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Rodiklių sritys 

 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. 



VERTINIMO LYGIŲ SKALĖ IR 
APRAŠOMIEJI KOKYBĖS EPITETAI 

KOKYBĖS 
LYGIS 

APRAŠOMIEJI KOKYBĖS VERTINIMAI 

4 lygis Labai gerai: veiksminga, spartus tobulėjimas, išskirtinė, 
kryptinga, originali, ypatinga, įspūdinga, savita, puiki, labai 
paveiki, nepriekaištinga, kūrybiška 

3 lygis Gerai: pakankamai kryptinga, tinkama, paveiki, turi savitų 
bruožų, potenciali, lanksti 

2 lygis Patenkinamai: nebloga, vidutiniška, priimtina, nesisteminga, 
neišskirtinė 

1 lygis Nepatenkinamai: nepakankama, neveiksminga, nevykusi, 
netinkama, nekonkreti, neperspektyvi, rizikinga 



VEIKLOS KOKYBĖS 
ĮSIVERTINIMAS  

 

 

2018 – 2019 M.M.  
VšĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO 

MOKYMO CENTRO  



2018-2019 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas (1) 

 

 2018 - 2019 m.m. lapkričio – vasario mėnesiais VšĮ EPMC 
buvo vykdomas giluminis veiklos kokybės įsivertinimas. 
 
 

 Tyrimas buvo atliktas “IQUES online Lietuva” sistemoje. 
 

 Dalyvauti elektroninėje apklausoje  buvo pakviesti 54 (pernai 
71) bendrojo lavinimo, profesijos mokytojai ir 
administracijos darbuotojai.  
 

 Pilnai atsakytų (įskaitant iš dalies atsakytus) klausimynų 
sugrįžo 44 (85,2 % visų galimų darbuotojų) (2017-2018 
m.m. - 56), kas sudarytų 84,6% (2016-2017 m.m. – 78,9% )  
(šiemet 3,72 % daugiau negu 2017-2018 m.m.). 

 

 

 



2018-2019 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas (2) 

 Dalyvauti apklausoje  el. paštu buvo pakviesti - 126 (2017-
2018 m.m. – 105) (2016-2017 m.m. - 394) moksleiviai. 

  

 Pilnai atsakytų klausimynų šiemet sugrįžo - 55 (43,7 %), 
(2017-2018 m.m. – 66 (62,9%), (2016-2017 m.m. – 134 
(34,0 %) 

    (šiemet sugrįžo 19,2% mažiau negu 2017-2018 m.m., 9,7% 
daugiau nei 2016-2017 m.m.) 

 2014-2015 m.m. apklausti 82 mokiniai, anketų sugrįžo 60,  
viso – 73,2 % (29,5% mažiau nei šiemet). 

 

 Šiemet apklausą 41,5% (2017-2018 m.m. - 16 %), (2016-2017 
m.m. - 50,6 %) noriau vykdė mokytojai nei mokiniai (2014-
2015 m.m. - 8% noriau). 
 



2018-2019 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimo nagrinėjama sritis 

 

 

 2018 – 2019 m. m. įvertinus ankčiau tirtas veiklos 
kokybės įsivertinimo sritis buvo nutarta išnagrinėti  
1 –ąją sritį „Rezultatai“. 

 
 

 



1 srities „Rezultatai“ pagalbiniai tyrimo 
rodikliai 

TEMA   1.1. ASMENYBĖS BRANDA 

 Veiklos rodiklis 1.1.1. Asmenybės tapsmas  

(savivoka, savivertė, socialumas, gyvenimo planavimas) 

TEMA 1.2. PASIEKIMAI IR PAŽANGA  

 Veiklos rodiklis 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir 
pažanga  

(optimalumas, pažangos pastovumas, pasiekimų 
asmeniškumas) 

 Veiklos rodiklis 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir 
pažanga  

(rezultatyvumas, stebėsenos sistemingumas, pasiekimų ir 
pažangos pagrįstumas, atsiskaitomybė) 



