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Imtis

Pakviesti 44 mokytojai.

39 visiškai atsakyti 
klausimynai (88,6 %).
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4 lygių 
vertinimas 

 4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai;

 3 – gerai – pasiekimų daugiau negu 
trūkumų;

 2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų;

 1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai

2,5 – neutralus vertinimas
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5 aukščiausios 
vertės

4

Mokyklos ugdymo plane yra aptarta / numatyta 
galimybė organizuoti integruotas pamokas, 
projektus ir kitas netradicines veiklas, kurios 
padeda siekti išsikeltų ugdymo tikslų.

3,9

Planuodamas pamokas aš atsižvelgiu į mokinių 
ugdymosi poreikius.

3,8

Aš gerbiu kiekvieną mokinį. 3,8

Planuodamas pamoką aš keliu pamokos 
uždavinius, aiškiai nusakančius, ko mokiniai turi 
išmokti pamokoje.

3,8

Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. 3,6



5 žemiausios 
vertės

5

Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį 
mokymąsi.

2,8

Tėvai yra aktyvūs mokyklos gyvenimo 
dalyviai.

2,9

Mokiniai geba savarankiškai konstruoti 
savo supratimą, žinias.

3,0

Mokiniai nebijo mokymosi iššūkių. 3,0

Mokiniai geba tinkamai spręsti savo 
mokymosi problemas.

3,1



Aš gerbiu kiekvieną mokinį. 3,8

Mokiniai pasitiki savo jėgomis 3,3

Mokiniai nebijo mokymosi 
iššūkių.

3,0

Mokiniai pripažįsta kitų teisę 
būti kitokiems.

3,2

Mokiniai demonstruoja pagarbą 
kiekvienam.

3,1

1 SRITIS. 
REZULTATAI
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Mokiniai geba projektuoti savo 
tolesnį mokymąsi.

2,8

Mūsų mokyklos mokiniai daro 
pažangą visose ugdymo srityse.

3,3

Kiekvienas mokinys yra atradęs 
sau tinkamos ir sėkmingos 
veiklos sritį.

3,1

Mokyklos ugdymo pasiekimai 
žinomi ir matomi.

3,4

1 SRITIS. 
REZULTATAI
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Planuodamas pamoką aš keliu pamokos 
uždavinius, aiškiai nusakančius, ko mokiniai 
turi išmokti pamokoje.

3,8

Mokyklos ugdymo plane yra aptarta / 
numatyta galimybė organizuoti integruotas 
pamokas, projektus ir kitas netradicines 
veiklas, kurios padeda siekti išsikeltų 
ugdymo tikslų.

3,9

Planuodamas pamokas aš atsižvelgiu į 
mokinių ugdymosi poreikius.

3,8

Planuodamas pamoką parenku keletą 
mokymosi būdų (formų).

3,8

Skatinu mokinius tobulėti. 3,8

2 SRITIS. 
UGDYMAS 
IR MOKINIŲ 
PATIRTYS
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Mokytojai laiku pastebi bei tinkamai ugdo 
gabius ir talentingus mokinius.

3,6

Pamokoms aš parengiu įvairių lygių užduotis 
skirtingų gebėjimų mokiniams.

3,6

Mano pamokose puikiai veikia sutartos 
elgesio taisyklės.

3,5

Mokiniai pamokoje geba kelti mokymosi 
tikslus.

3,2

Mokiniai geba tinkamai spręsti savo 
mokymosi problemas.

3,1

Mokiniai geba savarankiškai konstruoti savo
supratimą, žinias.

3,0

2 SRITIS. 
UGDYMAS 
IR MOKINIŲ 
PATIRTYS
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Mokiniai moka išreikšti savo idėjas. 3,3

Mokyklos veiklos po pamokų yra įdomios ir 
priimtinos mokiniams.

3,4

Mokiniai laikosi mokyklos tvarkos 
reikalavimų.

3,3

Mokiniai gana objektyviai įsivertina savo 
pasiekimus.

3,3

2 SRITIS. 
UGDYMAS 
IR MOKINIŲ 
PATIRTYS
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Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių 
darbais.

3,8

Mokyklos aplinka skatina mokytis, nes yra 
estetiška ir jauki.

3,5

Mokyklos aplinka yra patogi, funkcionali ir 
palanki mokymui(si).

3,4

Mokytojai įtraukia mokinius ir tėvus į 
mokyklos erdvių kūrimą ir puošimą.

3,2

Aš vedu pamokas ne tik klasėse, bet ir kitose 
mokyklos erdvėse.

3,4

Virtualias aplinkas parenku tikslingai, kad 
mokymasis būtų patrauklesnis ir 
įvairiapusiškesnis.

3,5

Mano pamokose mokiniai dirba su 
informacinėmis komunikacinėmis 
technologijomis.

3,4

3 SRITIS. 
APLINKOS
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Aš keliu aukštus reikalavimus sau. 3,8
Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. 3,8
Mes tariamės dėl mokyklos vizijos, tikslų ir 
veiklos prioritetų.

3,3

Mokykloje aš turiu galimybę rodyti iniciatyvą 
ir įgyvendinti savo idėjas.

3,2

Priimant sprendimus mokykloje 
atsižvelgiama į nuomonių įvairovę, 
palaikoma diskusija.

3,2

Dirbdamas mokykloje jaučiu komandiškumą, 
geranorišką palaikymą, pagalbą.

3,2

Mes domimės tėvų galimybėmis padėti 
vaikams mokytis ir augti.

3,4

Tėvai yra aktyvūs mokyklos gyvenimo 
dalyviai.

2,9

Mūsų mokykla ieško įvairių naujų socialinių 
ryšių.

3,3

4 SRITIS. 
VADYBA IR 
LYDERYSTĖ
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Tobulėjimui ribų nėra... 

Tik žinodami savo silpnybes 

ir stiprybes galėsime 

pasirinkti tinkamiausią 

tobulėjimo kelią. 
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