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Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

4.5 - BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS. Mokytojai domisi tėvų 
galimybėmis padėti vaikams augti ir pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir 
bendradarbiavimo būdus bei formas. Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) 
įvairiomis formomis. Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 

3,8 
 

3.5 - MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE. Mokytojai supranta, kaip ir 
kiek pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti 
panaudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos. Skaitmeninis 
turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams patraukliau 
mokytis. Virtualios aplinkos ir mokymosi terpės pa(si)renkamos tikslingai ir yra 
saugios. Mokytojai analizuoja, kaip / kiek / ar informacinių komunikacinių 
technologijų (toliau – IKT) panaudojimas gerina mokymosi rezultatus, ir 
tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus. Virtualios ugdymosi 
aplinkos įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis. 
IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti ir 
eksperimentuoti. 

3,7 
 

4.7 - KOMPETENCIJA. Mokytojams patinka mokytojo darbas. Jie dirba kaip 
savo srities profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir siekia 
dirbti kuo geriau. 

3,7 
 

3.2 - PASTATAS IR JO APLINKA. Mokyklos interjeras kuria gerą nuotaiką bei 
mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. Mokymosi 
aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas ir šildymas – 
yra patogi, sveika ir palanki mokytis. 

3,7 
 

2.4 - MOKYMOSI LŪKESČIAI IR MOKINIŲ SKATINIMAS. Mokytojai tiki 
mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis. Mokytojas planuoja ir 
parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir 
entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti. Mokymasis 
siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar 
spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius 
mąstymo ir veiklos gebėjimus. 

3,7 
 

 

 3.4 - MOKYMASIS NE MOKYKLOJE. Įvairios mokyklos aplinkos (želdiniai, 
bandymų zonos, stadionai, aikštynai, poilsio zonos ir t. t.) naudojamos kaip 
mokymosi lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – 
gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt. – 
galimybėmis ir organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už 
mokyklos ribų esančiose aplinkose. 

3,5 
 

4.6 - MOKYKLOS TINKLAVEIKA. Mokykla yra atvira pasauliui: 
bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka, reaguoja į pasikeitimus, mezga 
socialinius ryšius. Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, įvairiomis 
organizacijomis, kitomis mokyklomis, palaikomi ryšiai su mokyklos 
absolventais. Partnerystės yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų 
perspektyvumo. 

3,6 
 

4.2 - LYDERYSTĖ. Mokykloje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. 
Mokytojai ir mokyklos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja 
apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Mokytojai 
pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir 
patarėjais. 

3,6 
 

4.3 - MOKYKLOS SAVIVALDA. Mokyklos valdyme atstovaujami visų 
mokyklos bendruomenės narių interesai. Mokykloje yra sistema, kaip priimami 
sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, tiek kasdieniam 
gyvenimui mokykloje. 

3,6 
 

2.1 - UGDYMO(-SI) TIKSLAI. Pamokos, veiklos, užduoties tikslai derinami su 
kompetencijų ir mokinio asmenybės ugdymo tikslais, trumpalaikiai tikslai – su 
ilgesnio laikotarpio tikslais, mokyklos ugdymo tikslai – su savivaldybės ir 
nacionaliniais švietimo tikslais. Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsižvelgia į 
mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos 
veiklos kontekstą. Tikslai koreguojami, kintant mokinio, klasės, mokyklos ir jos 
aplinkos poreikiams. 

3,6 
 

 

 
Detalūs rezultatai 

 

1 - Rezultatai 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.1 - ASMENYBĖS TAPSMAS. Mokiniai suvokia savo 
asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir 
polinkius, moka įsivertinti asmeninę kompetenciją. 
Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, 
dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę, 
konstruktyviai spręsti konfliktus. Mokiniai supranta 
išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi 
siekių ir planų.   

