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2015 – 2016 m. m. tiriamas rodiklis: 

MOKYMOSI PASIEKIMAI  
Aukščiausios vertės: 
Mokyklos atvirumas ir svetingumas 
Darbo tvarka ir taisyklės 
Partnerystė su kitomis institucijomis 
Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 
Pasirenkamosios programos 

 
Žemiausios vertės: 
Namų darbai 
Mokymosi motyvacija 
Mokėjimas mokytis 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis 
Mokymosi pasiekimai 
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Mokinių, tėvų ir mokytojų atsakymų 

palyginimas:  
I. MOKYMOSI PASIEKIMAI, MOKĖJIMAS MOKYTIS 

II. SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS IR BEBDRAVIMAS 

III. INICIATYVUMAS, KŪRYBIŠKUMAS 

 

Galimi penki atsakymų pasirinkimai: 
1 - visiškai nesutinku 
2 – ko gero nesutinku 
3 – ko gero sutinku 
4 – visiškai sutinku 
5 – nėra duomenų 
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1.1. Apskritai esu patenkintas(-a) mokymosi 
rezultatais.   

 MOKINIAI 

 

 

 
 

 TĖVAI 
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1.2. Mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko reikia.  
 MOKINIAI 

 

 
 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.3. Mūsų mokykla suteikia pakankamai 
gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių.   
 MOKINIAI 

 

 

 
 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.4. Mūsų mokykla suteikia pakankamai 
valstybinės (lietuvių) kalbos žinių ir įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.5. Mūsų mokykla suteikia pakankamai užsienio 
kalbos žinių ir įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.6. Mūsų mokykla suteikia pakankamai 
matematikos žinių ir įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.7. Mūsų mokykla suteikia pakankamai 
gamtos mokslų žinių ir įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.8. Mūsų mokykla suteikia pakankamai istorijos, 
geografijos žinių ir įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 
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1.9. Mūsų mokykla suteikia pakankamai informacinių 
technologijų žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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1.10. Mūsų mokykloje yra geros galimybės tobulinti 
sportinius gebėjimus.  
 MOKINIAI 

 

 

 
 TĖVAI 

 

 

 
 MOKYTOJAI 
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1.11. Mūsų mokykloje yra geros galimybės 
tobulinti meninius gebėjimus. 

 MOKINIAI 

 

 

 
 TĖVAI 

 

 

 
 MOKYTOJAI 
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1.12. Mūsų mokykla tinkamai parengia (skiria 
pakankamai dėmesio) tolesniam mokymuisi/  studijoms. 

 MOKINIAI 

 

 

 
 TĖVAI 

 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.1. Mūsų mokykloje pakankamai dėmesio 
skiriama mokinių mokymuisi mokytis. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.2. Mūsų mokykloje pakankamai dėmesio skiriama 
atsakomybės už savo mokymąsi didinimui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 

 



18 

2.3. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama bendravimo 
normų tarpusavyje ir su suaugusiais įtvirtinimui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.4. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
bendro, komandinio darbo gebėjimų ugdymui.   
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.5. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių pilietiškumo ir patriotizmo ugdymui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.6. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
domėjimosi politiniais ir kultūriniais įvykiais skatinimui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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2.7. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
tolerancijos kito nuomonei ugdymui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.1 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui.   
 MOKYTOJAI 

 

 

 

 TĖVAI 
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MOKINIAI 
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3.2. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių kūrybingumo plėtojimui.   
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.3. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių savarankiškumo ugdymui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.4. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.5. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
nuostatos prisiimti atsakomybę už savo veiksmus 
ugdymui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.6. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
nuostatos užbaigti tai, kas pradėta, ugdymui. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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3.7. Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
nuostatos planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. 
 MOKINIAI 

 

 

 

 TĖVAI 

 

 

 

 MOKYTOJAI 
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Mokinių darbo rezultatai vertinami 
dešimties balų sistema. Kokį pažymį jūs 
parašytumėte mokyklai? Dešimties balų 
sistema įvertinkite mokyklos darbą.   

