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Vertinama sritis – Mokyklos kultūra.

Tyrimą atliko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narės:

Jana Aleknavičienė, Audronė Jakštaitė, Neringa Navakaitė, Danutė Pronskienė, Kristina Stroputė 



Tyrimo objektas – Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai,

emocinis mikroklimatas.

Tyrimo tikslas – Pakartotinai atlikti giluminį emocinio mikroklimato

tyrimą ir palyginti jį su 2022 m. balandžio mėn. gautais tyrimo rezultatais.

Metodas – Mokyklos mokytojų ir mokinių apklausa anketavimo būdu.



Tyrimo uždaviniai:

 Anketavimo būdu pakartotinai apklausti mokytojus ir mokytojus dėl

mokyklos emocinio mikroklimato.

 Atlikus tyrimą palyginti jį su pernai atlikto tyrimo rezultatais.

 Nustatyti kaip dinamikoje kito mokytojų ir mokinių psichologinė savijauta,

ar buvo efektyvūs mokymai, surengti po pirmos apklausos.

 Atsižvelgiant į mokinių konkrečiai išsakytus pageidavimus, keisti ateinančių

mokslo metų ugdymo turinį, nes nuo to priklauso mokinių psichologinė

būklė.



1. Mokyklos vidinės erdvės kuria palankią emocinę 
aplinką, nuteikia ramiai, maloniai veiklai. 

Sutinku
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Iš dalies sutinku
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2. Mokyklos bendruomenėje laikomasi tarpusavio 
susitarimų ir taisyklių. 
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Iš dalies
18%

ATSAKO MOKYTOJAI
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3. Mokinių tarpusavio bendravimas - draugiškas ir 
geranoriškas. Besimokydami šioje mokykloje, vaikai 

gerai sutaria, randa draugų, bendraminčių.

Sutinku
83%

Iš dalies sutinku
17%

ATSAKO MOKYTOJAI
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4. Mokytojų tarpusavio bendravimas - kolegiškas, 
pagarbus, linkęs į tarpusavio bendradarbiavimą ir 

pagalbą.
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5. Specialybės mokytojas su mokiniu bendrauja pagarbiai 
ir geranoriškai. Likęs vienas su mokytoju, mokinys jaučiasi 

gerai.
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6. Grupinių pamokų mokytojai su mokiniais bendrauja 
pagarbiai ir geranoriškai. Mokiniai jaučia jų palaikymą 

ir norą padėti.
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7. Silpniau besimokantys mokiniai mažiau gerbiami 
mokytojų nei gerai besimokantys.
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8. Pamokoje mokytojo pasakojimas, aiškinimas, 
demonstravimas yra suprantamas, informatyvus, sužadina 

smalsumą, norą domėtis dėstomu dalyku.
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Iš dalies sutinku
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9. Gerai besimokantys mokyklos mokiniai linkę 
bendradarbiauti ir padėti savo draugams. Mokykloje 

vyrauja sveika konkurencija.

Sutinku
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Iš dalies sutinku
38%

ATSAKO MOKYTOJAI
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10. Mokyklos bendruomenėje pripažįstamos ir 
skatinamos iniciatyvos.

Sutinku
61%

Iš dalies sutinku
37%

Nesutinku
2%
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11. Dalyvaudamas įvairiose mokyklos organizuojamose veiklose: koncertuose,
šventėse, koncertinėse išvykose, konkursuose, seminaruose, susirinkimuose,
kolektyvinėse kultūrinėse išvykose, patiriu emocinį pasitenkinimą ir ryšį su
savo draugais, kolegomis.

Sutinku
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Iš dalies sutinku
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Nesutinku
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ATSAKO MOKYTOJAI
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12. Mokyklos techninis, ūkio dalies personalas su mokiniais 
ir mokytojais bendrauja kultūringai, tinkamai atlieka savo 

pareigas.