2018-2019 M.M. 
MOKYTOJŲ ATASKAITOS  

 

 IŠVADOS  

IR  

REKOMENDACIJOS 
 



1 RODIKLIS. MOKINIŲ MOKYMOSI 
REZULTATAI IR JŲ PANAUDOJIMAS (1) 



1 RODIKLIS. MOKINIŲ MOKYMOSI 
REZULTATAI IR JŲ PANAUDOJIMAS (2) 



1 RODIKLIS. MOKINIŲ MOKYMOSI 
REZULTATAI IR JŲ PANAUDOJIMAS (3) 



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

1. Mokymuisi nuotoliniu 
būdu sudarytos geros 
sąlygos (100%). 
 

2. Plati paklausių pirminio 
profesinio mokymo 
programų pasiūla (97%).  
 

3. Mokykloje mokiniams 
teikiamas kokybiškas 
išsilavinimas (95%). 

 

1. Informacija apie 
mokyklos mokinių 
mokymosi rezultatus 
netinkamai panaudojama 
ugdymo kokybės 
tobulinimui (18%). 
 

2. 41% mokytojų mano, kad 
mokinių pažymiai 
neatspindi jų pasiekimų 
kokybės.   

3. . 
 

 

 

 

 

1 RODIKLIO IŠVADOS 
(MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATAI) 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma įvairiais būdais efektyvinti kokybiško išsilavinimo 
teikimą ir didinti mokymo programų pasiūlą. 



2 RODIKLIS. MŪSŲ MOKYKLOJE 
PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA (1) 



2 RODIKLIS. MŪSŲ MOKYKLOJE 
PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA (2) 



2 RODIKLIS. MŪSŲ MOKYKLOJE 
PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA (3) 



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

1. Daug dėmesio skiriama 
darbo sąlygų, aplinkos 
motyvacijai, atitinkančiai 
mokinių mokymąsi 
gerinimui (97%).  
 

2. Tinkamai rūpinamasi 
praktinio mokymo baze ir 
gerosios patirties sklaida 
(92%). 

1. Nepakankamai dėmesio 
skiriama mokytojų 
iniciatyvų palaikymui 
(13%). 
 

2. 21% mokytojų mano, kad 
stokojama tarpusavio 
pasitikėjimo atmosferos. 

 

 

 

2 RODIKLIO IŠVADOS 
(MOKYKLOJE PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA) 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma pasitelkiant įvairius metodus gerinti tarpusavio 
pasitikėjimo atmosferą tarp visų bendruomenės narių. 



3 RODIKLIS. MOKYKLOJE PAKANKAMAI 
DĖMESIO SKIRIAMA (1) 



3 RODIKLIS. MOKYKLOJE PAKANKAMAI 
DĖMESIO SKIRIAMA (2) 



3 RODIKLIS. MOKYKLOJE PAKANKAMAI 
DĖMESIO SKIRIAMA (3) 



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. Mokinių pilietiškumo ir 
patriotizmo ugdymui (97%). 
 

2. Bendro, komandinio darbo 
gebėjimų ugdymui (95%).  
 

3. Aktyvaus, sąmoningo 
mokymosi skatinimui, 
mokymui pasirinkti siektiną 
rezultatą (95%). 

 

 

1. Per mažai dėmesio skiriama 
bendravimui tarpusavyje 
bei santykių įtvirtinimui 
tarp bendruomenės narių 
(8%). 
 

2. 8% mokytojų mano, kad 
stokojama mokinių 
visuomeninio aktyvumo 
plėtojimo. 

3 RODIKLIO IŠVADOS 
(MOKYKLOJE PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA) 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma didesnį dėmesį skirti bendro, komandinio darbo 
gebėjimų ugdymui. 



4 RODIKLIS. KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMAS (1) 



4 RODIKLIS. KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMAS (2) 



4 RODIKLIS. KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS (3) 



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

1. Suteikiamos pakankamos 
finansinės galimybės 
darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimui bei sudaromos 
sąlygos vykti į kvalifikacijos 
tobulinimo renginius (97%). 
 