 

MOKINIAI - 7,8 

 

TĖVAI - 7,96 

 

MOKYTOJAI - 8,o 
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Klausimas mokiniams. Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų 
Tavo mokymosi pasiekimai? – Įrašyk 1-3 konkrečius pasiūlymus, ko 
tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų. 

 

 

Ko turėčiau imtis pats: 
Aš turėčiau netingėti ir daryti namų darbus. Aš turėčiau mažiau tingėti.  

Mokiniai turi atidžiai klausyti mokytojų per pamokas.  

Man reikėtų daugiau mokytis pamokose ir mažiau namuose. 

Mokiniai turėtų mokytis gražiau bendrauti su kitais, būti tolerantiški.  

Norėčiau mažiau tinginiauti ir pasiekti geresnių rezultatų.  

Pagerinti santykius su mokytojais. 

 Man reikėtų mažiau sirgti ir labiau stengtis mokytis. 

Manau, kad turiu labiau stengtis mokykloje, visuomet atlikti namų darbus, kartais juos 

atlikdamas sužinau ką nors naujo. 

Reikia daugiau mokytis, ruošti pamokas. 

Turėčiau nugalėti savo tingėjimą ir būti savarankiškesnis. 

Aš turėčiau daugiau laiko skirti pamokoms.  

Turiu geriau planuoti savo laiką; 

Daugiau dirbti pamokose. Padidinti savo darbo tempą. 

Turiu Daugiau dirbti klasėje, mažiau namuose. 

Man reikia daugiau mokytis mokykloje ir namuose. Reikia daugiau motyvacijos, turiu 

numatyti tikslus, ateities planus, kad žinočiau ko siekti. 

Mokiniai patys turi suprasti, kad reikia mokytis. 
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Ko pageidaučiau iš mokytojų: 
 Daugiau praktinių darbų, kad galima būtų geriau išmokti medžiagą,  

Mokytojai turi aiškiai ir suprantamai išdėstyti medžiagą,  
kartais barti mokinius už nedrausmingą elgesį.  

Mokytojai turėtų mokyti tokių dalykų, kurie pravers realiame gyvenime.  
Pakeisti konkretų mokytoją (nurodyta pavardė);  

Daugiau organizuoti projektų (tarptautinių);  
Mokytojai turėtų dar detaliau, smulkiau dėstyti medžiagą. 

Mokytojai turėtų suprasti, kad mokiniai taip pat žmonės ir nežiūrėti į juos iš aukšto. 
Mokytojai turėtų objektyviau vertinti mokinius. Manau, kad mūsų mokyklos mokytojai neobjektyviai 

vertina mokinius (rašo mažesnius įvertinimus).  
Daugiau meninio ugdymo. Skirti daugiau valandų užsienio kalboms. 

Suteikti galimybę mokytis japonų, korėjiečių kalbų.  
Kai kurie mokytojai turėtų peržiūrėti dėstymo metodus. 

Kai kurie mokytojai turėtų įdomiau vesti pamokas ir aiškiau dėstyti sudėtingas temas.  
Įdomiau vesti pamokas. Daugiau naudotis naujomis technologijomis.  

Mokytojai turi suteikti daugiau galimybių ištaisyti pažymius. 
Mokytojai turėtų būti išradingesni. 

Mokymosi be streso. Mokytojai neturėtų kelti streso mokiniams kiekvieną dieną dėl kontrolinių darbų. 
Mokytojai turi geriau suprasti mokinius. 

Mokykloje mokiniai turi būti skatinami ir motyvuojami. 
Mokykloje turėtų būti mažiau kontrolinių darbų, kurie sukelia stresą;  

Daugiau dirbti klasėje, mažiau namuose. 
Duoti daugiau praktikos darbų. 

Kad mokytojai geriau paaiškintų mokomąją medžiagą.  
Kad užduotų mažiau namų darbų. 

Daugiau užsiėmimų organizuoti gamtoje. 
Mokyklai reikia baseino;  

Reikia bausti mokinius už pamokų praleidinėjimą (be priežasties).  
Visada laikyti drabužines atrakintas. 
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Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Jūsų 
vaiko mokymosi pasiekimai? Įrašykite 1-3 
konkrečius pasiūlymus, ko šeima turėtų imtis ir ko 
pageidautumėte iš mokytojų.   

