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Ugdymo kokybės gerinimas (1) 

 

 Efektyvios ugdymo kokybės tikslas (siekiamybė) - 

užtikrinti stabilų, tolygų ir prognozuojamą nustatytos 

kokybės ugdymo paslaugos teikimą. 

 



Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
modelio sandara (2) 



Rodiklių sritys (3) 

 1 sritis. Rezultatai 

1.1. Asmenybės branda. 

1.2. Pasiekimai ir pažanga. 

 2 sritis. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

2.1. Ugdymo planavimas. 

2.2. Vadovavimas mokymuisi. 

2.3. Mokymosi patirtys.  

2.4. Vertinimas ugdant. 

 3 sritis. Ugdymo aplinkos 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  

3.2. Mokymasis be sienų.  

 4 sritis. Lyderystė ir vadyba 

4.1. Mokyklos valdymas. 

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis. 

4.3. Asmeninis meistriškumas. 



Ugdymo ir veiklos kokybės 
uţtikrinimas (5) 

Mokyklos ugdymo veiklos kokybę formuoja:  

 Mokyklos darbuotojai;  

 Mokiniai; 

 Mokinių tėvai. 

 

Ugdymo veiklos  kokybei įtaką darantys vadovai: 

 Direktorius ir jo pavaduotojas; 

 Ugdymo (mokymo) skyriaus vedėjai; 

 Metodinių grupių pirmininkai. 

 



PLAČIOJO VEIKLOS 
KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATAI 

2016-2017 M.M.  

  



Platusis veiklos kokybės įsivertinimas (1) 

 

 2016-2017 m.m. apklausą atliko 32 mokytojai. 

 

 Anoniminė apklausa buvo atliekama lapkričio – 
gruodžio mėnesiais.  

 

 Apklausos rezultatai apibendrinti pasitelkus 
juostines diagramas. 

 



1 Srities „Rezultatai“, apimančios asmenybės 
brandą, pasiekimus ir pažangą, rezultatai (2) 

1. Geriausiai įvertinta “Mokyklos pasiekimai ir pažanga” - 4 lygyje (14 respondentų). 
2. “Asmenybės tapsmas” - 3 lygyje (19 respondentų) 
3. “Mokinio pasiekimai ir pažanga“ - 2 lygyje (16 respondentų) 

 



2 Srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys” 
rezultatai (3) 

1. 4 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Ugdymo planai ir tvarkaraščiai” (17 respondentų), “Orientavimasis į mokinių 
poreikius” (17 respondentų), “Mokymosi organizavimas” (17 respondentų). 
2. 3-4 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas” (po 14 respondentų), “Vertinimas 
ugdant” (po 14 respondentų). 



2 Srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys” 
rezultatai (4) 

3. 3 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Ugdymo tikslai “ (16 respondentų), “Mokymasis” (15 respondentų), “Ugdymas 
mokyklos gyvenimu” (14 respondentų), “Mokinių įsivertinimas” (14 respondentų). 
4. 2 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Mokinių įsivertinimas” ir “Mokymasis”. 



3 Srities „Ugdymo aplinkos“ rezultatai (5) 

1. 4 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Mokyklos įranga ir priemonės” (18 respondentų), “Mokyklos pastatas ir jo aplinka” 
(22 respondentų), “Aplinkų bendrakultūra” (16 respondentų). 
2. 3 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Mokymasis ne mokykloje” (19 respondentų), “Mokymasis virtualioje aplinkoje” (15 
respondentų). 



4 Srities „Lyderystė ir vadyba“ rezultatai (6) 

1. 4 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Perspektyva ir bendruomenės susitarimai” (16 respondentų), “Veikimas kartu” (19 respondentų), 
“Mokyklos tinklaveika” (14 respondentų), “Nuolatinis profesinis tobulėjimas” (15 respondentų). 
2. 3 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Lyderystė” (14 respondentų), “Mokyklos savivalda” (12 respondentų), “Kompetencija” (19 
respondentų).  
3. 2 lygiu yra įvertintos tyrimo sritys: 
“Bendravimas su tėvais/ globėjais” (13 respondentų). 