2. Įgytas kompetencijas 
mokytojai taiko ugdymo 
procese, gerai suvokia savo 
kvalifikacijos tobulinimo 
poreikius (97%). 

 

 

1. Mažai paisoma mokytojų 
pageidavimų planuojant 
kvalifikacijos tobulinimo 
procesą (8%). 
 

 

2. 32% mokytojų mano, kad 
neturi galimybės išvykti 
kelti savo kvalifikacijos kur 
pageidauja. 

 

 

 

4 RODIKLIO IŠVADOS 
(KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS) 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma taikyti kuo įvairesnius metodus skatinančius 
mokytojus kelti jų profesinę kvalifikaciją. 



MOKYTOJŲ  

PASTABOS  

IR  

PASIŪLYMAI  

  



Ką pirmiausiai reikėtų nuveikti profesinio mokymo 
įstaigoje gerinant mokymo kokybę? (1) (atsakė 31 iš 39) 

 

1. Gimnazinėse klasėse siūloma aktyviau dirbti su mokinių tėvais, o kitose 
tiesiog atsakingiau. 

 

2. Atnaujinti kai kuriuos praktinio mokymo kabinetus, profesijas, 
siūlyti tas, kurios dabar yra labiausiai paklausios. 
 

3. Daugiau dėmesio skirti mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų 
vertinimui, tinkamai parinkti mokymo metodus, priemones ir pan. 
numatyti vertinimo / įsivertinimo kriterijus apibendrinant ir matuojant 
mokinių sėkmę. Įdarbinti naujų kvalifikuotų specialistų. 
 

4. Daugiau dėmesio skirti darbui su darbdaviais. 
 

5. Vykdyti daugiau stažuočių į kitas profesines mokyklas. 

 



Ką pirmiausiai reikėtų nuveikti profesinio mokymo 
įstaigoje gerinant mokymo kokybę? (2) (atsakė 31 iš 39) 

6. Daugiau bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant bendrų tikslų. 
 

7. Gerinti mokymo bazę, tobulinti mokymo programas. 
 

8. Didinti mokinių sąmoningumą, atsakomybę už savo veiksmus, 
bendravimą su mokytojais ir kitais darbuotojais. 
 

9. Siūloma tobulinti mokytojų kompetencijas.  
 

10. Naudoti kuo daugiau inovatyvių technologijų, netradicinių 
ugdymo metodų (filmai, programos, priemonės), vykdyti praktinius 
mokymus realiose darbo vietose. 

 



Ką pirmiausiai reikėtų nuveikti profesinio mokymo 
įstaigoje gerinant mokymo kokybę? (3) (atsakė 31 iš 39) 

 

11. Gerinti lankomumą.  
 

 

12. Verslo atstovus aktyviau įtraukti į profesinį mokymą. 
 

13. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. 
 

14. Profesinį mokymą sieti su šalies ekonomikos augimu, 
pasiekimais, šiuolaikinėmis technologijomis ir aktualiais 
poreikiais. Atsižvelgti į darbdavių poreikius. 

15. Mažinti galimybę mokytis laisvu grafiku (ypač 
gimnazinėse klasėse). 

 



Kokį pažymį parašytumėte savo mokyklai?  
(atsakė 36 iš 39) 

 

10 (dešimt) – 6 

9 (devyni) – 12 

8 (aštuoni) – 13 

7 (septyni) – 4 

6 (šeši) – 1      

 

Vidurkis 8,5 



Ką reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos mokinių 
mokymosi pasiekimai? (34 iš 39) (1) 

 

1. Mokytojas turi nebijoti improvizuoti pamokose, gebėti 
nukrypti nuo pamokos temos ir vėl sėkmingai grįžti į ją 
sudominęs mokinius.  
 

2. Kalbėti mokinių kalba, leisti mokiniams kurti pamokoje 
užduotis, duoti laisvos veiklos.  
 

3. Pamokoje naudoti skirtingas veiklas, taikyti 
inovacijas priartinant jas prie profesijos, kurią mokosi 
mokiniai bei parodyti praktinę profesijos 
pritaikomumo naudą gyvenime. 