Ko šeima turėtų imtis 
Skatinti vaikus labiau stengtis, siekti aukštesnių rezultatų. 

Išmokyti vaikus ieškoti kompromisų su mokytojais.  

Šeima gali padėti vaikui mokytis. 

Tėvams reikia aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje. 

Tėvams reikia domėtis mokyklos veikla.   
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Ko pageidautumėte iš mokytojų 
Mokytojai turėtų daugiau mokyti gyvenimui reikalingų įgūdžių.  

Reikia konsultacijų gamtos mokslams.  
Sustiprinti užsienio kalbų mokymą. 

Su problemų turinčiais vaikais turi dirbti psichologas.  
Pas psichologą kviesti vaikus ir jų tėvus. 

Mokytojai turėtų būti griežtesni,  
už reikalavimų nevykdymą užduoti papildomų savarankiškų darbų. 

Sąžiningai vertinti mokinius.  
Rasti bendrą kalbą su mokiniu.  

Nedalinti mokinių į mylimus ir nemylimus.  
Visokeriopai palaikyti mokinius.  

Padėti jiems atlikti užduotis.  
Organizuoti daugiau ekskursijų po Lietuvą. 
Organizuoti daugiau pažintinių kelionių.  

Daugiau dėmesio skirti profesinei orientacijai.  
Girti, padėti ir išklausyti mokinius. 

Mokytojai turėtų būti dėmesingesni mokiniams.  
Reikia daugiau papildomų lietuvių kalbos užsiėmimų. 
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Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos 
mokinių mokymosi pasiekimai? Įrašykite 1-3 pasiūlymus. 

Ko turėtų imtis mokykla:  
Daugiau informacijos apie pirmūnus, kad apie juos visi žinotų ir norėtų jais būti. 

Turėtų būti veiksmingesnė mokinių skatinimo sistema, vieno renginio "Metų 
mokinys" nepakanka, kur apdovanojami ir taip visur matomi mokiniai. Reikia 

skatinti ne tik labai gerai besimokančius, bet ir gerai besimokančius, aktyvius ir kt. 
Reikia didinti kultūrinį ir patriotinį išprusimą,  
daugiau dalyvauti TV projektuose, renginiuose. 

Dalyvauti tarptautiniuose projektuose,  
bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitų šalių/mokyklų. 

Skirti daugiau lėšų technologijų ir dailės pamokoms. 
Skatinti mokytojus glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje  

(kvalifikacijos kėlimo forma - mokytojas - mokytojui).  
Siekti, kad kiekvieno dalyko ir bendrųjų gebėjimų pažanga rūpėtų visiems: 

 mokytojui, mokiniui ir jo tėvams.  
Norint motyvuoti mokinius, reikia materialiai juos paskatinti, o už nepažangumą 

bausti (materialinėmis baudomis). 
Skatinti kolektyviškumą ir bendradarbiavimą. 

Pagerinti mokyklos techninę bazę. 
Mokiniams turi būti leidžiama vykti į pažintines ekskursijas po Lietuvą, kad jie geriau 

pažintų šalį, pasijustų šios valstybės gyventojais. 
Dar didesnį dėmesį skirti pamokos kokybės valdymui.  
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Ko turėtų imtis atskirų dalykų mokytojai: 
Dažniau skatinti mokinius. Skatinti mokinių motyvaciją.  

Naudoti netradicinius mokymo metodus. 
Vesti integruotas pamokas.  

Vesti įdomesnes pamokas. Skatinti mokinius daugiau dirbti savarankiškai. 
Daugiau medžiagos įsisavinti klasėje. 

Užduoti daugiau užduočių savarankiškam mokymuisi.  
Griežčiau kontroliuoti mokinius.  

Dažniau informuoti mokinių tėvus. 
Dalykų mokytojams tobulinti valstybinės kalbos gebėjimus.  

Tobulinti kiekvieno mokinio pažangos stebėjimą ir derinti su ugdymo planavimu. 
Organizuoti pamokas, atitinkančias šiuolaikinės pamokos reikalavimus. 

Visų dalykų mokytojai turi mokėti valstybinę kalbą ir ja organizuotų pamokas.  
Skirti dėmesio nemotyvuotiems mokiniams (jo trūksta), juos "užglaistome". 