100% 185 5 3,7 

0% 0% 32% 68% 

0 0 59 126
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.2 - MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA. Kiekvieno 
mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 
visumos lygis optimalus, t. y. atitinkantis jo amžiaus 
grupei keliamus tikslus ir individualias galias, siekius 
bei ugdymosi patirtį.Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei supratimo, 
praktinių gebėjimų bei pozityvią vertybinę orientaciją) 
visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas, sprendimus, 
pasirinkimus. Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai 
išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų 
gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. Mokiniai turi 
ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų – 
projektų, renginių, pilietinių iniciatyvų, būrelių, 
konkursų – pasiekimų. Individualūs mokinio 
pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, 
skatinami. 

  

100% 184 6 

1.3 - MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA. 
Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose 
ugdymo programose keliamus tikslus ir mokykloje 
besimokančių mokinių galias.Mokykloje analizuojami 
apibendrinti, susumuoti atskiro ugdymo(si) laikotarpio 
ar ugdymo pagal tam tikrą programą rezultatai. 
Sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių 
pasiekimų dinamika, vertinamas kiekvieno mokytojo 
darbo poveikis ir mokyklos indėlis į mokinių 
pažangą.Mokytojai yra įvaldę įvairias vertinimo 
strategijas ir būdus, kuriuos naudoja kiekvieno 
mokinio išgalių gilesniam pažinimui, ugdymo(si) 
proceso bei daromos pažangos stebėjimui ir 
įvertinimui, mokinio mokymosi sunkumų 
diagnozavimui laiku. Mokykla atsakingai ir tikslingai 
teikia duomenis apie mokinių ir mokyklos pasiekimus 
įvairioms interesų grupėms. 

  

100% 182 8 

 

   

3,7 

0% 0% 34% 66% 

0 0 62 122

3,7 

0% 0% 34% 66% 

0 0 62 120
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2 - Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

2.1 - UGDYMO(-SI) TIKSLAI. Pamokos, veiklos, 
užduoties tikslai derinami su kompetencijų ir mokinio 
asmenybės ugdymo tikslais, trumpalaikiai tikslai – su 
ilgesnio laikotarpio tikslais, mokyklos ugdymo tikslai – 
su savivaldybės ir nacionaliniais švietimo tikslais. 
Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsižvelgia į 
mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų 
gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą. Tikslai 
koreguojami, kintant mokinio, klasės, mokyklos ir jos 
aplinkos poreikiams. 

  

100% 182 8 

2.2 - UGDYMOSI PLANAI IR TVARKARAŠČIAI. 
Ugdymas planuojamas taip, kad veiklos padėtų siekti 
išsikeltų ugdymo tikslų, vienos kitas papildytų ir 
derėtų. Mokyklos dienotvarkė, veiklų, renginių ir 
pamokų tvarkaraščiai sudaromi, atsižvelgiant į 
ugdymo tikslus, mokymosi sudėtingumą bei tempą, 
įvairius mokymosi poreikius. 

  

100% 186 4 

2.3 - ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ 
POREIKIUS.Mokykloje sistemingai analizuojami 
mokinių ugdymosi poreikiai. Mokykloje aiškiai 
susitarta dėl paramos ar pagalbos teikimo mokiniams 
tvarkos. Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo 
kiekvieno mokinio gabumus bei talentus. 

  

100% 186 4 

2.4 - MOKYMOSI LŪKESČIAI IR MOKINIŲ 
SKATINIMAS. Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės 
augimo ir mokymosi galiomis. Mokytojas planuoja ir 
parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios 
skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti 
idėjas ir jas įgyvendinti. Mokymasis siejamas su 
mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos 
modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, 
ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir 
veiklos gebėjimus. 

  

100% 186 4 

2.5 - UGDYMO(-SI) ORGANIZAVIMAS. Mokytojai 
pripažįsta mokinių skirtybes, į kurias atsižvelgia 
organizuodami mokymą(si). Taikomi įvairūs 
nenuolatiniai mokinių pergrupavimo pagal jų 
mokymosi poreikius būdai. Siekiama prasmingos 
integracijos, mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo. 
Siejamas formalusis ir neformalusis vaikų švietimas, 
vykstantis tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų, taip pat 
mokymasis ir kitos mokyklos inicijuojamos mokinių 
veiklos. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė 
patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti 
įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas 
įvairiuose kontekstuose. Mokinių elgesys valdomas 
aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, 
asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu 
ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu, asmeniniu 
mokytojo pavyzdžiu. 

