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Rodiklių sritys

 1 sritis. Rezultatai

1.1. Asmenybės branda.

1.2. Pasiekimai ir pažanga.

 2 sritis. Ugdymas(is) ir mokymasis

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

2019 – 2020 M.M. 
VšĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO 

MOKYMO CENTRO 



2019-2020 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas (1)

 2019 - 2020 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 taip 
pat 54) bendrojo lavinimo, profesijos mokytojai ir administracijos 
darbuotojai. 

 Pilnai atsakytų (įskaitant iš dalies atsakytus) klausimynų sugrįžo 
41( pernai 44) (83,3 % visų galimų darbuotojų) (2017-2018 m.m. 
– 85,2 %), kas sudarytų 84,6% (2017-2018 m.m. – 56% )  (šiemet 
1,3% mažiau negu 2018-2019 m.m.).

 Dalyvauti elektroninėje apklausoje  buvo pakviesti 20, pilnai 
(įskaitant iš dalies atsakytus) atsakytų anketų sugrįžo 13, kas 
sudaro 85,0 %. Palyginus abiejų padalynių rezultatus matyti, kad 
dalyvių aktyvumas buvo panašus (1,7 % skirtumas).



2019-2020 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimas (2)

 Dalyvauti apklausoje  el. paštu buvo pakviesti – 73 (2018-
2019 m.m. – 126) (2017-2018 m.m. – 105) (2016-2017 m.m. 
- 394) moksleiviai.

 Pilnai atsakytų klausimynų šiemet sugrįžo – 45 (61,6%) 
(2018-2019 m.m. – 55) (43,7 %), (2017-2018 m.m. – 66
(62,9%), (2016-2017 m.m. – 134 (34,0 %)

(šiemet sugrįžo 17,9% mažiau negu 2018-2019 m.m., 1,3%
daugiau nei 2017-2018 m.m.)

 Galima teigti, kad šiemet apklausą - 39,6 (2018-2019 m.m. -
41,5%) (2017-2018 m.m. - 16 %), (2016-2017 m.m. - 50,6 
%) noriau vykdė mokytojai nei mokiniai (2014-2015 m.m. -
8% noriau).



2019-2020 m.m. veiklos kokybės 
įsivertinimo nagrinėjama sritis

 2019 – 2020 m. m. įvertinus ankčiau tirtas veiklos 
kokybės įsivertinimo sritis buvo nutarta išnagrinėti  
2 –ąją sritį „Ugdymas(is) ir mokymasis“.



2 srities „Ugdymas ir mokymasis“ pagalbiniai 
tyrimo rodikliai

2.1. Ugdymo planavimas.

2.2. Vadovavimas mokymuisi.

2.3. Mokymosi patirtys. 

2.4. Vertinimas ugdant.



2019-2020 M.M. 
MOKYTOJŲ ATASKAITOS

IŠVADOS

IR 

REKOMENDACIJOS



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (1)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (2)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (3)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (4)



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI

1. Mokytojai jaučia 
atsakomybę už ugdymo 
proceso rezultatus (100%).

2. Mokytojai jaučia 
atsakomybę už ugdymo 
proceso kokybę (98%).

3. Mokytojai ugdymo 
procese bendradarbiauja 
vienas su kitu (95%).

1. Dalis mokytojų mano, 
kad neefektyviai 
panaudojami praktinio 
mokymo ištekliai (10%).

2. 10% mokytojų mano, kad 
mokytojai nenaudoja 
naujų mokymosi 
technologijų ir metodų 
konkrečių grupių 
poreikiams.

1 RODIKLIO IŠVADOS
(MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ VEIKLA ORGANIZUOJANT 

UGDYMĄ )

Didžiausias poreikis keistis (2,5 rodiklis): Siūloma efektyviau panaudoti praktinio 
mokymo išteklius organizuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą ir mokymąsi. 



