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Mokėjimas mokytis mokytojams  

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2016-04-27 

Naudotas klausimynas: Mokėjimas mokytis mokytojams Kopija 

El. Paštu pakviesti dalyviai 47 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 0 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 47 

Visiškai atsakyti klausimynai 39 

Grįžusių klausimynų kvota 83,0% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 2 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
87,2% 
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Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

1.1 - Mokomąją medžiagą susieju su kitais mokomaisiais dalykais ir 
gyvenimiška patirtimi. 

3,7 
 

1.10 - Per savo dalyko pamokas skatinu mokinius savarankiškai atlikti 
užduotis. 

3,6 
 

1.6 - Prireikus, ugdymo turinio planus peržiūriu ir keičiu, atsižvelgdama(-as) į 
mokinių mokymosi rezultatus, tempą, kitus poreikius. 

3,6 
 

1.8 - Siekdama(-as) patenkinti mokymo stilių įvairovę ir skirtingas mokymosi 
sąlygas, taikau įvairius mokymo metodus. 

3,5 
 

1.5 - Pamokoje mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 
analizuoti, spręsti problemas, kurti. 

3,5 
 

 

 1.15 - Mokinys pats pasirenka užduočių atlikimo formą (referatas, rašinys, 
pateikčių parengimas ir kt.). 

2,6 
 

1.14 - Mokinys pats pasirenka užduočių atlikimo būdą. 2,6 
 

1.18 - Iškilus mokymosi sunkumams mokinys juos sprendžia lankydamas 
mokytojų, psichologo, socialinio pedagogo konsultacijas. 

2,6 
 

1.16 - Mokinys geba vertinti savo mokymosi rezultatus. 2,7 
 

1.17 - Mokinys geba savarankiškai spręsti iškilusius mokymosi sunkumus, 
aptaria juos su dalyko mokytojais, auklėtojais, tėvais. 

2,7 
 

 

 

Detalūs rezultatai 

 

1 - 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.1 - Mokomąją medžiagą susieju su kitais 
mokomaisiais dalykais ir gyvenimiška patirtimi. 

  

100% 39 0 

1.2 - Teikiu mokiniams pagalbą jų savęs vertinimo bei 
įsivertinimo procese. 

  

97% 39 0 

1.3 - Pamokoje suteikiu mokiniams galimybę 
savarankiškai organizuoti mokymąsi (taikyti darbo 
technikas; mąstymo, mokymosi arba įsiminimo 
strategijas). 

  

92% 38 1 

1.4 - Informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus 
tinkamai panaudoju ugdymo tobulinimui. 

  

95% 39 0 

3,7 

0% 0% 33% 67% 

0 0 13 26

3,4 

0% 3% 51% 46% 

0 1 20 18

3,2 

0% 8% 63% 29% 

0 3 24 11

3,2 

3% 3% 64% 31% 

1 1 25 12
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.5 - Pamokoje mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, 
ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti 
problemas, kurti. 

  

95% 38 1 

1.6 - Prireikus, ugdymo turinio planus peržiūriu ir 
keičiu, atsižvelgdama(-as) į mokinių mokymosi 
rezultatus, tempą, kitus poreikius. 

  

95% 38 1 

1.7 - Rūpinuosi, kad mokiniams, turintiems mokymosi 
sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba. 

  

95% 39 0 

1.8 - Siekdama(-as) patenkinti mokymo stilių įvairovę 
ir skirtingas mokymosi sąlygas, taikau įvairius 
mokymo metodus. 

  

97% 38 1 

1.9 - Per savo dalyko pamokas daugiau dėmesio 
skiriu savarankiškam mokinių darbui, mokymuisi. 

  

92% 38 1 

1.10 - Per savo dalyko pamokas skatinu mokinius 
savarankiškai atlikti užduotis. 

