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MOKYTOJŲ APKLAUSA
Apklausta 50 (58,14%) mokytojų

5 aukščiausios vertės Vidurkis:

Sritis: Lyderystė ir vadyba

Rodiklis: 4.2.3. Mokyklos tinklaveika

64%

Mokykla yra atvira: bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka. 

Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, įvairiomis organizacijomis, 

kitomis mokyklomis, palaikomi ryšiai su buvusiais mokiniais. Partnerystės 

planuojamos.

Sritis: Ugdymo(-si) aplinkos

Rodiklis: 3 .2.1. Mokymasis ne mokykloje

61%

Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, kultūros įstaigose, 

valdžios institucijose ir kita – galimybėmis ir organizuoja ugdymą kitose 

aplinkose.



MOKYTOJŲ APKLAUSA
Apklausta 50 (58,14%) mokytojų

5 aukščiausios vertės Vidurkis

Sritis: Lyderystė ir vadyba

Rodiklis: 4.1.2. Lyderystė
59%

Mokykloje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Visiems bendruomenės 

nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, 

sprendimus ir jų įgyvendinimą.

Sritis: Lyderystė ir vadyba

Rodiklis: 4.1.1. Veiklos planavimas ir organizavimas

54%

Mokyklos vizija yra reali mokyklos veiklos perspektyva, priimtina visiems 

bendruomenės nariams. Strateginiai, metiniai planai, veiklos programos 

grindžiami bendrai apmąstytu mokytojų, mokinių, tėvų sutarimu.

Sritis: Lyderystė ir vadyba

Rodiklis: 4.1.3. Mokyklos savivalda

54%

Savivaldos nariai renkami atvirai ir skaidriai. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių
įvairovė, palaikoma diskusija.



Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 

2022

Sritis: Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys

Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas
Vidurkis

Diferencijavimas, individualizavimas, mokymosi patirčių
tarpdiscipliniškumas. Mokiniams sudaromos galimybės patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis. 

Orientavimasis į mokinių poreikius. Siekiama drausmę ir tvarką palaikyti 

sutelkiant mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą.

54%

Sritis: Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys

Rodiklis: 2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai

Mokytojai žino, ko siekia ugdydami mokinius, keldami ugdymo tikslus, 

atsižvelgia į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Pamokos, 

veiklos, užduoties tikslai derinami su kompetencijų ir mokinių asmenybės 

ugdymo tikslais.

60%