2 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (1)



2 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (2)



2 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (3)



2 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (4)



2 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (5)



DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI

1. Mokytojai informuoja 
mokyklos vadovus apie 
mokinių mokymąsi, 
pasiekimus ir spragas. (97%). 

2. Mokytojai planuoja ir vertina 
mokinių pažangą bei 
pasiekimus ugdymo procese, 
susitaria dėl vertinimo 
principų, kriterijų ir 
organizavimo.(95%).

1. 13 % mokytojų mano, kad 
nepakankamai dėmesio 
skiriama mokinių tėvų 
informavimui apie mokinių 
mokymąsi, pasiekimus ir 
spragas. 

2. 15% mokytojų mano, kad ne 
visi mokytojai laikosi 
vienodos mokinių pažangos 
ir pasiekimų vertinimo 
tvarkos.

2 RODIKLIO IŠVADOS
(VERTINIMAS UGDANT )

Didžiausias poreikis keistis (rodiklis 2,4): Siūloma mokslo metų eigoje su 
mokiniais dažniau aptarti jų mokymosi pažangą, paaiškinti, patarti, kaip jie galėtų 

geriau mokytis.



MOKYTOJŲ 

PASTABOS 

IR 

PASIŪLYMAI



Kokią pamokos struktūrą esate ištobulinę ir kodėl ji 
jums atrodo pasiteisinanti? (1) (atsakė 33 iš 41)

 1. Pamokos pradžioje pirmas kelias minutes leidžiama 
pasiskaityti telefone ar kompiuteryje esamus pranešimus, 
kad vėliau nebereikėtų jo kilnoti ir trukdyti sau bei kitiems, 
aptariama prieš tai buvusi pamoka, jei kyla klausimų, 
aiškinamės. 2. Išdėstoma nauja pamoka. 3. Darbas klasėje, 
individualus mokymas ir t.t. 4. Darbas namuose (jei reikia).

 2. Apklausa žodžiu (praeitos pamokos medžiaga)-
aiškinamas - praktinis darbas. 

 3. Dėmesio sutelkimas, išmoktos temos patikrinimas, 
naujos medžiagos pateikimas, kaip suprato patikrinimas, 
individualus konsultavimas, vertinimas ir apibendrinimas, 
įtvirtinimas. 



Kokią pamokos struktūrą esate ištobulinę ir kodėl ji jums 
atrodo pasiteisinanti? (2) (atsakė 33 iš 41)

4. Tai procesas - mokytojo ir mokinių kūryba. Pamokos 
struktūra: mokymosi uždavinys, inovatyvių metodų įvairovė 
(darbas grupėse, projektinis darbas, diskusija, paskaita,
savarankiškas darbas, darbas porose, šaltinių analizė, tiriamieji 
darbai, darbas bendradarbiaujant), mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimas, ryšys su buvusia tema ir gyvenimo 
praktika, individualizavimas, diferencijavimas ir integravimas, 
refleksija (pasiekimai pamokoje).

5. Tradicinė pamokos struktūra integruojant naujus mokymo 
metodus ir naujausias technologijas. 



Kokią pamokos struktūrą esate ištobulinę ir kodėl ji 
jums atrodo pasiteisinanti? (3) (atsakė 33 iš 41)

 6. Naudojama kuo daugiau įvairių ugdymo metodų, reikia 
išgirsti mokinius, jų nuomonę ir juos įtraukti pačius į 
ugdymo turinio kūrimą, kad jie siūlytų temas, žaidimus ar 
panašius dalykus, dalintųsi savo patirtimis, kas jiems 
patinka, pagal tai galima būtų identifikuoti, ko jiems reikia, 
ar ko yra ar buvo per daug. 

 7. Kadangi šių laikų mokiniai yra IT amžiaus atstovai, 
reikia įdarbinti jų telefonus, kad jie netrukdytų, o padėtų 
mokintis.