Išvados (1) 

 Beveik visos sritys (rezultatai, ugdymas(is) ir mokinių 
patirtys, ugdymo aplinkos, lyderystė ir vadyba)  buvo 
įvertinti arba gerai (3 lygis), arba labai gerai (4 lygis). 
 

 Geriausiai respondentai įvertino „Ugdymo(si) aplinkos“ 
rodiklį, o jo temą „Pastatas ir jo aplinka“ - net 22 iš 32 
respondentų. 
 

 Mažiausiai respondentų pasirinko „Bendravimas su 
tėvais/ globėjais“ rodiklį - jį pasirinko 13 iš 32 
respondentų. 

 



VEIKLOS KOKYBĖS 
ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI 

 

 

2016 – 2017 M.M. VšĮ 
ELEKTRĖNŲ PROFESINIO 

MOKYMO CENTRO  



2016-2017 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas 

 2016 - 2017 m.m. lapkričio – sausio mėnesiais VšĮ EPMC 
buvo vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas.  
 
 

 Įsivertinimas buvo atliktas IQUES online Lietuva sistemoje. 
 

 Dalyvauti elektroninėje apklausoje  buvo pakviesti 65 
bendrojo lavinimo, profesijos mokytojai ir administracijos 
darbuotojai.  
 

 

 Pilnai atsakytų (įskaitant iš dalies atsakytus) klausimynų 
sugrįžo 54, kas sudarytų 84,6 % (3,3% daugiau negu 2015-
2016 m.m.). 
 

 

 

 2015-2016 m.m. apklausti 66 mokytojai, anketų sugrįžo 54, 
viso – 81,8 %. 

 

 

 

 

 



2016-2017 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas 

 

 Dalyvauti apklausoje  el. paštu buvo pakviesti 394 moksleiviai.  
 

 Pilnai atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 
sugrįžo 134, kas sudarytų 34,0 % (53,8% mažiau nei 2015-
2016 m.m.). 
 

 2015-2016 m.m. apklausti 72 mokiniai, anketų sugrįžo 53,  
viso – 73,6 %. 

 

 Šiemet apklausą 50,6 % noriau vykdė mokytojai nei mokiniai 
(skirtingai nei pernai (tik 8% noriau). 
 

 2016-2017 m.m. mokyklos tyrimą atliko mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai. 

 



2016-2017 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimo nagrinėjama sritis 

 

 

 2016 – 2017 m. m. įvertinus atlikto plačiojo veiklos 
kokybės įsivertinimo rezultatus buvo nutarta 
išnagrinėti 3 –ąją sritį „Ugdymo(si) aplinkos“ 

 
 

 



2016 – 2017 m.m. 3 srities pagalbiniai 
tyrimo rodikliai 

1. Mokyklos įranga ir priemonės. 
 

2. Mokyklos pastatas ir jo aplinka. 
 

3. Aplinkų bendrakultūra. 
 

4. Mokymasis ne mokykloje. 
 

5. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 



2016-2017 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas 

 

 Tyrimo tikslas – ištirti ugdymo(si) aplinkų 

efektyvumą VšĮ Elektrėnų profesiniame mokymo 
centre. 
 

 Respondentais buvo pasirinkti atsitiktiniai mokyklos I 
– III kursų moksleiviai, pedagogai ir administracijos 
darbuotojai.  