Ką reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos 
mokinių mokymosi pasiekimai? (34 iš 39) (2) 

 

4. Kelti mokinių mokymosi motyvaciją, padėti jiems, tirti 
jų poreikius, keisti požiūrį į šiuolaikinį jaunimą. 
 

5. Ugdyti mokinių ne tik dalykines, bet ir bendrąsias 
kompetencijas, ugdymo turinį susieti su mokinių patirtimis 
bei interesais. 
 

6. Stebėti ir vertinti mokinių individualią pažangą, 
aptariant ją Mokytojų taryboje arba metodinėse grupėse. 
 

7. Gerinti mokinių požiūrį į mokslą.  

 



Ką reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos mokinių 
mokymosi pasiekimai? (34 iš 39) (3) 

8. Mokyklos vadovai turėtų daugiau dėmesio skirti 
mokinių elgesiui mokykloje.  
 

9. Gerinti mokinių lankomumą, ugdyti atsakomybę 
prieš patį save. 
 

10. Mokyti mokinius susikaupti ir sukoncentruoti dėmesį. 
Gal dažniau vykdyti apklausas. 
 

11. Skatinti domėtis karjeros perspektyvomis, ugdyti jų 
iniciatyvumą. 
 

12. Kelti darbuotojų kvalifikaciją.  
 



Ką reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos mokinių 
mokymosi pasiekimai? (34 iš 39) (5) 

 

 

13. Sugriežtinti lankomumą, neleisti mokytis laisvu grafiku tiems 
mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo dalykų. 
 

14. Tėvai turėtų labiau įsitraukti ir objektyviai vertinti savo vaikus. 
 

13. Mokinių mokymosi pasiekimai labiausiai priklauso nuo mokinių 
mokymosi motyvacijos, o ne nuo mokyklos. 
 

15. Pagal esamus mokinius mokymosi pasiekimai puikūs, kad gerėtų 
mokyklos mokinių mokymosi pasiekimai jau viskas padaryta  
 

16. Graudu matyti vėluojančius į pamokas mokytojus! 
 

 

 

 



Su kokiais sunkumais (trikdžiais) susiduriate 
pamokų metu? (1) 

 1. Drausmė.  

 2. Nemotyvuoti mokiniai. 

 3. Mokinių nenoras mokytis. 

 4. Lankomumo problema. 

 5. Dirbu senai, todėl problemų nedarau, o jas 
sprendžiu  

 6. Daugelis neturi tolimesnio siekio pabaigus 
mokyklą. 

 7. Mokinių nenoras dirbti vardan geresnio rezultato. 

  

 



Su kokiais sunkumais (trikdžiais) susiduriate 
pamokų metu? (2) 

 8. Mokinių agresyviu elgesiu, kultūros stoka, 
nesiskaitymu su mokytoju. 

 9. Mokinių prastas lankomumas. – 5 atsakymai. 

 10. Vėlavimas į pamokas, ginčai ir savo tiesų 
nepagrįstas įrodinėjimas. 

 11. Mokinių neatidumas, motyvacijos stygius, 
„paauglystės problemos“. 



Su kokiais sunkumais (trikdžiais) susiduriate 
pamokų metu? (3) 

 12. Nedalyvavimas pamokose, mažas aktyvumas pamokos 
metu. 

 13. Nemotyvuoti mokiniai ne tik mokymuisi, bet ir 
gyvenimui. 

 14. Nenoras mokytis, naudojimasis mobiliais telefonais be 
saiko, nuolatinis kai kurių mokinių replikavimas ne į temą, 
mokymosi svarbos ateičiai neįvertinimas. 