  

100% 184 6 

2.6 - MOKYMASIS. Padedant mokytojui kartu su 
mokytoju, mokiniai geba išsikelti mokymosi tikslus, 
savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, 
susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir 
paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, 
planuoti ir valdyti laiką. Mokiniai skatinami sieti 
išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais 
dalykais kuriant prasmingus ryšius. Mokiniai geba ir 
yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis 
aplinkybėmis įvairios sudėties ir dydžio grupėse bei 
partneriškai (poromis). 

  

100% 184 6 

3,6 

0% 0% 38% 62% 

0 0 70 112

3,7 

0% 0% 31% 69% 

0 0 58 128

3,7 

0% 0% 34% 66% 

0 0 63 123

3,7 

0% 0% 29% 71% 

0 0 54 132

3,7 

0% 0% 34% 66% 

0 0 62 122

3,6 

0% 0% 37% 63% 

0 0 68 116
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

2.7 - UGDYMAS MOKYKLOS GYVENIMU. Mokinių 
tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio 
santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, 
pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi 
padedant ir dalijantis. Mokiniai jaučiasi priklausantys 
mokyklos bendruomenei, yra patenkinti tuo, prisiima 
įsipareigojimus ir dalyvauja mokyklos savivaldoje. 
Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir renginių – 
projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų, parodų ir kt. Į 
juos įtraukiamos mokinių šeimos ir vietos 
bendruomenė. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį 
kuriant pozityvaus vaikų, paauglių, jaunuolių 
gyvenimo idėjas ir jį užpildo prasmingomis veiklomis. 
Mokykloje tvyro darbinis mokymosi šurmulys, tačiau 
taip pat laikomasi sutartų mokymosi organizavimo 
taisyklių ir darbo ritmo, padedančio veiksmingai siekti 
ugdymo(si) tikslų. Mokiniai mokosi suvokti tvarkos 
paskirtį, kurti bendro gyvenimo taisykles ir jų laikytis. 

  

100% 186 4 

2.8 - VERTINIMAS UGDYMUI. Mokiniai informuojami 
ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti 
gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir 
kaip yra taikomi. Mokymosi planavimui, stebėjimui ir 
koregavimui naudojami įvairūs vertinimo būdai – 
diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis, 
formalus ir neformalus, tačiau vyrauja kasdienis 
neformalus formuojamasis vertinimas. Mokytojai 
užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie 
mokymąsi būtų teikiama laiku, būtų informatyvi, 
asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti 
asmeninės pažangos. 

  

100% 184 6 

2.9 - MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS. Vertinimas, 
pagrįstas mokytojo ir mokinio dialogu apie mokymosi 
sėkmes ir nesėkmes, procesą, rezultatus, moko 
mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo ir 
vertinti kitų darbą. Vertindami savo ir draugų atliktas 
užduotis, kūrinius, idėjas ir pan., mokiniai geriau 
supranta mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi 
būdus ir savo mokymosi poreikius, lengviau juos 
paaiškina, formuluoja klausimus ar prašo pagalbos 
mokantis. 

  

100% 186 4 

 

   

3,7 

0% 0% 33% 67% 

0 0 62 124

3,6 

0% 0% 38% 62% 

0 0 70 114

3,7 

0% 0% 30% 70% 

0 0 55 131
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3 - Ugdymo(-si) aplinkos 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

3.1 - ĮRANGA IR PRIEMONĖS. Įranga ir priemonės 
įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios situaciją, 
dalyko turinį, poreikius ir mokinių amžių. Ugdymo 
procese naudojama įranga ir priemonės atitinka 
šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir pagal poreikį 
atnaujinamos. 

  

100% 187 3 

3.2 - PASTATAS IR JO APLINKA. Mokyklos interjeras 
kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį 
jaukumą, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. 
Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, 
apšvietimas, vėdinimas ir šildymas – yra patogi, 
sveika ir palanki mokytis. 

  

100% 187 3 

3.3 - APLINKŲ BENDRAKŪRA. Mokytojai įtraukia 
mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių 
projektavimą, įrengimą, dekoravimą. Mokyklos 
patalpos dekoruojamos mokinių darbais. 