Kokią pamokos struktūrą esate ištobulinę ir kodėl ji 
jums atrodo pasiteisinanti? (4) (atsakė 33 iš 41)

 8. Tam, kad pamoka būtų įdomi, darbinga, ji turi būti 
sėkminga. 

 9. Sėkminga pamoka – kai mokiniai mokosi. 

 Sėkmingos pamokos garantas: • darbas grupėmis • 
informacinės ir komunikacinės technologijos • geri 
mokytojo ir mokinio santykiai. 

 Sakoma, kad „visų mokinių visko išmokyti 
neįmanoma!“, bet „visus mokinius galima kai ko 
išmokyti“ • tarpdalykinė integracija • pagalba 
mokiniui: individualizavimas, diferencijavimas • 
žaidimas • greita žinių patikra. 



Kaip jaučiatės savo pamokose: kokie dalykai suteikia energijos, 
o kokie – išvargina? (1) (atsakė 38 iš 41 respondentų) 

1. Energijos ir noro dirbti suteikia mokinių 
siekiamumas mokytis ir kažką išmokti, nervina
mokinių abejingumas, tingumas, noras nusirašyti 
užduotis, darbus.

2. Energijos suteikia geri mokinių rezultatai, kai 
mokiniai išmoksta, ko mokau, vargina
nedrausmingumas, vėlavimas. 

3. Išvargina nemotyvuoti, niekuo nesidomintys 
mokiniai ir atvirkščiai - suteikia energijos aktyvūs 
mokiniai, smalsios jų akys.. 



Kaip jaučiatės savo pamokose: kokie dalykai suteikia energijos, 
o kokie – išvargina? (2) (atsakė 38 iš 41 respondentų) 

4. Išvargina triukšmas, chaosas, kurį stengiuosi 
suvaldyti. Energijos suteikia struktūrizuota pamoka, 
diskusijos, teigiama atmosfera.

5. Jeigu turi aiškius pamokos tikslus, uždavinius, žinai 
kelią, kuriuo sieksi uždavinių įgyvendinimo ir pasieki 
juos kartu su mokiniais. Jeigu mokinys sako „man buvo 
įdomu sužinoti ir atlikti“ arba „man pasisekė!“ - tai ir 
teikia energijos, skatina norą tobulėti pačiam, pritaikyti 
žinias ir įgūdžius. Nuliūdina, kai neišgirsti jokio 
atsakymo arba atsainų „kam man šito reikia“. 



Kaip jaučiatės savo pamokose: kokie dalykai suteikia energijos, 
o kokie – išvargina? (3) (atsakė 38 iš 41 respondentų) 

6. Pamokose jaučiuosi gerai, myliu savo darbą. Energijos 
suteikia, kai mokiniai yra motyvuoti, žingeidūs, jaučiamas 
tarpusavio glaudus ryšys, pasitikėjimas vieni kitais. 
Labiausiai išvargina, kai mokiniai būna nemotyvuoti, 
sunku juos suvaldyti, sudominti.

7. Suteikia energijos mokinių gera nuotaika, noras įsilieti į 
organizuojamas veiklas, geras mikroklimatas grupėse. 
Vargina pamokose: nemotyvuoti ir triukšmingi mokiniai, 
kurie trukdo mokymosi procesui bei kitiems, nenoras 
veikti, naudojimasis mobiliais telefonais, kalbos ne į 
temą. 



Su kokiomis problemomis susiduriate organizuodami ugdymo 
procesą? (1) (atsakė 37 iš 41 respondentų) 

1. IT priemonių trūkumas, trūksta internetinio ryšio 

2. Atsainus grupių vadovų požiūris į pamokų 
nelankomumą, neigiamus auklėtinių rezultatus 

3. Darbas su ,,nevaldomais'' mokiniais

4. Mokinių vėlavimas į pamokas.

5. Tėvų abejingumas

6. Maža mokinių motyvacija

7. Mokinių apatiškumas teorinėms ir praktinėms 
veikloms

8. Atmestinas požiūris į pamokas 



Su kokiomis problemomis susiduriate organizuodami ugdymo 
procesą? (2) (atsakė 37 iš 41 respondentų) 

9. „Vergavimas“ stipendijai ir mokinių apatija žinių įgyjimui.