 15. Nepagarba mokytojui ir mokiniams. 

 16. Nesusiduriam – 8 atsakymai. 

 17. Mokinių tingumas. 

 18. Mokinių nuovargis, vėlavimas į pamokas (motyvuoja, 
jog užtrunka valgykloje). 

 

 



IŠVADOS (1) 



IŠVADOS (2) 



IŠVADOS (3) 
(POKYČIŲ POREIKIS) 



REKOMENDACIJOS 

 

1. Teikti kokybiškesnes ugdymo paslaugas. 

2. Kurti pasitikėjimą skatinančią atmosferą 
mokykloje. 

3. Siekti, kad mokinių pasiekimai geriau atspindėtų 
mokymo kokybę.  

4. Plėsti profesinio mokymo programų pasiūlą. 

 

 

 



2018-2019 M.M.  

MOKINIŲ ATASKAITOS  

 

IŠVADOS  

IR  

REKOMENDACIJOS 
 

Tikslas - ištirti ugdymo(-si) ir mokinių patirčių 
efektyvumą VšĮ Elektrėnų profesiniame mokymo 
centre. 



Eil. 

Nr. 

RODIKLIS Kokybė 

% 

Poreikis 

keistis 

% 

4. MOKYMOSI PASIEKIMAI   

  

  

4.1. Geros sąlygos mokytis įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 88 46 

4.2. Mokymosi aplinka patraukli ir patogi. 89 42 

4.3. Mokymo įstaigoje ir jos teritorijoje esu visiškai saugus. 91 24 

4.4. Pakanka vadovėlių ir mokymo priemonių. 77 54 

4.5. Mokytojai suprantamai išaiškina naują medžiagą 80 32 

4.6. Pamokose naudojamos naujausios technologijos (išmaniosios lentos, 

internetas, simuliatoriai) 

78 49 

4.7. Mokykla suteikia man pakankamai profesijos dalykų žinių ir įgūdžių. 80 35 

4.8. Mokykloje yra geros galimybės sportuoti. 91 44 

4.9. Mūsų mokykloje yra geros galimybės tobulinti meninius gebėjimus. 85 29 

4.10 Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi 

studijoms, karjeros planavimui. 

80 32 



4 RODIKLIO IŠVADOS 

 MOKYMOSI PASIEKIMAI 

DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

1. Mokymosi aplinka patraukli ir 
patogi (89%). 
 

2. Mokymo įstaigoje ir jos 
teritorijoje mokiniai jaučiasi 
visiškai saugūs (91%). 
 

3. Mokykloje yra geros galimybės 
sportuoti (91%). 

1. Dalis moksleivių (23%) mano, 
kad mokykloje nepakanka 
vadovėlių ir mokymo priemonių. 
 
2. Pamokose naudojamos ne 
pačios naujausios technologijos 
(išmaniosios lentos, internetas, 
simuliatoriai) (22%). 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma plėsti vadovėlių ir mokymo priemonių skaičių, 
pamokų metu dažniau naudoti naujausias technologijas, gerinti sąlygas mokytis įvairių 
gebėjimų ir poreikių mokiniams. 



5. MOKĖJIMAS MOKYTIS IR 

PAŽINIMAS 

Kokybės 

įvertinimas 

% 

Poreikis 

keistis 

% 

5.1.  Aš moku mokytis. 89 38 

5.2.  Aš jaučiu atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

93 35 

5.3. Jei mokslas būtų neprivalomas, aš vis 

tiek mokyčiausi. 

84 29 

5.4. Tai, ką sužinau naujo, stengiuosi 

apmąstyti, susieti su tuo, ką jau žinau. 

87 23 

5.5. Aš žinau, ką turiu išmokti, kad 

gaučiau tuos pažymius, kurių noriu. 

89 35 



5 RODIKLIO IŠVADOS 

 MOKĖJIMAS MOKYTIS IR PAŽINIMAS 

DIDŽIAUSI 
PRIVALUMAI 

DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. 93% mokinių jaučia 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

 
2. 83% mokinių žino, ką turi 

išmokti, kad gautų tuos 

pažymius, kurių nori. 

 
1. Dalis moksleivių (16%) mano, 

kad mokykloje nesimokintų, jeigu 

mokslas būtų neprivalomas. 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma ugdyti moksleivių gebėjimus mokytis 
ir sąmoningumą.  



6. SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS IR 

BENDRAVIMAS 

Kokybė 

% 

Poreikis 

keistis % 

6.1. Man gerai sekasi bendrauti su bendraamžiais. 90 31 

6.2. Man gerai sekasi bendrauti su suaugusiais. 87 30 

6.3. Man sekasi rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti savo mintis. 80 32 

6.4.  Man nesunku susivaldyti, tinkamai elgtis konflikto metu. 90 25 

6.5. Aš gerbiu kitų žmonių įsitikinimus. 95 28 

6.6. Aš suprantu ir savo teises, ir pareigas. 95 31 

6.7. Man patinka dirbti vienoje grupėje su klasės draugais. 78 33 

6.8. Aš domiuosi naujausiais mokslo, technikos pasiekimais. 85 24 

6.9. Reikalui esant psichologo ir socialinio pedagogo pagalba 

visada prieinama. 

91 26 

6.10. Įdomi projektinė veikla 79 39 

6.11. Aš domiuosi sportiniais įvykiais. 74 4 

6.12. Aš esu Lietuvos patriotas. 83 25 



6 RODIKLIO IŠVADOS 

 SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS IR BENDRAVIMAS 

DIDŽIAUSI 
PRIVALUMAI 

DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

 

1. 95% mokinių gerbia kitų 
žmonių įsitikinimus, 
supranta savo teises ir 
pareigas. 
 

2. 91% mokinių mano, kad 
esant problemoms 
psichologo ir socialinio 
pedagogo pagalba visada 
prieinama. 

 

1. Daliai moksleivių (26%) 

neįdomi projektinė 

veikla. 

2. 22% nepatinka dirbti 

vienoje grupėje su klasės 

draugais. 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma ugdyti moksleivių gebėjimus 
sklandžiai reikšti mintis, dirbti grupėse ir komandose. 



7. INICIATYVUMAS, KŪRYBIŠKUMAS, 

VERSLUMAS 

Kokybė 

% 

Poreikis 

keistis 

% 

7.1. Aš noriai dalyvauju savo klasės gyvenime 75 33 

7.2. Aš noriai dalyvauju mokyklos renginiuose. 59 24 

7.3. Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, 

mokykloje. 

47 31 

7.4. Save galiu apibūdinti kaip kūrybingą žmogų. 75 28 

7.5. Aš priimu pagrįstą kritiką. 89 27 

7.6. Aš randu išeitį iš keblių situacijų. 87 22 

7.7. Aš esu savarankiškas. 97 23 

7.8. Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus. 92 19 

7.9. Aš užbaigiu tai, ką pradedu. 89 30 

7.10. Aš moku planuoti savo laiką. 79 31 

7.11. Aš žinau, ką norėčiau veikti po 10 metų. 69 39 



6 RODIKLIO IŠVADOS 

 INICATYVUMAS, KŪRYBIŠKUMAS, VERSLUMAS 

DIDŽIAUSI 
PRIVALUMAI 

DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 

 
1. 97% mokinių mano, kad 

jie yra savarankiški. 
 

2. 92% mokinių prisiima 
atsakomybę už savo 
veiksmus. 
 

3. 89% mokinių moka 
priimti pagrįstą kritiką. 

 

1. 41% mokinių  nenoriai 

dalyvauja mokyklos 

renginiuose. 

2. 53% mokinių  neteikia 

jokių pasiūlymų dėl renginių 

klasėje ar mokykloje. 

Didžiausias poreikis keistis: Siūloma ugdyti moksleivių gebėjimus 
bendrauti tarpusavyje, įtraukti juos į mokyklos veiklas.  