  

100% 184 6 

3.4 - MOKYMASIS NE MOKYKLOJE. Įvairios 
mokyklos aplinkos (želdiniai, bandymų zonos, 
stadionai, aikštynai, poilsio zonos ir t. t.) naudojamos 
kaip mokymosi lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai 
domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, kultūros 
įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt. – 
galimybėmis ir organizuoja realaus pasaulio pažinimu 
pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose 
aplinkose. 

  

95% 185 5 

3.5 - MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE. 
Mokytojai supranta, kaip ir kiek pamokose, 
projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti 
panaudojamos informacinės ir komunikacinės 
technologijos. Skaitmeninis turinys ir technologijos 
padeda įvairiapusiškiau ir mokiniams patraukliau 
mokytis. Virtualios aplinkos ir mokymosi terpės 
pa(si)renkamos tikslingai ir yra saugios. Mokytojai 
analizuoja, kaip / kiek / ar informacinių komunikacinių 
technologijų (toliau – IKT) panaudojimas gerina 
mokymosi rezultatus, ir tobulina IKT taikymo mokymui 
ir mokymuisi būdus. Virtualios ugdymosi aplinkos 
įtraukia mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, 
komandomis. IKT padeda gilinti dalyko žinias, 
pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti ir 
eksperimentuoti. 

  

100% 187 3 

 

   

3,7 

0% 0% 33% 67% 

0 0 61 126

3,7 

0% 0% 29% 71% 

0 0 54 133

3,6 

0% 0% 37% 63% 

0 0 68 116

3,5 

0% 5% 37% 58% 

0 9 69 107

3,7 

0% 0% 25% 75% 

0 0 47 140
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4 - Lyderystė ir vadyba 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

4.1 - PERSPEKTYVA IR BENDRUOMENĖS 
SUSITARIMAI. Mokyklos vizija yra reali mokyklos 
veiklos perspektyva, priimtina visiems mokyklos 
bendruomenės nariams. Mokyklos vizija orientuota į 
ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių 
švietimo tyrimų rezultatais, atitinka nacionalinę, 
regiono strategiją. Mokyklos bendruomenės nariai 
atsakingai dalyvauja įgyvendindami išsikeltus 
mokyklos tikslus ir uždavinius. Materialiniai mokyklos 
ištekliai panaudojami lanksčiai, kūrybingai. Mokyklos 
veiklos tobulinimo sprendimai priimami vadovaujantis 
sutarta bendros veiklos perspektyva, atsakingo 
mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendromis 
diskusijomis. Mokykloje suvokiama, kad gyvybinga 
organizacija turi būti savikritiška, kūrybinga ir nuolat 
besimokanti. 

  

100% 185 5 

4.2 - LYDERYSTĖ. Mokykloje skatinama ugdytis 
lyderystės gebėjimus. Mokytojai ir mokyklos vadovai 
periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie 
mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni 
kitiems. Mokytojai pasitiki mokyklos formaliais 
lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. 

  

100% 185 5 

4.3 - MOKYKLOS SAVIVALDA. Mokyklos valdyme 
atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių 
interesai. Mokykloje yra sistema, kaip priimami 
sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, 
tiek kasdieniam gyvenimui mokykloje. 

  

100% 181 9 

4.4 - VEIKIMAS KARTU. Mokyklos personalas laiko 
save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. 
Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi 
patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, 
studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų pamokas. 

  

100% 185 5 

4.5 - BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS. Mokytojai 
domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir 
pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir 
bendradarbiavimo būdus bei formas. Tėvai įsitraukia į 
vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis. 
Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 

  

100% 188 2 

4.6 - MOKYKLOS TINKLAVEIKA. Mokykla yra atvira 
pasauliui: bendruomenės nariai domisi kintančia 
aplinka, reaguoja į pasikeitimus, mezga socialinius 
ryšius. Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, 
įvairiomis organizacijomis, kitomis mokyklomis, 
palaikomi ryšiai su mokyklos absolventais. 
Partnerystės yra kruopščiai planuojamos, siekiama jų 
perspektyvumo.   

