
Rezultatai po plačiojo audito 

 

Pirmas skaičius skliausteliuose rodo numerį iš plačiojo audito. Antras numeris rodo mūsų surinktą įsivertinimą. 

      

              Me esame pasirinkę tobulinti  

                                Įsitraukimas    (4.2.2)     ir    Gyvenimo planavimas  (1.1.1) 

 

Šių metų apklausos aukščiausios ir žemiausios vertės 

     Mokytojų apklausa 

Aukščiausios  vertės Žemiausios  vertės 

Kaip dažnai savo pamokose mokant naują temą ją 

siejate su mokinių jau turimomis žiniomis, patirtimi   

3,66 

Kaip dažnai mokinių tėvai kreipiasi į jus su siūlymais 

dėl ugdymo plano, mokinių maitinimo, pavėžėjimo ir 

pan.      2,11 

Kaip dažnai gale pamokos sugrįžtate prie pamokos 

uždavinio     3,55 

Kaip dažnai su mokinių tėvais aptariate individualią 

mokinių pažangą    2,38 

Kaip dažnai Jūsų pamokos pabaigoje mokiniai 

įsivertina    3,38 

Kaip dažnai Jūsų pamokose mokiniai dirba grupėse    

2,44 

Kaip dažnai per savo pamokas skatinate mokinius 

diskutuoti, pasakyti savo nuomonę, ją apginti    3,38 
Kaip dažnai Jūsų pamokose mokiniai padeda mokytis 

draugui   2,88 

Kaip dažnai atkreipiate mokinių dėmesį į mokomosios 

medžiagos sąryšį su anksčiau išmoktais dalykais ir 

susieju ją su mokinių turimomis žiniomis   3,38 

Kaip dažnai kartu su mokiniais numatote ir mokiniai 

patys pasirenka, kiek ir kokio sudėtingumo užduočių 

sugebės atlikti (diferencijuotos, individualizuotos 

užduotys)    2,94 

 

 



    Mokinių apklausa 

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 

Kaip dažnai pamokose mokytojo parinktos ir taikomos 

veiklos formos, priemonės padeda geriau suprasti 

pamokos medžiagą ir pasiekti pamokos uždavinius   

3,12 

Kaip dažnai pamokose Jūs dirbate grupėse    2,19 

Kaip dažnai pamokose mokant naują temą mokytojas ją 

sieja su Jūsų jau turimomis žiniomis, patirtimi   3,09 
Kaip dažnai pamokose gali pasirinkti kokio 

sudėtingumo užduotis norėsi atlikti   2,41 

Kaip dažnai kartu su mokytoju pamokos pradžioje 

formuluoji pamokos uždavinį   3,09 

 

Kaip dažnai pamokose Jūs padedate draugui 

(paaiškinate jam nesuprantamus dalykus, padedate 

atlikti užduotis)      2,51 

Kaip dažnai tave tenkina mokyklos teikiama pagalba 

tau mokantis       3,07 
Kaip dažnai pamokose Jūs dirbate poromis 

(partneriškai)      2,53 
Kaip dažnai pamokos pabaigoje įsivertini      3,02 

 

Kaip dažnai pamokos eigoje įsivertini      2,75 

Kaip dažnai mokytojai gale pamokos sugrįžta prie 

pamokos uždavinio      3,02 

 

 

Tėvų apklausa 

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 
Kartu su vaiku aptariu jo mokymosi rezultatus, padedu 

išsikelti mokymosi tikslus       3,38 

Kaip dažnai teikiate pasiūlymus mokytojams, klasės 

vadovams, mokyklos administracijai dėl ugdymo plano, 

mokinių pavėžėjimo, maitinimo ir pan.      1,87 

 
Mane tenkina iš mokyklos gaunama informacija apie 

mano vaiką        3,36 

 

Aš noriai įsitraukiu į mokyklos renginių organizavimą, 

pagal galimybes vedu pamokas, vykstu kartu į 

ekskursijas, žygius ir kt.     1,87 

Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo planais, 

ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė 

veikla (lankstinukai, informacija TAMO dienyne, 

mokyklos feisbuke...)       3,04 

Kaip dažnai, esant problemoms, patys kreipiatės 

pagalbos į            

     mokyklos administraciją 2,06 

     mokytojus  2,14 

Mokytojai aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą 

bei pasiekimus, mokymosi spragas       2,93 
Aš dalyvauju mokyklos renginiuose ir šventėse    2,57 

 

 

 

 

     Mokytojų apklausa 

Aukščiausios  vertės  Žemiausios  vertės  

Kaip dažnai savo pamokose mokant naują temą 

ją siejate su mokinių jau turimomis žiniomis, 

patirtimi    

3,66 Kaip dažnai mokinių tėvai kreipiasi į jus su 

siūlymais dėl ugdymo plano, mokinių 

maitinimo, pavėžėjimo ir pan.       

2,11 

Kaip dažnai gale pamokos sugrįžtate prie 

pamokos uždavinio      

3,55 Kaip dažnai su mokinių tėvais aptariate 

individualią mokinių pažangą     

2,38 



Kaip dažnai Jūsų pamokos pabaigoje mokiniai 

įsivertina     

3,38 Kaip dažnai Jūsų pamokose mokiniai dirba 

grupėse     

2,44 

Kaip dažnai per savo pamokas skatinate 

mokinius diskutuoti, pasakyti savo nuomonę, ją 

apginti     

3,38 Kaip dažnai Jūsų pamokose mokiniai padeda 

mokytis draugui    

2,88 

Kaip dažnai atkreipiate mokinių dėmesį į 

mokomosios medžiagos sąryšį su anksčiau 

išmoktais dalykais ir susieju ją su mokinių 

turimomis žiniomis    

3,38 Kaip dažnai kartu su mokiniais numatote ir 

mokiniai patys pasirenka, kiek ir kokio 

sudėtingumo užduočių sugebės atlikti 

(diferencijuotos, individualizuotos užduotys)     

2,94 

 


