
2017 m.  Žemiausios vertės 

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 

Mano vaikas per pamokas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,9 

Per paskutinius du mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,9 

Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,1 

Per paskutinius du mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,2 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir 

mokant 

3,2 

Mokinių apklausa NMVA 

Per paskutinius du mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,6 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,6 

Per paskutinius du mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 2,7 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,8 

Su mokytoju planuojame ano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti 2,8 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 

Mokiniai gerai sutaria su mokytojais 2,9 

Mokinių tarpusavio bendravimas yra geras 3,0 

Mokyklos kieme ir mokykloje skiriamas deramas dėmesys vaikų saugumui 3,0 

Mano vaikas dažniausiai yra pajėgus savarankiškai atlikti namų užduotis 3,0 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip išsikelti tikslus ir planuoti darbą 3,1 

Mokinių apklausa – ugdymas ir mokymasis 

Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės 

draugais 

2,6 

Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų reikia rašyti kontrolinį darbą 2,6 

Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis 2,6 

Mokiniai per pamoką gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti 

pratimų 

2,6 

Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei užduoda labai daug namų darbų, 

o kitomis- labai mažai arba apskritai nieko 

2,7 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę 

Aš reguliariai surenku besimokančiųjų atsiliepimus apie mano pedagoginį elgesį 2,3 

Aš reguliariai surenku mokinių atsiliepimus apie mano profesinę veiklą 2,4 

Mūsų mokyklos veikoje aktyviai dalyvauja tėvai (pvz. tėvų taryba) 2,4 

Dažnai skiriu individualiai skirtingus namų darbu, kurie tikslinai paremia 

individualius mokymosi procesus 

2,7 

Mokymosi patalpos įrengtos taip, kad būtų įmanoma be problemų dirbti įvairiomis 

socialinėmis formomis (darbas po vieną, su partneriu, grupėje)   

2,8 

Didžiausia poreikis keistis (iš mokytojų apklausos) 

Mūsų mokyklos veikoje aktyviai dalyvauja tėvai (pvz. tėvų taryba) 3,1 

Mokinių tarpusavio santykiai mūsų mokykloje yra geri 2,9 

Mokymosi patalpos įrengtos taip, kad būtų įmanoma be problemų dirbti įvairiomis 

socialinėmis formomis (darbas po vieną, su partneriu, grupėje) 

2,8 

Mokymosi patalpos įrengtos kaip skatinanti mokymąsi aplinka, remianti 

savarankišką mokymąsi ir darbą (pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško 

mokymosi medžiaga ir kt.) 

2,8 

Mano pamokose mokiniai išmoksta užsibrėžti pasiekimus tikslus, planuoti savo 

darbą ir apmąstyti tai 

2,7 

 