10. Nepasiruošimas tinkamai dalyvauti ugdymo procese, 
neturėjimas tinkamų darbui drabužių ar tiesiog pamiršimas 
juos atsinešti. 

11. Problema išlieka tokia pati metai iš metų, jog į ugdymo 
centrą ateina mažiau motyvuoti mokiniai, iš labiau socialiai 
pažeidžiamų sluoksnių. 

12. Su jausmu, kad mokiniams aplamai nereikia metodų ir 
veiklų pamokose, ekskursijų, kurios organizuojamos, trūksta 
palaikymo iš aplinkos, kolegų noro bendradarbiauti. 



Su kokiais jausmais susiduriu, kai reikia vertinti? (2) (atsakė 38 
iš 41 respondentų) 

1. Atsakomybės ir teisingumo jausmu.

2. Dvejopais jausmais: supranti, kad mokinys silpnas, bet 
norisi pakelti pažymį, nes stengiasi, lanko pamokas ir t.t., 
tačiau suvoki, kad turi vertinti kritiškai, kiek gavo tiek ir 
rašyti. 

3. Dviprasmiškais, nes kartais norisi parašyti geresnį 
įvertinimą, o kartais tiesiog galvoji, kad reiktų prastesnio 
pažymio, kad tai taptų postūmiu mokiniui pasitempti 

4. Vertindamas mokinius susiduriu su noru juos motyvuoti 
pakeliant pažymį vienu balu. 

5. Sąžiningumo ir prieštaringumo jausmu.



Elektrėnų mokytojų Aukštadvario mokytojų

IŠVADOS (1)

Tyrimo rezultatų SKIRTUMAI



Elektrėnų mokytojų Aukštadvario mokytojų

IŠVADOS (2)

Tyrimo rezultatų ATITIKIMAI



Elektrėnų mokytojų Aukštadvario mokytojų

IŠVADOS (3)
POKYČIŲ POREIKIS

Tyrimo rezultatų SKIRTUMAI



REKOMENDACIJOS

 1. Efektyviau išnaudoti turimus praktinio mokymo 
išteklius.

 2. Didinti mokytojų atsakomybę už ugdymo proceso 
kokybę.

 3. Skatinti mokytojus ir grupių vadovus dažniau 
vertinti ir aptarti mokinių mokymosi pažangą.

 4. Raginti mokytojus naudoti naujas mokymosi 
technologijas ir metodus konkrečių grupių 
poreikiams.  



2019-2020 M.M.

MOKINIŲ ATASKAITOS

IŠVADOS 

IR 

REKOMENDACIJOS

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



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (1)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (2)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (3)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (4)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (5)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (6)



1 RODIKLIS. MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ 
VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ (7)



1 RODIKLIO IŠVADOS

MOKYKLOS IR MOKYTOJŲ VEIKLA ORGANIZUOJANT UGDYMĄ

DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI

1. Profesijos mokytojai gerai 
išmano savo dalyką (100%).

2. Reikalui esant psichologo ir 
socialinio pedagogo pagalba 
visada prieinama (100%).

3. Mokytojo pagalba per pamoką 
visuomet pasiekiama ir 
suteikiama laiku (100%).

1. Dalis moksleivių (9 %) mano, 
kad mokykloje mokiniai 
neskatinami reikšti savo 
nuomonę ir diskutuoti. 

2. Dalis moksleivių (9 %) nemano, 
kad praktinio mokymo bazė yra 
šiuolaikiška, įrengtos patogios 
mokymosi vietos.

3. 11% mokinių mano, kad 
mokykloje nepakankamai 
vadovėlių ir kitų mokymosi 
priemonių.