  

100% 38 1 

1.11 - Pamokos metu mokiniui sudarau sąlygos 
įsivertinti savo veiklą, suvokti gebėjimą savarankiškai 
dirbti. 

  

95% 38 1 

3,5 

0% 5% 42% 53% 

0 2 16 20

3,6 

0% 5% 34% 61% 

0 2 13 23

3,4 

0% 5% 46% 49% 

0 2 18 19

3,5 

0% 3% 45% 53% 

0 1 17 20

3,3 

0% 8% 53% 39% 

0 3 20 15

3,6 

0% 0% 45% 55% 

0 0 17 21

3,2 

0% 5% 68% 26% 

0 2 26 10
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.12 - Mano pamokose mokiniai mokosi savarankiškai 
susirasti ir apdoroti informaciją (internetas, žinynai ir 
kt.). 

  

86% 36 3 

1.13 - Mokinys per pamokas geba savarankiškai atlikti 
pateiktas užduotis. 

  

76% 38 1 

1.14 - Mokinys pats pasirenka užduočių atlikimo 
būdą. 

  

58% 38 1 

1.15 - Mokinys pats pasirenka užduočių atlikimo 
formą (referatas, rašinys, pateikčių parengimas ir kt.). 

  

51% 37 2 

1.16 - Mokinys geba vertinti savo mokymosi 
rezultatus. 

  

72% 39 0 

1.17 - Mokinys geba savarankiškai spręsti iškilusius 
mokymosi sunkumus, aptaria juos su dalyko 
mokytojais, auklėtojais, tėvais. 

  

67% 39 0 

1.18 - Iškilus mokymosi sunkumams mokinys juos 
sprendžia lankydamas mokytojų, psichologo, 
socialinio pedagogo konsultacijas. 

  

62% 37 2 

3,2 

3% 11% 50% 36% 

1 4 18 13

3,0 

0% 24% 55% 21% 

0 9 21 8

2,6 

3% 39% 50% 8% 

1 15 19 3

2,6 

3% 46% 43% 8% 

1 17 16 3

2,7 

3% 26% 67% 5% 

1 10 26 2

2,7 

0% 33% 59% 8% 

0 13 23 3

2,6 

8% 30% 51% 11% 

3 11 19 4
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.19 - Mokinys geba pritaikyti įgytas žinias per to 
paties ar kito dalyko pamokas. 

  

79% 38 1 

1.20 - Su mokiniu(-iais) aptariama mokymosi proceso 
eiga, sunkumai ir išmokimas. 

  

92% 39 0 

1.21 - Pamokos metu mokinys yra aktyvus mokymosi 
proceso dalyvis. 

  

82% 38 1 

 

   

2,9 

3% 18% 66% 13% 

1 7 25 5

3,2 

0% 8% 64% 28% 

0 3 25 11

3,1 

3% 16% 50% 32% 

1 6 19 12
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Atsakymai į atvirus klausimus 

 

2 - Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų mokinių mokymosi pasiekimai ? Įrašykite 2-3 pasiūlymus, ko turėtų imtis gimnazija ar 

atskirų dalykų mokytojai. – 

Į šį klausimą atsakė 32 iš 39 respondentų 

Atsakymas 1 

- 

Atsakymas 2 

1. Išmokyti mokinius skaityti, rašyti, sukaupti ir sukoncentruoti dėmesį.  2. Dažniau vykdyti apibendrinamąsias apklausas. 

Atsakymas 3 

1. Mokymosi motyvacija - mokinį įtikinti, kad mokosi sau.  2. Pagalba atskiriems mokiniams, bet jie turėtų patys to norėti. 

Atsakymas 4 

1. Skatinti mokinio mokymosi motyvaciją (paaiškinti, kam reikia mokytis vieno ar kito dalyką, kokia jo nauda, ką tai duoda ir pan.) 2. Siekti, kad 

mokinys mokytųsi ne pažymiui, o sau (žinios įgyjamos ir kaupiamos, mokoma rasti informaciją ir ją panaudoti...). 3. Vesti pamoką be streso (sau 

ir mokiniui), nešaukti, nemoralizuoti. Kartais reikalingi ir pavyzdžiai "iš gyvenimo". 