Sutinku
74%

Iš dalies sutinku
24%

Nesutinku
2%

ATSAKO MOKYTOJAI
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13. Mokykloje esančios darbo grupės aktyviai veikia ir 
sprendžia su darbu susijusias problemas.
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Iš dalies sutinku
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Nesutinku
1%

ATSAKO MOKYTOJAI
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14. Mokykloje patiriu neteisybę ir nesąžiningą 
konkurenciją.
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15. Mokyklos aplinkoje patiriu psichologinį spaudimą, 
patyčias, žeminimus ir užgauliojimus.
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8%

Iš dalies sutinku
10%

Nesutinku
82%

ATSAKO MOKINIAI
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16. Konfliktinės situacijos mokykloje sprendžiamos atvirai, 
konstruktyviai, ieškant bendro sutarimo.
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17. Mano atlikti darbai ir pasiekimai yra vertinami ir 
palaikomi draugų bei kolegų. Užsiimdamas savo veikla 

jaučiu emocinį pasitenkinimą.

Sutinku
74%

Iš dalies sutinku
26%

ATSAKO MOKYTOJAI
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18. Jaučiuosi šios mokyklos bendruomenės dalimi: esu 
pasitikintis, saugus, nebijau išsakyti savo nuomonę, rodyti 

iniciatyvą.

Sutinku
66%

Iš dalies sutinku
33%

Nesutinku
1%

ATSAKO MOKYTOJAI
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19. Pažymėkite labiausiai savo savijautą atitinkamą vertinimą 
(1 – labai bloga; 5 – puiki).
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20.  Mokytojų ir mokinių rekomendacijos siekiant 
pagerinti mokyklos emocinį mikroklimatą.

Mokinių rekomendacijos

(kalba netaisyta)

• Sumažinti psichologinį spaudimą ir palengvinti egzaminus.

• Galėtų nebūti egzaminų.

• Nieko, viskas puiku, tik galėtų būti mažiau koncertų, atsiskaitymų.

• Mokytojai neturėtų pykti ant mokinių, jei mokiniai negalėjo pasikartoti dalyko, nes tiesiog neturėjo laiko.

• Mažiau kūrinių duoti išmokti per orkestrą.

• Šiuo metu patarimų neturiu, bet norėčiau aiškesnių pamokų, mažiau koncertų.

• Didesni pažymiai.

• Mažiau spaudimo iš mokytojų, mažiau diktantų.

• Anksčiau daryti pamokas bei sumažinti pamokų skaičių.

• Sumažinti pamokų skaičių.

• Norėčiau, kad mokytojai labiau suprastų, kad ne visada išeina išmokti ir visą dėmesį sutelkti į muziką, žinant jog mokinys turi daug kitų

rūpesčių ne tik muzika.



• Užduotys gali būti įdomesnės, pvz. kas greičiau pakels ranką, tas atsakys. Galima pridėti klausimų ne į temą, kad būtų juokingiau, už gerą darbą

duoti apdovanojimą.

• Daugiau iškylų su grupėmis.

• Mokytojams mažiau gudrauti ir rodyti nepagarbą.

• Mokytojams maloniau bendrauti su mokiniais.

• Baigti kalbėti apie kameras salėse.

• Paskaitos mokytojams apie elgesį su vaikais, naujoves, atmosferos kūrimą.

• Su visais mokiniais elgtis vienodai, o neskirstyti į „protingus“ ir „kvailus“.

• Pasamdyti budinčius, kad prižiūrėtų ar vaikai patiria patyčias, apkalbinėjimus ir kitus blogus dalykus.

• Trūksta vyrų tualetų.

• Norėčiau, kad mokykloje būtų vyrų tualetai.

• Vyrų tualetai.

• Kad antrame aukšte būtų visada atrakinti tualetai mokiniams. Ir naujos lentos per solfedžio.

• Norėčiau, kad mokykloje pirmame aukšte būtų vyrų tualetas.

• Ilgesnės pertraukos, nes nespėju po pamokos į tualetą nueiti. Blogas kvapas tualete.

• Daugiau veiklų, pvz. erdvė, kurioje galima būtų tyliai pabūti, padaryti namų darbus. /Įrengti ramias vietas, kur būtų pasėdėjimo kambariai su

šiuolaikine muzika. /Mielesnė, jaukesnė aplinka su sėdmaišiais. Nenoriu eiti į muzikos mokyklą šeštadieniais ir daugiau laisvadienių./ Nepatinka,

kad labai daug vaikų braunasi rūbinėse.

• Dviračių stovai bei anaboliniai steroidai. /Keliauti aplink pasaulį.



Mokytojų rekomendacijos

• Daugiau šypsotis.

• Tiesiog daugiau šypsenų.