 

 



2016-2017 M.M. 
MOKYTOJŲ ATASKAITOS  

- 

 IŠVADOS  

IR  

REKOMENDACIJOS 
 



1 RODIKLIS. ĮRANGA IR PRIEMONĖS (1) 



1 RODIKLIS. ĮRANGA IR PRIEMONĖS (2) 



1 RODIKLIS. ĮRANGA IR PRIEMONĖS (3) 



DIDŢIAUSI PRIVALUMAI DIDŢIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. Mokyklos priemonės r 
įranga yra šiuolaikiškos, 
estetiškos ir ergonomiškos; 
 

2. Turima įranga ir priemonės 
skatina atsakomybę už save 
ir kitus, tarpusavio 
bendradarbiavimą.  

 

 

1. Ne visi mokytojai jaučia 
steigėjo indėlį į mokyklos 
infrastruktūrą; 
 

2. Dalis mokytojų mano, kad 
ne visi mokytojai ir 
bendruomenė tinkamai 
vertina turimų priemonių 
naudingumą. 
 

 

 

 

 

1 RODIKLIO IŠVADOS 
(ĮRANGA IR PRIEMONĖS ) 

Didţiausias poreikis keistis: mokytojai norėtų, kad priemonių atnaujinimas 
garantuotų geresnę ugdymo kokybę. 



2 RODIKLIS. PASTATAS IR JO APLINKA (1) 



2 RODIKLIS. PASTATAS IR JO APLINKA (2) 



DIDŢIAUSI PRIVALUMAI DIDŢIAUSI TRŪKUMAI 

1. Visi mokytojai mokykloje 
jaučiasi gerai; 
 

2. Visi mokytojai patenkinti 
mokyklos interjeru ir 
jaukumu; 
 

3. 98% mokytojų mano, jog 
mokyklos aplinka patogi, 
sveika ir palanki mokytis. 

 

 

 

 

1. 12% mokytojų mano, jog 
mokyklos erdvės nėra 
funkcionalios, lengvai 
pertvarkomos ir 
pritaikomos ugdymo 
poreikiams. 

 

 

 

2 RODIKLIO IŠVADOS 
 (PASTATAS IR JO APLINKA ) 

Didţiausias poreikis keistis: Kai kurias mokyklos erdves reikėtų padaryti 
funkcionalesnes ir lengviau pritaikomas ugdymo poreikiams.   



3 RODIKLIS. APLINKŲ BENDRAKŪRA (1) 



3 RODIKLIS. APLINKŲ BENDRAKŪRA (2) 



3 RODIKLIS. APLINKŲ BENDRAKŪRA (3) 



3 RODIKLIS. APLINKŲ BENDRAKŪRA (4) 



DIDŢIAUSI PRIVALUMAI DIDŢIAUSI TRŪKUMAI 

1. Beveik 100% mokytojų 
mano, kad mokymosi 
patalpos įrengtos tinkamai ir 
jose galima eksponuoti 
mokymosi rezultatus; 
 

2. 94%  pedagogų galvoja , jog 

mokyklos aplinka skatina 
mokinių dalykinių, asmeninių 
kompetencijų įgijimą.   

 

1. Daugiau kaip 1/3 
mokytojų mano, jog 
mokiniai nesijaučia 
mokyklos kūrėjais ir 

šeimininkais. 

 

 

3 RODIKLIO IŠVADOS 
(APLINKŲ BENDRAKŪRA ) 

Didţiausias poreikis keistis: Reikėtų imtis priemonių tam, kad 
moksleiviai labiau jaustųsi mokyklos šeimininkais ir jos kūrėjais.  



4 RODIKLIS. MOKYMASIS NE 
MOKYKLOJE (1) 



4 RODIKLIS. MOKYMASIS NE 
MOKYKLOJE (2) 



4 RODIKLIS. MOKYMASIS NE 
MOKYKLOJE (3) 



DIDŢIAUSI PRIVALUMAI DIDŢIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. Visi mokytojai įsitikinę, kad 
mokiniai vyksta į išvykas, kad 
išmoktų ko nors naujo; 
 

2. 98% mokytojų analizuoja 
mokinių mokymosi už 
mokyklos ribų poveikį; 
 

3. Beveik visi  mokytojai mano, 
kad teorija tinkamai taikoma 
praktikoje, tyrinėjimui ir 
kitokiam mokymuisi.  
 

 

1. 16% mokytojų mano, jog 
mokyklos teritorija: 
stadionas, želdiniai, poilsio 
zonos nėra pritaikomi 
ugdymui išradingai .  