Daugiau reikalauti iš mokinių ir juos kontroliuoti.  
Leisti mokiniams ištaisyti pažymius. 

Įvertinti pasiekimus.  
Vengti kategoriškumo. 

Skatinti kolektyviškumą ir bendradarbiavimą. 
Su klase daugiau laiko leisti už mokyklos ribų. 

Pamokose naudoti daugiau netradicinių mokymo metodų. 
Kai kuriems mokytojams reikėtų keisti darbo stilių. 

Suvokti Z kartos ypatumus. 
Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamas didelis dėmesys, tuo tarpu gabieji 

dažniau gauna mažiau dėmesio. 
Skirti didesnį dėmesį pamokos vadybai, 

Mokinių pasiekimų, pažangos analizei ir jų fiksavimui.  
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5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 
Mokinių nuomone: 

1. Mūsų mokykla suteikia man pakankamai valstybinės (lietuvių) kalbos 
žinių ir įgūdžių 

2. Aš suprantu ir savo teises, ir pareigas 
3.  Man gerai sekasi bendrauti su bendraamžiais 
4. Mūsų mokykla suteikia man pakankamai istorijos, geografijos žinių ir 

įgūdžių 
5. mūsų mokykla suteikia man pakankamai matematikos žinių ir įgūdžių 

Tėvų nuomone: 
1. Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai matematikos žinių ir įgūdžių  
2. Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai valstybinės kalbos žinių ir 

įgūdžių  
3. Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai informacinių technologijų 

žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių 
4. Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai istorijos, geografijos žinių ir 

įgūdžių  
5. Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai gamtos mokslų žinių ir įgūdžių  
Mokytojų nuomone, mokykloje pakankamai dėmesio skiriama:  
1. Mokinių kūrybingumo plėtojimui; 
2. Mokinių sportinei veiklai; 
3. Mokinių matematinio raštingumo ugdymui; 
4. Mokinių meninės raiškos galimybių plėtojimui; 
5. Mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui; 
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5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS 
Mokytojų nuomone, mokykloje nepakankamai 

dėmesio skiriama:  
1. Domėjimosi politiniais ir/arba kultūriniais įvykiais skatinimui 
2. Bendravimo tarpusavyje ir su suaugusiais normų įtvirtinimui 
3. Nuostatos užbaigti tai, kas pradėta, ugdymui 
4. Aktyvaus ir sąmoningo mokymosi skatinimui 
5. Tolerancijos kito nuomonei, kitai kultūrai, skirtingoms socialinėms 

grupėms ugdymui 

Mokinių nuomone, jie nepakankamai: 
1. Dalyvauja mokinių organizacijose (skautų, Jaunimo linija, Raudonasis 

kryžius ir pan.) 
2. Domisi politiniais įvykiais  
3. Teikia įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, mokykloje 
4. Žino, ką norėtų veikti po 10 metų 
5. Gali susivaldyti, tinkamai elgtis konflikto metu  

Tėvų nuomone, mokykloje nepakankamai dėmesio skiriama: 
1. Gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymui 
2. Domėjimosi politiniais ir/arba kultūriniais įvykiais skatinimui 
3. Mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui 
4. Mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką 
5. Tolerancijos kitai nuomonei ugdymui 
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 
1. Daugiau dėmesio skirti aktyvaus ir sąmoningo mokymosi 

skatinimui. 
2. Nuolat aptari su mokiniais jų pasiekimus, padarytą 

pažangą.  
3. Skatinti mokinius fiksuoti savo mokymosi pažangą ir 

pasiekimus, juos nuolat lyginti su ankstesniais pasiekimais. 
4. Skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis. 
5. Mokyti mokinius planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. 
6. Skatinti domėjimąsi kultūriniais ir politiniais įvykiais. 
7. Daugiau dėmesio skirti bendravimo tarpusavyje ir su 

suaugusiais normų įtvirtinimui.  
8. Daugiau dėmesio skirti tolerancijos kitai nuomonei, kitai     
    kultūrai, skirtingoms socialinėms grupėms ugdymui. 

 

 