Didžiausias poreikis keistis (rodiklis 2,1): Siūloma pamokose dažniau naudotis 
įvairiomis naujausiomis technologijomis (išmaniosiomis lentomis, simuliatoriai 

ir kt.).



2 RODIKLIS. Santykiai tarp mokinių ir mokytojų (Vertinama 
visuma, o ne konkretūs mokiniai ar mokytojai) (1)



2 RODIKLIS. Santykiai tarp mokinių ir mokytojų (Vertinama 
visuma, o ne konkretūs mokiniai ar mokytojai) (2)



2 RODIKLIS. Santykiai tarp mokinių ir mokytojų (Vertinama 
visuma, o ne konkretūs mokiniai ar mokytojai) (3)



2 RODIKLIO IŠVADOS

SANTYKIAI TARP MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ

DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI

1. Beveik visi mokyklos mokiniai 
mano, kad mokykloje 
dirbantys mokytojai 
dažniausiai yra geri visiems 
(98%).

2. Beveik visi mokyklos mokiniai 
mano, kad mokytojai 
dažniausiai yra draugiški ir 
nuoširdūs (98%).

1. Dalis moksleivių (28 %) mano, 
kad priklauso nuo situacijos, 
kartais mokytojai būna geri, 
kartais blogi .

2. Dalis moksleivių (26 %) mano, 
kad mokytojai yra šalti 
bendravime.

Didžiausias poreikis keistis (rodiklis 1,9): Siūloma mokytojams būti dar labiau 
draugiškesniems bendravime su mokiniais mokykloje.



3 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (1)



3 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (2)



3 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (3)



3 RODIKLIS. VERTINIMAS UGDANT (4)



2 RODIKLIO IŠVADOS

SANTYKIAI TARP MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ

DIDŽIAUSI PRIVALUMAI DIDŽIAUSI TRŪKUMAI

1. Beveik visi mokyklos mokiniai 
mano, kad mokytojai mokslo 
metų eigoje su mokiniais aptaria 
jų mokymosi pažangą (98%).

2. Beveik visi mokyklos mokiniai 
mano, kad mokytojų rašomi 
įvertinimai už kontrolinius yra 
pelnyti (98%).

3. Beveik visi mokyklos mokiniai 
mano, kad mokytojų rašomi 
įvertinimai už atsakinėjimą 
pamokų metu yra pelnyti (96%).

1. Dalis moksleivių (11 %) mano, kad 
mokytojai nelaikosi vienodos 
mokinių vertinimo tvarkos.

2. Daugiau kaip pusė mokyklos 
mokinių (7 3%) mano, kad 
mokytojai nelygina jų pasiekimų ir 
pažymių su kitų klasės mokinių 
pasiekimais, lygina tik jų pačių 
ankstesnius pasiekimus su 
dabartiniais pasiekimais.

Didžiausias poreikis keistis (rodiklis 1,9): Siūloma mokytojams ugdyti mokinius 
mokytis vertinti ir įsivertinti savo paties pasiekimus bei pažangą.



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (1)

Tyrimo rezultato  AUKŠČIAUSIA VERTĖ



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (2)

Tyrimo rezultato  ŽEMIAUSIA VERTĖ



MOKINIŲ TYRIMO IŠVADOS (3)
(POKYČIŲ POREIKIS)