4 RODIKLIO IŠVADOS 
(MOKYMASIS NE MOKYKLOJE) 

Didžiausias poreikis keistis: Mokytojai norėtų, kad mokyklos 
teritorija būtų išradingiau pritaikoma ugdymui. 



5 RODIKLIS.  
MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE (1) 



5 RODIKLIS.  
MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE (2) 



5 RODIKLIS.  
MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE (3) 



DIDŢIAUSI PRIVALUMAI DIDŢIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. Visi mokytojai skatina mokinius 
naudotis kuo įvairesnėmis 
mokymosi priemonėmis; 
 

2. Visi mokytojai skatina mokinius 
naudoti informacines ir 
komunikacines technologijas. 
 

3. Beveik visi mokytojai tikslingai 
naudoja  virtualią aplinką ir  į ją 
įtraukia mokinius.  

 

 

 

 

5 RODIKLIO IŠVADOS 
(MOKYKLOS TINKLAVEIKA) 

Didžiausias poreikis keistis: Mokytojai norėtų didesnio mokinių 
aktyvumo naudojantis technologijomis, informacijos šaltiniais ir ryšiais. 



MOKYTOJŲ TYRIMO IŠVADOS (1) 



MOKYTOJŲ TYRIMO IŠVADOS (2) 



MOKYTOJŲ TYRIMO IŠVADOS (3) 
(POKYČIŲ POREIKIS) 



REKOMENDACIJOS 

 

1. Nuolatos vykdyti tikslingą įrangos ir priemonių 
atnaujinimą. 

 

2. Ugdymui išradingiau pritaikyti mokyklos teritoriją ir 
turimas erdves. 

 

3. Imtis reikiamų priemonių, kad mokiniai labiau jaustųsi 
mokyklos kūrėjais ir šeimininkais.  

 

4. Dažniau įtraukti mokinius į mokyklos erdvių 
projektavimą, dekoravimą.  

 

5. Skatinti mokyklos bendruomenės sąmoningumą turimų 
priemonių naudingumui ir efektyvumui padidinti.  

 

 

    

 

  

   

 

 



2016-2017 M.M.  

MOKINIŲ ATASKAITOS  

 

IŠVADOS  

IR  

REKOMENDACIJOS 
 

Tikslas - ištirti ugdymo(si) aplinkų 
efektyvumą VšĮ Elektrėnų profesiniame 
mokymo centre. 



1 RODIKLIS. ĮRANGA IR PRIEMONĖS 
PRIVALUMAI TRŪKUMAI POREIKIS KEISTIS 

1.4. Įrangos priemonių 
atnaujinimas garantuoja 
ugdymo šiuolaikiškumą 
ir kokybę.   

 (93%; 89 mokiniai iš 96) 

1.3. Ne visi mokiniai 
vertina turimų 
priemonių naudingumą. 
  

(87%; 81 mokiniai iš 96) 

1.2. Mokiniai norėtų 
vystyti atsakomybę už 
save, kitus, aplinką, 
gebėti atvirai bendrauti 
ir kt.    (61% respondentų) 

1.1. Mokyklos įranga ir 
priemonės yra įvairios, 
estetiškos, ergonomiškos, 
atitinka šiuolaikinius 
reikalavimus.   

 (91%; 86 mokiniai  iš 96) 

1.2  ¼ mano, jog 
mokykloje neskatinama 
išvystyti atsakomybę už 
save, kitus, aplinką, 
gebėti atvirai bendrauti. 
(87%; 80 mokiniai iš 92) 

1.4. Mokiniai norėtų 

įrangos priemonių 

atnaujinimo, 

garantuojančio ugdymo 

šiuolaikiškumą ir 

kokybę. 
 