IŠVADOS (1) 



IŠVADOS (2) 



IŠVADOS (3) 
(POKYČIŲ POREIKIS) 



REKOMENDACIJOS 

 

1. Didinti vadovėlių ir mokymo priemonių skaičių.  

2. Skatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokyklos 
renginiuose. 

3. Pamokų metu dažniau naudoti naujausias 
technologijas.  

4. Didinti mokinių motyvaciją mokytis, ugdyti jų 
gebėjimus planuoti individualią karjerą.  

 

 



MOKINIŲ  

PASTABOS  

IR  

PASIŪLYMAI  

  



8. Dešimties balų sistema įvertinkite 
mokyklos veiklos kokybę (atsakė 39 iš 54) 

  10 (dešimt) – 14 

   9 (devyni) – 12 

   8 (aštuoni) – 7 (vienas atsakymas: trūksta mokymo priemonių, 
kai kurie mokytojai paviršutiniškai žiūri į savo darbą) 

   7 (septyni) – 1 (turėtų būti dažniau dalinamasi mokomąja 
medžiaga tarp panašias disciplinas mokančių mokytojų. Vieni 
kabinetai labai turtingi, kiti disponuoja pereito šimtmečio 
mokomosiomis priemonėmis) 

   6 (šeši) – 2 

   5 (penki) – 1 

   4 (keturi) – 0 

   3 (trys) – 1 

   2 (du) – 1                Vidurkis: 8,54 

 



9. Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų 
mokymosi pasiekimai? (1) 

 1. Leisti mokytis laisvu grafiku visur ir visada, suteikti 
pačiam mokinui atsakomybę atsiskaityti įskaitas kada jis 
nori. Pamokos galėtų būti neilgiau kaip iki 12.00 h dienos. 
 

 2. Mokytojai (aišku ne visi) turėtų rimčiau žiūrėti į darbą, 
aiškintų nors ir vienam mokiniui. Pačiam reikėtų 
atsakingiau žiūrėti į mokslus, stengtis gauti kuo daugiau 
žinių, o ne pasyviai sėdėti pamokoje, kaip daugelis mokinių 
elgiasi klasėje. 
 

 3. Norėtųsi greito bendravimo per tamo programą. 



9. Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų 
mokymosi pasiekimai? (2) 

 

 4. Mokyklai nieko netrūksta, ji yra TOBULA. 

 5. Mokyklai patarčiau vieningiau veikti ir domėtis tikrąja 
mokymo kokybe. Aplink daug informacijos apie nuostabią 
mokymo kokybę, o mokiniams prabilus apie tikrąją situaciją, 
jais niekas netiki. Taip yra bent jau su mano specialybe 
(mechatronika). 

 6. Daugiau praktinių užsiėmimų, išvykų į gamybines įmones. 

 7. Didelės kantrybės su mumis mokiniais.  

 8. Įdiegti nuotolinę mokymosi sistemą, įtraukti technologijų 
naujoves į dėstomus modulius. 

 

 



9. Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų 
Tavo mokymosi pasiekimai? (3) 

 

 9. Visi mokiniai turėtų jausti atsakomybę prieš valstybę, 
kuri jiems suteikia profesiją. Su tokiais mokiniais klasėje 
būtų lengviau susikalbėti mokslo reikalais ir ne tik. 

 10. Labiau dominantys dalykai ir technologijų pritaikymas. 

 11. Man viskas tinka. Mano mokymosi pasiekimai priklauso 
labiausiai nuo mano pačio norų ir ambicijų.  

 12. Susitarti su lietuvių kalbos mokytoja.  

 



9. Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų 
Tavo mokymosi pasiekimai? (4) 

 13. Nekreipti dėmesio į mokinių lankomumą. Rašyti 
teigiamus pažymius. 

 14. Nežinau (2). Nieko (2). 

 15. Norėčiau, kad klases skirstytų ne pagal pažymius ar 
pasiekimus testo/kontrolinio metu, o pagal elgesį ir norą 
mokytis. 