Tyrimo rezultato  DIDŽIAUSIAS POREIKIO KEISTIS RODIKLIS



REKOMENDACIJOS

1. Pamokose dažniau naudotis naujausiomis 
technologijomis (išmaniosiomis lentomis, internetu, 
simuliatoriais ir kt.)

2. Skatinti mokytojus labiau sudominti mokinius savo 
dėstomu dalyku.

3. Siūloma mokytojams suprantamiau išaiškinti naują 
dėstomą medžiagą. 

4. Siūloma mokytojams labiau atsižvelgti į aplinkybes, 
žinias, kurias mokiniai sužino per kitų dalykų pamokas.

5. Dažniau leisti mokiniams reikšti savo nuomonę ir 
diskutuoti.  



MOKINIŲ 

PASTABOS 

IR 

PASIŪLYMAI



Kas turėtų pasikeisti mokinių ir mokytojų 
tarpusavio santykiuose? (1) (atsakė 42 iš 47)

 1. Turėtų atsirasti didesnis tarpusavio supratimas ir 
sąžiningumas, būti mažiau diskriminacijos mokinių 
atžvilgiu.

 2. Nereikia jokių pokyčių, nes mokytojai ir taip yra malonūs 
mokiniams ir be galo atsidavę savo darbui.

 3. Mokytojų ir mokinių santykiai ir gan geri, palyginus su 
kitomis mokymo įstaigomis.

 4. Nereiktų nieko keisti, viskas yra gerai.

 5. Mokytojai yra nuostabūs ir draugiški visais atvejais.



Kas turėtų pasikeisti mokinių ir mokytojų 
tarpusavio santykiuose? (2) (atsakė 42 iš 47)

6. Mokiniai turėtų elgtis pagarbiau su vyresnio 
amžiaus žmonėmis - mokytojais. 

7. Mokiniai turi žinoti ne tik savo teises, bet ir savo pareigas 

Iš šono matosi, kad mokiniai žino tik savo teises, o pareigų 
visai nežino ir nenori sužinoti, jų suprasti. 

8. Mokytojai ir pati mokymosi įstaiga yra moderni. Mokytojai 
stengiasi padėti ir išmokinti, sukelia motyvaciją mokytis ir 
važiuoti į praktinius užsiėmimus. 



Kas turėtų pasikeisti mokinių ir mokytojų 
tarpusavio santykiuose? (3) (atsakė 42 iš 47)

9. Visiškai nieko nereikia keisti.

10. Mokytojai puikiai susitvarko su savo mokiniais, 
kiekvienas turi savo pasirinkimo laisvę ir nėra verčiamas 
kažką daryti per prievartą. 

Tokie santykiai padeda išvengti visiškai nereikalingų 
konfliktų ir paverčia mokyklą vieta, į kurią malonu kasdien 
sugrįžti.



Kas turėtų pasikeisti mokinių ir mokytojų 
tarpusavio santykiuose? (4) (atsakė 42 iš 47)

11. Norėčiau palinkėti sėkmės, kad profesinio 
mokymo centre po trijų metų būtų visos ES lygio 
pažangios technologijos ir mokymo priemonės. 

Geras Jūsų lygis visose dalykuose ir 
mokytojai labai šaunūs bei profesionalai!!! 



Ką reikėtų pagerinti profesinio mokymo įstaigoje, vertinant 
įgytas žinias? (1) (atsakė 41 iš 47)

 1. Duoti daugiau sukonkretintos mokymosi 
medžiagos bei mažesnės apimties, tuomet nereikėtų 

 daug laiko skirti analizei.

 2. Daugiau praktinių arba komandinių darbų.

 3. Daryti mažesnį spaudimą mokiniams, negadinti jų 
nervų 

 4. Geresnių pažymių, didesnio bendradarbiavimo 



Ką reikėtų pagerinti profesinio mokymo įstaigoje, vertinant 
įgytas žinias? (2) (atsakė 41 iš 47)

5. Kas nori mokytis tam kliūčių nėra. 

6. Nieko gerinti nereikia, viskas puiku!

7. Reikalinga, daugiau darbinių stendų!!!

8. Reikėtų stiprinti mokytojo ir mokinio ryšį 
tarpusavyje dėl geresnių mokymosi rezultatų 
pasiekimo.

10. Žaidimų arba poilsio kambario. 



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… 