(61% respondentų) 

 1.5 . ¼ mokinių 
nejaučia mokyklos 
steigėjo indėlio į 
mokyklos 
infrastruktūrą.   
 

(87%; 77 mokiniai iš 91) 

  



2 RODIKLIS. PASTATAS IR JO APLINKA  

Privalumai Trūkumai Poreikis keistis 
2.1 . Mokyklos aplinka yra 
patogi, sveika ir palanki 
mokytis.  
(92%; 89 mokiniai iš 97) 

2.3. Daugiau kaip ½ mokinių 

norėtų funkcionalesnių, lengviau 

pertvarkomų ir pritaikomų 

skirtingiems ugdymo(si) 

poreikiams erdvių. 

           (61% respondentų) 

2.2. Mokyklos interjeras 
kuria gerą nuotaiką, 
jaukumą.  
(86%; 83 mokiniai iš 96) 

2.2. Mažiau kaip ½ mokinių 
norėtų jaukesnio mokyklos 
interjero, kuris kuria gerą 
nuotaiką.  
           (44% respondentų)  

2.3. Erdvės funkcionalios, 
lengvai pertvarkomos ir 
pritaikytos skirtingiems 
ugdymo(si) poreikiams.  
(86%; 78 mokiniai iš 91) 

    



3 RODIKLIS. APLINKŲ BENDRAKŪRA 

Privalumai Trūkumai Poreikis keistis 

3.4. Mokiniai mano, kad 

mokymosi patalpos 

įrengtos taip, kad jas būtų 

galima dekoruoti, 

eksponuoti mokymosi 

rezultatus. 

(80%; 74 mokiniai iš 93) 

3.2. Daugiau kaip ½ 

mokinių nesijaučia 

mokyklos kūrėjais ir 

šeimininkais. 

 

 

(68%; 59 mokiniai iš 87) 

3.3. ½ mokinių 

norėtų, kad mokyklos 

fizinė aplinka skatintų 

jų dalykinių, 

asmeninių ir socialinių 

kompetencijų įgijimą. 

(51% respondentų) 

3.3. Daugiau kaip ½ 

mokinių mano, kad 

mokyklos fizinė aplinka 

skatina mokinių dalykinių, 

asmeninių ir socialinių 

kompetencijų įgijimą. 

(75%; 64 mokiniai iš 89) 

3.1. Daugiau kaip ½ 

mokinių nesijaučia  

įtraukti į mokyklos 

erdvių projektavimą, 

dekoravimą. 

 

(57%; 47 mokiniai iš 82) 

 3.2 . Beveik ½ 
mokinių norėtų jaustis 
mokyklos kūrėju ir 
šeimininku.   
 

(40% respondentų) 

 



4 RODIKLIS. MOKYMASIS NE MOKYKLOJE 

Privalumai Trūkumai Poreikis keistis 

4.2. Daugiau kaip ½ 

mokinių mano, jog teorija 

tinkamai taikoma 

praktikoje, tyrinėjimui ir 

kitokiam mokymuisi. 

 

(72%; 72 mokiniai iš 89)  

4.1. 1/3 mokinių mano, 

kad ugdymui ne visa 

mokyklos teritorija 

pritaikoma išradingai: 

stadionas, poilsio zonos. 

 

(30%; 26 mokiniai iš 88)  

4.1. Daugiau kaip ½ 
mokinių norėtų 
išradingiau pritaikyti 
mokyklos teritoriją 
ugdymui.   

 
 

(61% respondentų) 

4.3. Mokiniai mano, kad 

jie dažnai vyksta į išvykas 

ar ekskursijas, kad 

sužinotų ir išmoktų ko 

nors naujo. 

 

(71%; 62 mokiniai iš 88)  

4.4 . 1/3 mokinių mano, 

kad mokytojai 

neanalizuoja ir neaptaria 

jų mokymosi už mokyklos 

ribų poveikio, neieško 

naujų galimybių. 