Atsakymas 5 

Aktyviai įtraukti tėvus.Tegu stebi pamokas,analizuoja su vaiku,pataria,kartu dirba.Mokytojai palikti likimo vailiai,tėvai-stebėtojai ir 

kritikai,dažniausiai ir apkalbų skleidėjai. 

Atsakymas 6 

Aktyviau bendradarbiauti to paties bei skirtingų dalykų mokytojams: derinti ilgalaikius planus, integruotų pamokų turinį ir kt. 

Atsakymas 7 

aptarti mokinio rezultatus,skatinti savarankišką mokymąsi, 

Atsakymas 8 

Atsižvelgti į klasių ir grupių sudarymą. Siekiant pažangos stiprinti mokytojų - mokinių - tėvų bendradarbiavimą. Didelį dėmesį skirti pamokos 

turiniui ir mokinių vertinimui/įsivertinimui. 

Atsakymas 9 

Bendravimas, aptarimas, tinkamiausių darbo metodų paieška. 

Atsakymas 10 

Daugiau laiko skirti namų darbų atlikimui Lankyti pamokas 

Atsakymas 11 

Formuoti mokinių atsakomybę už savo darbo rezultatus. 

Atsakymas 12 

Gimnazija pagaliau turėtų išspręsti lankomumo problemą. Klasių vadovais turėtų būti (ypač, pvz., III kl. bendrojo kurso mok.) mokytojai, kurie  

rūpintųsi savo auklėtinių lankomumu per įvairių dalykų pamokas ir bendradarbiautų su dalykų mokytojais. 

Atsakymas 13 

Kad gerėtų mokinių mokymosi pasiekimai, pirmiausia turi būti motyvuotas mokinys. O ne tas, kuris ateina į mokyklą, nes taip reikia, liepia tėvai, 

po svarstymų VGK ar pokalbių pas direktorę ir pan. 

Atsakymas 14 

Kurti gerą, saugų, psichologiškai ramų mikroklimatą. Ne bausti, bet daugiau skatinti ir motyvuoti mokinius, ieškoti kuo daugiau motyvuojančių 

dalykų ir nesiorientuoti į momentinius rezultatus (egzaminus, kontrolinį darbą ir kt.) 

Atsakymas 15 
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Leisti naudotis visomis IKT technologijomis pamokoje, taip pat ir mobiliais telefonais. Tokiu būdu skatinti informacijos ieškoti patiems. 

Atsakymas 16 

Mažinti mokinių skaičių grupėse 

Atsakymas 17 

Mažinti mokinių skaičių klasėse 

Atsakymas 18 

Mokiniai turi suprasti, kad jiems to reikia. Reikalingas sistemingas darbas. 

Atsakymas 19 

Mokinių atsakomybės už savo ugdymąsi prisiėmimas. Mokinių aukšta mokymosi motyvacija. 

Atsakymas 20 

Mokinys turi kuo anksčiau apsispręsti, kokie dalykai prioritetiniai. Mokytis analizuodamas, vertindamas, lygindamas iš skirtingų šaltinių gaunamą 

informaciją. Mokantis socialinių dalykų būtina susiformavusi pasaulėžiūra ir tvirtos etinės moralinės vertybės. Būtina įvesti filosofijos pagrindų 

kursą. 

Atsakymas 21 

Mokyklos darbo organizavimas turi būti atviras, kolegialus ir aiškus visiems bendruomenės nariams. 

Atsakymas 22 

Mokytojai turėtų keisti savo požiūrį į pamoką (pamokos paradigmą). Mokytojai galėtų eiti mokytis pas tuos kolegas, kurie geba organizuoti 

sėkmingas pamokas. 

