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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė



Tyrimo tikslas- išsiaiškinti mokinių, mokytojų 

savijautos, tarpusavio santykių bei kuriamo 

mikroklimato mokykloje ypatumus. 

Tyrimo metodas- anketos.

Tyrimo dalyviai- 3-4 kl. mokiniai,

mokytojai



Mokinių rezultatai 

Eil.nr Teiginys Visada/

Kartais

1. Man patinka mokytis šioje mokykloje. 98%

2. Gebu priimti kitų pagalbą ir esant reikalui galiu padėti kitam. 99%

3. Mokykloje tarp mokinių ir mokytojų vyrauja šilti tarpusavio santykiai. 97%

4. Mokytoja yra maloniai nusiteikusi visų mokinių atžvilgiu. 99%

5. Kai noriu ką nors pasakyti, mokytoja mane išklauso. 100%

6. Jei turėsiu rūpestį ar problemą, rasiu, kas man patars ir padės mokykloje. 98%

7. Mūsų mokykloje yra visiems gerai žinomos ir būtinos taisyklės, kurios 

palengvina bendruomenės gyvenimą.

99%



Mokinių rezultatai (tobulintina)

Eil.

nr

Teiginys Visada Kartais Niekada

1. Mokiniai tarpusavyje draugiškai ir 

pagarbiai elgiasi, moka išgirsti ir 

išklausyti

25% 70% 5%



Mokytojų rezultatai (stiprybės)

Eil.

nr

Teiginys Ko gero sutinku,

Visiškai sutinku

1. Man patinka mano darbas. 92,5%

2. Su kolegomis diskutuoju ir dalinuosi dalykine

informacija.

95%

3. Mūsų mokyklos mokytojai yra motyvuoti rasti 

sprendimus aktualioms problemoms.

95%

4. Mokytojams svarbu, kad mokiniams gerai sektųsi. 100%

5. Mes, mokytojai, sąmoningai prisidedame prie 

mūsų mokyklos mikroklimato puoselėjimo.

95%



Mokytojų rezultatai (tobulintina)

Eil.

nr

Teiginys Ko gero sutinku,

Visiškai sutinku

Ko gero nesutinku, 

Visiškai nesutinku

1. Pasitenkinimas, kurį patiriu savo 

profesinėje veikloje ir joje patiriami 

sunkumai vienas kitą atsveria.

72,5% 27,5%

2. Mokyklos kasdienybę liečiančius 

klausimus ir problemas galima 

atvirai aptarti kolegialiuose 

pokalbiuose/pasitarimuose.

71,5% 28,5%

3. Mokytojų tarpusavio bendravimui 

būdingas pasitikėjimas, atvirumas ir 

pagarba.

62,5% 37,5%

4. Skirtingos nuomonės vertinamos 

kaip galimybė praplėsti savąjį 

požiūrį.

58% 42%



Palyginamoji analizė

Eil.

nr

Teiginys Mokiniai Mokytojai

1. Mokykloje tarp mokinių ir 

mokytojų vyrauja šilti tarpusavio 

santykiai.

97% 87.5%

2. Mūsų mokykloje yra visiems gerai 

žinomos ir būtinos taisyklės, kurios 

palengvina bendruomenės 

gyvenimą.

99% 92,5%



Išvados

 Mokiniai teigiamai vertina mokymąsi šioje mokykloje.

 Tarp mokinių ir mokytojų vyrauja šilti tarpusavio santykiai.

 Mokytojams svarbi mokinio sėkmė mokymosi procese.

 Mokytojai motyvuoti spręsti, ieškoti tinkamų sprendimų kylantiems sunkumams.

 Pastebėta nepagarbaus, nedraugiško elgesio apraiškų tarp mokinių.

 Nepakankamai pagarbus, grįstas pasitikėjimu, atvirumu mokytojų tarpusavio

santykiai.



Rekomendacijos

 Mokiniams rekomenduojamos nuoseklios SEU pamokos siekiant stiprinti mokinių

tarpusavio santykius.

 Mokytojams: bendros ekskursijos, iškylos, santykių stiprinimas aktyviose

veiklose neformalioje aplinkoje. Tolerancijos stiprinimas priimant kitokį požiūrį ar

nuomonę.

 Seminarų organizavimas savęs pažinimo, santykių gerinimo, mikroklimato

stiprinimo temomis.