(32%; 27 mokiniai iš 85) 



5 RODIKLIS. MOKYMASIS VIRTUALIOJE 
APLINKOJE 

Privalumai Trūkumai Poreikis keistis 

5.1. 4/5 mokinių mano, jog 

mokytojai skatina juos naudotis 

kuo įvairesnėmis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, 

informacijos šaltiniais ir ryšiais. 

(81 %; 75 mokiniai iš 93) 

  5.2. Beveik 1/2 mokinių 

norėtų, jog mokytojai dažniau 

padėtų jiems internete ar 

enciklopedijoje surasti tai, ką 

jie nori sužinoti. 

(49% respondentų) 

 

5.2. 4/5 mokinių mano, jog 
mokytojai padeda jiems 
internete ar enciklopedijoje 
surasti tai, ką jie norėtų 
sužinoti.   

(79 %; 72 mokiniai iš 91) 

  5.1. Apie 1/2 mokinių norėtų, 

jog mokytojai skatintų juos 

naudotis kuo įvairesnėmis 

mokymosi priemonėmis, 

technologijomis. 

(47% respondentų) 



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (1) 



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (2) 



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (3) 
(POKYČIŲ POREIKIS) 



TYRIMO REKOMENDACIJOS 

1. Ugdymui reikėtų išradingiau pritaikyti mokyklos erdves. 

2. Siūloma nuolatos ir tikslingai atnaujinti įrangą ir mokomąsias 
priemones, atitinkančias šiuolaikinius mokymosi poreikius. 

3. Skatinti mokinius vystyti atsakomybę už save ir juos supančią 
aplinką.    

4. Įtraukti mokinius į mokyklos erdvių dekoravimą. 

5. Skatinti veiklas, teigiamai veikiančias jų požiūrį į mokyklą. 

6. Mokytojams rekomenduojama analizuoti ir aptarti mokinių 
mokymosi už mokyklos ribų poveikį bei ieškoti naujų galimybių.  

7. Organizuoti tik tikslingas išvykas, ekskursijas, kuriose 
mokiniai išmoktų naujovių.  

 

   



MOKINIŲ  

PASTABOS  

IR  

PASIŪLYMAI  

  



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (1) 

1. Nesveika aplinka! Rūkomasis galėtų būti toliau nuo įėjimo į 
mokyklą, labiau už kampo, nes einant į bendrabutį/valgyklą 
nuolatos tenka kvėpuoti rūkalais. Būna prispjaudyta... 
Pasiūlymas: Galima būtų pastatyti stogelį už kampo, kad ir 
lietui lyjant, rūkoriai trauktų dūmą savo vietoje.  
 

2. Reikėtų aplinkos darbui! Nėra skaityklos, kurioje (pvz. 
lango/laisvu metu) būtų galima naudotis kompiuteriais, 
internetu, ruošti pamokas ir pan. ("Skaitykla"/biblioteka, 
kuri yra bendrabučio pastate su neveikiančiais 
kompiuteriais yra nejauki ir tamsi, trūksta privatumo) 
Pasiūlymas: Leisti naudotis naujame pastate įrengta 
skaitykla.  

* Pastabas ir pasiūlymus pateikė 24 iš 99 respondentų.  



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (2) 

 

3. Pirmo aukšto tualete nebūna muilo.  

4. Ačiū už galimybę mokytis laisvu grafiku!   

5. Aš galiu tik įvertinti kaip aukšto lygio VšĮ EPMC . 
Padėkoti, kad sudarytos tokios sąlygos mokytis ir 
tobulėti. 

6. Būtų gerai turėti kavos ir saldumynų aparatą 
pirmame aukšte, kad būtų galima užkąsti ir 
susišildyti.  

7. Gera mokytis, norisi visada sugrįžti, pastabų neturiu. 

 



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (3) 

8. Kadangi esu vegetaras, tai man trūksta patiekalų be 
mėsos mūsų valgykloje, taip pat manau, kad trūksta jogos 
užsiėmimo būrelio mūsų mokykloje, o šiaip viskas tikrai 
liuks, šaunuoliai! ;) 

 

9. Manyčiau reikėtų patobulinti pamokų tvarkaraštį, kažką 
pagalvoti geriau dėl rūkymo vietos (nes pro tą patį taką 
eina ir rūkantys ir nerūkantys, ir mokytojai ir visi kiti). 

