju planuoja savo 
mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti.

3. Mokytojas sudaro galimybes mokiniams 
pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis ir kartu 
vertina individualią pažangą.

4. Aptaręs mokymosi sėkmes, mokytojas taiko 
įvairias skatinimo ir pagyrimo žodžiu ir raštu 
formas (įrašai TAMO, sąsiuviniuose, diplomai, 
,,kreditai” ir kt.).



„Daryk tai, ką gali, ten, kur esi, su tais įrankiais,
kurie tau duoti.“

Teodoras Rooseveltas

● Kviečiame mokytojus susipažinus ir 
išanalizavus gimnazijos įsivertinimo ataskaitą, 
kiekvienai metodinei grupei per 2 savaites 
pateikti bent po 3 REKOMENDACIJAS sritims, 
kurių vertės žemiausios ir yra nustatytas 
didžiausias poreikis keistis

● Taip pat kviečiame kolegas ir visus 
bendruomenės narius bendradarbiauti ir ateiti 
į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 
susirinkimus, kurie vyksta kas 2-ą ir 4-ą 
mėnesio penktadienį po 6 pamokų.



Bendradarbiaukime

Ataskaitą parengė

Laima Zeringienė: laimaze@yahoo.com,
laimazeringiene@gmail.com

Diana Vaivadienė: divaivadiene@gmail.com
Giedrė Šidlauskienė: giedresg@yahoo.co.uk
Gitana Vasiliauskienė: gitanava@gmail.com

Virgilija Vasiliauskienė: vasiliauskienev@yahoo.com

2019-01-29