 16. Pačiam stengtis mokytis. 

 17. Remonto bendrabutyje. 

 18. Viskas yra ok. 

 



10. Su kokiomis problemomis susiduriate 
mokykloje? (1) 

 

 1. Didžiausia problema, kad nėra noro mokytis. 

 2. Jokių problemų nėra, jei pats nori, gali mokytis, nieks 
netrukdo. 

 3. Mūsų mokykloje yra viena problema- mokinių 
patyčios. 

 4. Ne visi bendrauja per tamo, liepia ateiti ir atsišviesti 
darbus, kurie galėtų būti paruošti jau kompiuteriniu būdu. 



10. Su kokiomis problemomis 
susiduriate mokykloje? (2) 

 

 5. Ne visose kabinetuose yra bevielis ryšys. 

 6. Negaunu įskaitų, nes nelankau pamokų. 

 7. Nėra problemų. Nesusidūriau (19)  

 8. Piktumas ant rusų mokytojos. Piktumas ant 
lietuvių mokytojos dėl to, kad jos rėkia dėl nieko.  



10. Su kokiomis problemomis 
susiduriate mokykloje? (3) 

 

 9. Šiai dienai susiduriu su mokiniais ir studentais, kurie 
nežino ką veikia mokykloje ir tuo pačiu nenori mokytis, bet 
eina į mokyklą ir trukdo kitiems mokytis. 

 10. Su lietuvių mokytoja problemos  

 11. Tvarkaraštyje langas vidury dienos, esu atvažiuojanti. 
Man iškyla nepatogumai, kai pamokos ir praktika vyksta tą 
pačią dieną (nei papietauti, nei persirengti neturiu kur). 

 

 

 



11. Kas pamokose Jums patinka? Ką 
siūlytumėte tobulinti? (1) 

  1. Kai kurie mokytojai labai atsakingai rūpinasi tuo, kad 
mokiniams būtų suteikta kuo daugiau žinių, kaip tas 
žinias pritaikyti praktikoje, bendrauja noriai. Siūloma 
vykdyti mokinių apklausas.  

 2. Moklytojai su mokiniais bendrauja ne tik pamokų 
metu, pataria gyvenimo klausimais. 
 

 3. Galimybė naudotis simuliaciniais stendais, 
kaupti praktinius įgūdžius. Siūloma plačiau išnaudoti 
specializuotas klases, kuriose sukaupta daug brangių 
mokymo priemonių.  



11. Kas pamokose Jums patinka? Ką 
siūlytumėte tobulinti? (2) 

 

 4. Man niekas nepatinka. Tol kol tikslas bus 
dokumentas, ką nors rimčiau pakeisti bus 
neįmanoma. 

 5. Man patinka sėdėti ir po truputį niekur neskubant 
dirbti. 

 6. Tenkina viskas. 

 7. Neturiu pedagoginės kompetencijos kažką siūlyti. 
Mano akimis viskas yra daugiau nei gerai  



11. Kas pamokose Jums patinka? Ką 
siūlytumėte tobulinti? (3) 

 8. Pamokose man patinka, kad mokytojai padeda 
mokiniams, kurie nori mokytis. 

 9. Pamokose patinka, kai gerai sekasi, gaunu gerus 
pažymius.  

 10. Pamokose patinka kaip mokytojos aiškina ir 
bendrauja su kiekvienu mokiniu. Nesiūlyčiau nieko 
tobulinti, nes ir taip viskas idealu  

 11. Pamokose patinka, kad 80% medžiagos įsisaviname 
darydami praktinius darbus, o ne sausą teoriją. 

 12. Patinka mokytojų bendravimas.  

 

 



11. Kas pamokose Jums patinka? Ką 
siūlytumėte tobulinti? (4) 

 

 13. Patinka, kad pamokos metu galima aptarti temą 
kartu su mokytojais, išsiaiškinti iškilusius klausimus. 

 14. Pamokose pasigendama to, kas padeda būti 
geresniu piliečiu. Tobulinti reikia ne mokslus ar 
technologijas, o žmones, kad jie būtų geri vieni kitiems. 
15. Viskas labai gerai (7). 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A T A S K A I T Ą  P A R E N G Ė :   B I R U T Ė  P A V L O V I E N Ė  

   J O L A N T A  J A S U K A I T I E N Ė  

   

 Pasiduodantys niekada 

nelaimi, o laimėtojai niekada 

nepasiduoda…  