 

10. Mokykla graži, jauki, dirbantys mokytojai geranoriški, 
atsižvelgia į mokinių poreikius, dažnai vykstame į 
ekskursijas ir renginius, norėtųsi daugiau poilsio erdvių.   

 

 

 



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (4) 

 

11. Kalbant apie aplinką ir patogumą, tai kieme vietoje pliko 
lauko galėtų būti tujos ar kiti augalai, kurie augtų už 
nugaros sustatytiems suoliukams ir užstotų saulę pavasarį, 
rudenį, vasarą.  

 

11. Reikia baseino. Naujų kompiuterių 113 kabinete. 
Geriausias dalykas mokymo centre - valgykla. 
 

12. Siūlymas šiai mokyklai užbaigti bent vieną projektą 
pradėtą iki galo (kaip pvz. elektroniniai mokyklos vartai ir 
pan.) ir nesityčioti iš tėvų iniciatyvos savo lėšomis pakeisti 
langus, nes dabar tie langai išlupami ir dedami vėl kiti. (??) 

 



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (5) 

14. Sveiki, džiugu, jog turiu galimybę prisidėti prie mokyklos 
aplinkos gerinimo, tad pasinaudodama proga prie pastabų 
norėčiau paminėti du dalykus į kuriuos mano manymu 
derėtų atkreipti dėmesį:   

1.   Laisvo laiko metu, kuomet tenka ilgiau laukti pamokos 
neturime kur jos laukti, ar tiesiog ruoštis kitai pamokai. 
Naujoji kompiuterių klausė visuomet užrakinta, ir joje 
niekas neleidžia naudotis kompiuteriais, o senoji skaitykla 
nėra erdvi. Be to, kompiuteriai neveikiantys.  

2.   Esu už sveiką gyvenimo būdą, tad būtų labai malonu, jog 
rūkymo vietą perkeltumėte kiek nuošaliau. Nes išeinant iš 
mokyklos pastato į valgyklą pirmiausia tenka pereiti pro 
dūmus ir akis nuleidus žemyn - grožėtis prispjaudyta žeme. 
Iki.   

 



MOKINIŲ PASTABOS IR 
PASIŪLYMAI (6) 

 

15. Mokyklos įranga visai nebloga, bet ji dažniausiai prastai 
išnaudojama. Na pavyzdys gali būti mokykliniai kompiuteriai 
su I3 procesoriais ir 2GB RAM, kurie pasileidus MS Word 
stringa, todėl būtina atkreipti dėmesį į nemokamas 
alternatyvas kaip Linux OS ir t.t. 

  

 



UGDYMO KOKYBĖS UŢTIKRINIMAS 
REMIANTIS TYRIMO REZULTATAIS 

 

1. Kuriama mokymuisi palanki aplinka, kuri priklauso 

nuo mokytojų profesionalumo ir gero mokyklos 

vidaus mikroklimato. 

2. Suteikiamos lygios mokymosi galimybės visiems 

mokiniams. 

3. Vyksta nuolatinis mokyklos tobulinimas. 

4. Efektyviai išnaudojamos įvairios mokymosi 

galimybės, nuotolinio mokymosi elementai. 

 

 



   

  

“Jeigu dirbate taip, kaip dirbote prieš dvidešimt metų, 
visada žinokite, kad yra ir geresnių darbo būdų”.  

 

 

          T.Edisonas ;-) 

 

 



AČIŪ UŢ DĖMESĮ !!!  
   

  