Atsakymas 23 

Nežinau 

Atsakymas 24 

Pateikti užduotis pagal gebėjimus, leisti pačiam mokiniui spręsti, kokį darbo metodą pasirinkti, siekti, kad patys keltų pamokos tikslą. 

Atsakymas 25 

Perkelti atsakomybę už mokymosi rezultatus mokiniams ir ypač jų tėvams. 

Atsakymas 26 

Siekti, kad mokiniai nepraleistų pamokų be pateisinamos priežasties. Sikti, kad mokiniai jaustųsi patys atsakingi už mokymosi pasikimus 

Atsakymas 27 

Skatinti mokinių motyvaciją Skatinti ir gilinti mokinių savarankišką darbą Pabrėžti mokymosi ir įgyjamų gimnazijoje žinių bei  gebėjimų svarbą 

tolesniame mokinių gyvenime 

Atsakymas 28 

Taikyti įvairiasnes mokymo(si) formas. Skirtingų dalykų temų integracija. 

Atsakymas 29 

Turėtų būti stipresnė motyvacija. Reikėtų kviesti tėvus į individualius pokalbius. 

Atsakymas 30 

Ugdyti mokymosi mokytis gebėjimus. Skatinti mokymąsi kitose erdvėse. 

Atsakymas 31 

vertinti atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus pasiekimų lygių aprašus. vieningai visiems mokytojams laikytis pateiktų pasiekimų lygių 

aprašų. 

Atsakymas 32 

Visi mokytojai turi laikytis susitarimų. 
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Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

Rezultatu  ataskaita struktu ruota pagal klausimu   tipus. 

Iš pradžiu  rodomi klausimu  su atsakymu  skale rezultatai, 
po to - atsakymai i  atvirus klausimus (jei tokiu   buvo). 

Klausimu  eile  s tvarka rezultatu  ataskaitoje de  l to gali 
nesutapti su klausimu  eile  s tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymu  skale respondentai pateiks 
atsakyma  apie teiginius sakle je nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklausomai nuo klausimyno gali bu  ti viena atsakymu  
skiltis (kokybe s i vertinimas) ir dvi atsakymu  skiltys 
(kokybe s i vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

  (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymu  skale ši verte  atspindi pateiktu  
klausimu  vidutine  verte  (vidurki ).  kale  je nuo   iki   verte   
2,  reiškia neutralia  verte  . 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. Dalinėse ataskaitose rodomi vien 
tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi  00 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 

 
PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenu , pateikusiu  atsakyma  i  klausima , skaic  ius. 

 ei skaic iuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
varianta    e  ra duomenu ". 
 

 ND (nėra duomenų) 

Asmenu , pasirinkusiu  varianta    e  ra duomenu  , skaic  ius 

 
3–4 

Respondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba  . Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

Nurodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo, kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Analizuokite kvotos reikšmę, remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organizavimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti, kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui.  u kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos rezultatų 
 žemiausios vertės  gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip  trūkumai ) 

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2, , 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2, , kaip 
negatyvios. 

Respondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3– ), procentas rodo, kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio (ar mažesnio) palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę, mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti, kada, respondentų nuomone, galima 
tikėtis teigiamų rezultatų. 

Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei 2, , signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

Respondentų, kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną (atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes, 
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo, kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja, tuo tiksliau vidutinė vertė charakterizuoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja, derėtų 
analizuoti, kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims, mokytojams 
dalykininkas, klasių vadovams, visai mokyklai, mokiniams, 
tėvams? Ką šis rezultatas reiškia man, kaip mokytojui? 
Mums, kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių rzultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių, kurie patvirtina šių rezultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri rezultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių rezultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

  ia rasite daugiau patarimu  , kaip i vertinti gautus 
rezultatus ir kaip i  rezultatu  aptarima  i traukti visas 
suinteresuotas puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
 

 