100% 186 4 
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0 0 63 122
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0% 0% 39% 61% 
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3,6 
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0 0 44 144
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0% 0% 40% 60% 
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

4.7 - KOMPETENCIJA. Mokytojams patinka mokytojo 
darbas. Jie dirba kaip savo srities profesionalai – 
šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir siekia dirbti 
kuo geriau. 

  

100% 188 2 

4.8 - NUOLATINIS PROFESINIS TOBULĖJIMAS. 
Mokytojai turi gero darbo viziją, kuria remdamiesi 
vertina savo veiklą ir jos rezultatus, asmeninės 
kompetencijos ribas ir būtinas profesinio tobulėjimo 
sritis. Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja 
asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia. 

  

100% 175 15 
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Klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu rezultatai 
 

5 - Kurioje klasėje mokaisi?  

 

 

1 5 16% 31 
2 6 21% 39 
3 7 26% 49 
4 8 37% 71 
  
Pateikti atsakymai (PA) 190 
 

 

 

   

1 

2 

3 

4 
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Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

Rezultatų ataskaita struktūruota pagal klausimų tipus. 

Iš pradžių rodomi klausimų su atsakymų skale rezultatai, 
po to - klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu 
rezultatai ir atsakymai į atvirus klausimus (jei tokių buvo). 

Klausimų eilės tvarka rezultatų ataskaitoje dėl to gali 
nesutapti su klausimų eilės tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikia 
atsakymą apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklauosmai nuo klausimyno gali būti viena atsakymų 
skiltis (kokybės vertinimas) arba dvi atsakymų skiltys 
(kokybės vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Klausimai su vienu pasirinkimu arba 
keliais pasirinkimais 

Klausimuose su vienu pasirinkimo variantu galimi įvairūs 
atsakymai, iš kurių respondentai gali pasirinkti vieną (ir tik 
vieną). 

Klausimuose su keliais atsakymų variantais respondentai 
gali pasirinkti kelis atsakymus. 

Galima naudoti abu klausimų tipus, norint įvertinti 
apklausos rezultatus pagal esančias kategorijas. 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

Ø (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymų skale ši vertė atspindi pateiktų 
klausimų vidutinę vertę (vidurkį). Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 
2,5 reiškia neutralią vertę. 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. 

Dalinėse ataskaitose rodomi vien tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi 100 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 
 

 PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenų, pateikusių atsakymą į klausimą, skaičius. 

Neįskaičiuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
variantą "Nėra duomenų". 

Dalinėse ataskaitose reikšmė PA rodo tų respondentų 
skaičių, kurie atitinka nurodytus kriterijus ir kurie taip pat 
pateikė atsakymą į klausimą. Jei PA reikšmė yra mažesnė 
negu 10, dėl duomenų apsaugos rezultatai nebus rodomi, 
kad būtų užtikrintas responentų anonimiškumas. 

 
ND (Nėra duomenų) 

Asmenų, pasirinkusių variantą "Nėra duomenų", skaičius 

 
3–4 

Respondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba 4. Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

Nurodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo, kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Analizuokite kvotos reikšmę, remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organizavimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti, kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos rezultatų 
"žemiausios vertės" gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip "trūkumai") 

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 
negatyvios. 

Respondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3–4), procentas rodo, kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio (ar mažesnio) palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę, mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti, kada, respondentų nuomone, galima 
tikėtis teigiamų rezultatų. 

Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei 2,5, signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

Respondentų, kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną (atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes, 
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo, kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja, tuo tiksliau vidutinė vertė charakterizuoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja, derėtų 
analizuoti, kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims, mokytojams 
dalykininkas, klasių vadovams, visai mokyklai, mokiniams, 
tėvams? Ką šis rezultatas reiškia man, kaip mokytojui? 
Mums, kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių rzultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių, kurie patvirtina šių rezultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri rezultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių rezultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

Čia rasite daugiau patarimų, kaip vertinti gautus rezultatus 
ir kaip į rezultatų aptarimą įtraukti visas suinteresuotas 
puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
 

 


