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1.1.1 Vertybės, elgesio normos, principai 
 
 Mokinių apklausa apie vertybes, elgesio normas ir principus 
  
Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 246   
 Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

  

   

 



Išvados, siūlymai 

• Aukščiausios vertės parodo, kad mokiniai džiaugiasi turėdami galimybę 
mokytis būtent Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje, kurioje jie yra 
gerbiami draugiškai nusiteikusių mokytojų. Elgesio taisyklės mokykloje yra 
visiems vienodai taikomos ir aiškios. 

• Žemiausios vertės parodo, kad mokiniams stinga savikontrolės ir 
atsakomybės už drausmingą elgesį. Todėl klasių auklėtojai ir mokytojai 
galėtų daugiau dėmesio skirti mokinių drausmės kontrolei tiek klasės 
valandėlių metu tiek pamokoje , kadangi tai tiesiogiai proporcinga 
mokymosi kokybei.  

• Juntamas mokinių pasyvumas organizuojant mokyklos šventes. Reikėtų 
mokinius skatinti prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta 
gimnazijoje ir padėti  jiems suprasti, kad gerovę kuriame mes patys.  

• Pagal nustatytas žemiausias vertes (2,5 -2,7) galima teigti, kad jos yra 
pakankamai aukštos ir tai džiugina, tačiau tobulėti taip pat dar turime kur.  

 



 
 Mokytojų apklausa apie mokyklos vertybes, 

elgesio normas ir principus 

  

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  40   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

 



Išvados, siūlymai 
 

• Mokyklos vertybes, elgesio normos ir principai buvo įvertinti 
pakankamai aukštai.  

 

• Tačiau tyrimo metu išaiškėjo sritys, į kurias reikėtų atkreipti 
dėmesį ir nuolat tobulinti: 

• Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių 2.7 

• Mokykloje mokosi gero elgesio mokiniai 3.0 

• Į mokyklos veiklą įsitraukia tėvai 2.9. 

 



 
 Tėvų apklausa apie vertybes, elgesio 

normas ir principus  
 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  246    

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai:  3   

 



Išvados, siūlymai 
     Šios srities rodiklis įvertintas pakankamai pozityviai.  

 

   Dauguma tėvų teigė kad,  

• yra aiškios mokyklos taisyklės, patinka mokyklos renginiai. 

• patenkinti , kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 

• mokytojai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais 

• mokytojai su mano vaikų mokykloje elgiasi teisingai 

 

   Žemiausiose vertėse yra negatyvus vertinimas.  

  

• Tėvai pripažįsta, kad retai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, o ypač į įvairių renginių 
organizavimą. Todėl tai reikėtų tobulinti.   

 

• Respondentų atsakymai rodo, kad ne visi tėvai jaučiasi užtikrintai dėl savo vaikų 
saugumo mokykloje. 

•  Pvz.: 
• Esu tikras, kad vaikas yra saugus mokykloje 2.7 

•   

 



1.1.6 Klasių mikroklimatas 
 Mokinių apklausa apie klasės mikroklimatą  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  250   

• Visiškai atsakyti klausimynai  244   

• Grįžusių klausimynų kvota  97,6%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai: 6   

 



 
 Mokytojų apklausa apie klasės mikroklimatą  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  50   

• Visiškai atsakyti klausimynai  39   

• Grįžusių klausimynų kvota  78,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai:  2   

 



Išvados, siūlymai 

• Aukščiausios vertės yra pakankamai aukštos, todėl galime didžiuotis 
mokinių santykiais tarpusavyje ir su mokytojais. 

  

• Žemiausios vertės yra pakankamai aukštos, todėl jas galima 
traktuoti kaip pozityvias.  

 

• Ryškus poreikis keisti mokinių elgesį su mokytojais, nes jei nebus 
pagarbos, tai trukdys ugdymo procesui.  

 

• Vidutinės vertės, kadangi jos aukštesnės nei 3,0, taip pat 
traktuotinos kaip pozityvios. 

 



2.2.3 Klasės valdymas 
Mokinių apklausa apie klasės valdymą (6 – 12 klasės)  

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  227   

• Visiškai atsakyti klausimynai  213   

• Grįžusių klausimynų kvota  93,8%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai:  14  

•   

 



Išvados, siūlymai 
• Mokiniams svarbu, kad mokytojas gerai valdytų klasę, reaguotų, jeigu kas 

nors trukdo dirbti pamokoje. 

•  Mokiniams patinka, kai laikomasi sutartų taisyklių, pamokose laikas 
nešvaistomas veltui, darbui reikalinga medžiaga visuomet paruošta. 
Klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu apklausos rezultatai rodo, kad 
neatlikus namų užduočių mokytojai reikalauja, kad atliktų kitam kartui. 

• Aukščiausios tirtos srities vertės įvertintos pozityviai. 

• Žemiausios vertės taip pat gali būti vertinamos kaip pozityvios, nes beveik 
visos surinko 2.9 rezultatą.  

