




Penkios aukščiausios vertės

Teiginys Vidurkis

1. Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie yra. R

2. Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: pažymiais, 

kaupiamaisiais, pagyrimais, komentarais raštu ar 

žodžiu. Ug

3. Aš žinau, kas man labiau sekasi. R

4. Aš suprantu mokyklos tvarką ir jos laikausi. Ug

5. Aš žinau, į ką galiu kreiptis pagalbos, kai iškyla 

sunkumų mokykloje. Ug
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Tobulintinos sritys

1. Rezultatai

Teiginys Vidurkis

1. Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi mieste (rajone ar šalyje).

2. Aš su mokytojais planuoju, kaip mokysiuosi toliau.

3. Aš su mokytojais aptariu savo mokymosi rezultatus.
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2. Ugdymas ir mokinių patirtys.

1. Aš išsakau savo idėjas dėl mokyklos gyvenimo gerinimo ir gali jas įgyvendinti. 

2. Pamokose galiu pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

3. Mokytojai domisi mano siekiais ir gebėjimais ir juos palaiko.

4. Aš turiu idėjų dėl mokyklos gyvenimo gerinimo.

5. Mokydamasis nebijau klysti, nes visada turiu galimybę pasitaisyti.

6. Mokytojai savo dalyko pamokas sieja su kitų dalykų pamokomis.

7. Mokytojai mus moko spręsti realias problemas.

8. Mokytojai skiria užduotis, susijusias su realiu gyvenimu ir patirtimi. 
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3. Aplinkos

1. Aš prisidedu prie mokyklos erdvių kūrimo ir puošimo. 2,1

4. Vadyba ir lyderystė

1. Mes turime bendrų veiklų, renginių su kitų mokyklų mokiniais.

2. Mokykloje paklausia mūsų nuomonės apie tai, ką mes norėtume pakeisti mokyklos veikloje, 

kokia ji galėtų būti ateityje.
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Penkios aukščiausios vertės

Teiginys Vidurkis

1. Aš gerbiu kiekvieną mokinį. R

2. Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. VL

3. Mokyklos plane yra aptarta/numatyta galimybė 

organizuoti integruotas pamokas, projektus ir kitas 

netradicines veiklas, kurios padeda siekti išsikeltų 

tikslų. Ug

4. Planuodamas pamoką aš keliu pamokos uždavinius, 

aiškiai nusakančius, ko mokiniai turi išmokti 

pamokoje. Ug

5. Aš taikau įvairias priemones mokinių ugdymui. A
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Tobulintinos sritys

1. Rezultatai

Teiginys Vidurkis

1. Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį mokymąsi.

2. Kiekvienas mokinys yra atradęs sau tinkamos ir sėkmingos veiklos sritį.

3. Mokiniai demonstruoja pagarbą kiekvienam.
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2. Ugdymas ir mokinių patirtys.

1. Visų mokyklos bendruomenės narių snatykiai yra pagarbūs ir geranoriški

2. Mokiniai geba tinkamai spręsti savo mokymosi problemas, konstruoti savo 

supratimą, žinias.

3. Mokiniai pamokoje geba kelti mokymosi tikslus. 

4. Mokiniai moka išreikšti savo idėjas.
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4. Vadyba ir lyderystė

1. Priimant sprendimus mokykloje atsižvelgiama į nuomonių įvairovę, palaikoma 

diskusija, dalyvauja visi mokyklos mokytojai.

2. Tėvai yra aktyvūs mokyklos gyvenimo dalyviai.

3. Mokykloje jaučiu komandiškumą, geranorišką palaikymą, pagalbą.

2,6

3,0 

3,0 



MokytojaiMokiniai

Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie 

yra (3,6)

Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: 

pažymiais, kaupiamaisiais, pagyrimais, 

komentarais raštu ar žodžiu. (3,5)

Aš žinau, kas man labiau sekasi. (3,5) 

Aš suprantu mokyklos tvarką ir jos 

laikausi. (3,4)

Aš žinau, į ką galiu kreiptis pagalbos, kai 

iškyla sunkumų mokykloje. (3,3)

Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. 

(3,8) 

Aš gerbiu kiekvieną mokinį. (3,9)

Mokyklos plane yra aptarta/numatyta 

galimybė organizuoti integruotas pamokas, 

projektus ir kitas netradicines veiklas, 

kurios padeda siekti išsikeltų tikslų. (3,8)

Planuodamas pamoką aš keliu pamokos 

uždavinius, aiškiai nusakančius, ko 

mokiniai turi išmokti pamokoje. (3,8)

Aš taikau įvairias priemones mokinių 

ugdymui. (3,7)



MokytojaiMokiniai

1. Rezultatai

1. Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi mieste (rajone ar 

šalyje).

2. Aš su mokytojais planuoju, kaip mokysiuosi toliau.

3. Aš su mokytojais aptariu savo mokymosi rezultatus.

2. Ugdymas ir mokinių patirtys.

1. Aš išsakau savo idėjas dėl mokyklos gyvenimo gerinimo ir 

gali jas įgyvendinti. 

2. Pamokose galiu pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

3. Mokytojai domisi mano siekiais ir gebėjimais ir juos 

palaiko.

4. Aš turiu idėjų dėl mokyklos gyvenimo gerinimo.

5. Mokydamasis nebijau klysti, nes visada turiu galimybę 

pasitaisyti.

6. Mokytojai savo dalyko pamokas sieja su kitų dalykų 

pamokomis.

7. Mokytojai mus moko spręsti realias problemas.

8. Mokytojai skiria užduotis, susijusias su realiu gyvenimu ir 

patirtimi. 

1. Rezultatai

1. Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį 

mokymąsi.

2. Kiekvienas mokinys yra atradęs sau 

tinkamos ir sėkmingos veiklos sritį.

3. Mokiniai demonstruoja pagarbą 

kiekvienam.

2. Ugdymas ir mokinių patirtys.

1. Visų mokyklos bendruomenės narių 

snatykiai yra pagarbūs ir geranoriški

2. Mokiniai geba tinkamai spręsti savo 

mokymosi problemas, konstruoti savo 

supratimą, žinias.

3. Mokiniai pamokoje geba kelti mokymosi 

tikslus. 

4. Mokiniai moka išreikšti savo idėjas.



MokytojaiMokiniai

3. Aplinkos

1. Aš prisidedu prie mokyklos erdvių kūrimo ir 

puošimo. 

4. Vadyba ir lyderystė

1. Mes turime bendrų veiklų, renginių su kitų 

mokyklų mokiniais.

2. Mokykloje paklausia mūsų nuomonės apie 

tai, ką mes norėtume pakeisti mokyklos 

veikloje, kokia ji galėtų būti ateityje.

4. Vadyba ir lyderystė

1. Priimant sprendimus mokykloje 

atsižvelgiama į nuomonių 

įvairovę, palaikoma diskusija, 

dalyvauja visi mokyklos 

mokytojai.

2. Tėvai yra aktyvūs mokyklos 

gyvenimo dalyviai.

3. Mokykloje jaučiu komandiškumą, 

geranorišką palaikymą, pagalbą.