• Vis dėlto reikėtų stengtis, kad mokiniai pamokoje neužsiimtų jokia šalutine 
veikla, nedarytų namų darbų.  

• Mokytojas turėtų reaguoti į netinkamą mokinių elgesį žodžiais, žvilgsniu, 
trumpais gestais. Keli mokiniai klasėje neturėtų trukdyti pasiruošusiems 
rimtai dirbti. 



 
 Apklausa mokytojams  -  Klasės valdymas  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 39   

• Visiškai atsakyti klausimynai  39   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai: 0   

 



Išvados, siūlymai 

• Mokytojams labai svarbus pamokos laikas. Jie stengiasi jį išnaudoti 
efektyviai, iš anksto paruošia pamokai medžiagą bei prietaisus. 

•  Pamokos metu mokytojai visuomet žino, ką mokiniai veikia, 
reaguoja į įvairius trukdžius, naudoja grįžtamojo ryšio metodus, 
skirtus pamokos ir mokinių mokymosi elgsenos reflektavimui 

• Žemiausios vertės taip pat vertinamos kaip pozityvios, nes visos 
surinko didesnį nei 3.4 rezultatą. 

 

•  Vis dėlto reikėtų siekti, kad visi mokytojai stengtųsi organizuoti 
pamokas be jokių trukdžių, mokiniai gautų grįžtamąją informaciją 
apie jų individualius pasisakymus bei pasiekimus, reikėtų laikytis 
taisyklių. Dėl netinkamo elgesio mokinių negalima bausti pažymiais.  



2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas 
 Mokytojo ir mokinio dialogas (mokinių nuomonė)  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  192   

• Visiškai atsakyti klausimynai  192   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai: 8   

 



 
 Mokytojo ir mokinio dialogas (mokytojų nuomonė)  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  45   

• Visiškai atsakyti klausimynai  45   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai:  0   

 



Išvados, siūlymai 
• Aukščiausios vertės yra pozityvios 

 

• Žemiausias vertes galima priskirti pozityvioms 

 

• Mokytojų nuomonė šiek tiek skiriasi nuo mokinių nuomonės 
vertinimo skalėje 

 

• Siūlome siekti aukštesnių šio rodiklio mokinių įvertinimų 
atsižvelgiant tiek į aukščiausias tiek į žemiausias vertes. 



4.4.3 Profesinis švietimas 
 Mokinių profesinis informavimas  

 

•  Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  96   

• Visiškai atsakyti klausimynai  96   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai:  0   

 



Išvados 

• Rezultatai reikšmingi mokytojams, mokiniams, mokyklos 
vadovui. 

• Mokykloje vykstantis profesinis informavimas yra naudingas. 

• Individualaus plano dalykus mokiniai renkasi pagal norimą 
profesiją. 

• Renkantis individualaus plano dalykus gauna gerų patarimų iš 
mokytojų. 

• Rezultatai aukščiausios vertės, todėl galime didžiuotis.  

• Rezultatai atitinka mūsų lūkesčius. 

• Rezultatai atitinka 3 lygį (iš 4). 

 



Pasiūlymai 
• Dalykų mokytojai  pamokų metu turėtų aptarti profesijas ir jų 

pasirinkimo galimybes. 

 

• Auklėtojai  turėtų daugiau pagalbos kreiptis ir mokinius 
nukreipti  į karjeros koordinatorę Astą Abramovičienę. 

 

• Aktyviau turime padėti dešimtokams  sudaryti individualius 
planus. 

 

• Atsižvelgiant į laiko diktuojamus pokyčius, padėti 
dvyliktokams pasirinkti egzaminus, pagal norimą įsigyti 
profesiją. 



 
 Tėvų apklausa apie profesinį informavimą 2013  
• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius:  117   

• Visiškai atsakyti klausimynai  117   

• Grįžusių klausimynų kvota  100,0%   

• Iš dalies atsakyti klausimynai: 4  

• Buvo pateikti septyni klausimai. 

• Į tris klausimus tėvai galėjo neatsakyti, jeigu jų vaikas nesirinko 
individualaus plano. 

•   

 



Išvados 
• Tėvai (globėjai) pozityviai vertina šią veikos sritį. 

 

• Tėvai (globėjai) iš gimnazijos gauna aiškią informaciją apie 
vaiko tolimesnio mokymosi galimybes. 

 

• Dauguma tėvų yra dalyvavę konsultacijose dėl tolimesnio 
mokymosi galimybių. 

 

• Mokykloje vykstantis profesinis informavimas yra naudingas. 

• Šios srities rezultatai atitinka 3 lygį. 

 



 
Pasiūlymai 

• Informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko tolimesnio mokymosi 
galimybes. 

 

• Kviesti tėvus, kad aktyviau dalyvautų mokinio individualaus 
plano sudaryme. 

 

• Sudaryti sąlygas tėvams kreiptis  pagalbos dėl profesinio 
švietimo. 

 



AČIŪ UŽ KANTRYBĘ IR 
DĖMESĮ! 
 