• Reikia ilgesnių pertraukų tarp pamokų.

• Trūksta informacinių lentelių koridoriaus pradžiose.

• Kuo daugiau pagarbos vieni kitiems.

• Bendrauti, bendradarbiauti.

• Budinčios galėtų mažiau aiškinti vaikams nesąmones, prie menkniekių kabinėtis.

• Manau, kad mokykloje emocinis mikroklimatas yra geras. Tiesiog kiekvienam reikia dirbti savo darbą.

• Mano nuomone, mūsų kolektyvas draugiškas ir šaunus. 

• Kiekvieno mokytojo saviugdos darbas su savo emocinėmis ir psichologinėmis problemomis.

• Tolerantiškumo vieni kitiems.

• Mokykloje emocinis mikroklimatas puikus.

• Mokyklos emocinis klimatas yra geras.

• Viskas super.

• Duok Dieve, kad taip būtų visada. 

• Bendrauti daugiau.



Giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados

1. Mokyklos vidinės erdvės kuria palankią emocinę aplinką, nuteikia ramiai, maloniai veiklai.

Vertinant mokyklos aplinką mokytojų ir mokinių nuomonė kito teigiama linkme. Lyginant su balandžio mėnesiu, mokytojų teigiamų atsakymų

padaugėjo 6% (nuo 73% iki 79%). Neliko nepatenkintų, kai pernai buvo 2%. Mokinių teigiamas aplinkos vertinimas nesikeitė (61% / 60%). Ženkliai

sumažėjo neigiamas vertinimas (nuo 12% iki 3%).

2. Mokyklos bendruomenėje laikomasi tarpusavio susitarimų ir taisyklių.

Abiejų apklausų metu išlieka labai aukštas tarpusavio pasitikėjimo įvertinimas, t. y. apie 80% mokinių ir mokytojų mano, kad mokykloje laikomasi

susitarimų ir taisyklių. Mokytojai teigiamai vertina 83% / 82%, mokiniai 79% / 78%. 2% / 1% mokinių mokyklos nelaiko patikimas vieta, o tarp

mokytojų tokių nėra.

3. Mokinių tarpusavio bendravimas - draugiškas ir geranoriškas. Besimokydami šioje mokykloje, vaikai gerai sutaria, randa draugų,

bendraminčių.

Savo tarpusavio santykius mokiniai vertina gana kritiškai. Manančių vyraujant tarpusavio draugiškumui sumažėjo 7%, nuo 73% balandžio mėnesį iki

66% lapkričio mėnesį. O draugiškumu iš dallies tikinčiais padaugėjo nuo 20% iki 29%. Mokytojų akimis mokinių bendravimas daug palankiau

vertinamas. Virš 80% mokytojų (88% / 83%) mano, kad vaikai tarpusavy sutaria ir tik nedidelė dalis (12% / 17%) tuo įsitikinę iš dalies.

4. Mokytojų tarpusavio bendravimas - kolegiškas, pagarbus, linkęs į tarpusavio bendradarbiavimą ir pagalbą.

Mokytojai tarpusavio santykius balandžio mėnesį vertino palankiau. Kolegišką, pagarbų bendravimą balandį esant laikė 85% mokytojų, o lapkritį

75%. Neigiamų įvertinimų nėra, likę (15% / 25%) – dalinai sutinka su teiginiu. Mokiniai labai aukštai vertina mokytojų tarpusavio bendravimą. Apie

80% (77% / 80%) mokinių mokytojus mato draugiškai bendraujant ir bendradarbiaujant. O manančių, kad tarp mokytojų vyrauja nedraugiški

santykiai sumažėjo nuo 5% balandį iki 2% lapkritį.



5. Specialybės mokytojas su mokiniu bendrauja pagarbiai ir geranoriškai. Likęs vienas su mokytoju, mokinys jaučiasi gerai.

Vyraujant pagarbiu bendravimu tarp mokytojo ir mokinio tiki virš 90% mokytojų (95% / 92%) ir labai nedidelė dalis iš dalis su tuosutinka (5% / 8%).

Mokiniai taip pat labai aukštai vertina individualų mokytojo ir mokinio santykį. 80% mokinių jaučiasi gerai bendraudami su savo specialybės

mokytoju (78% / 86%). Neigiamas mokinių įvertinimas sumažėjo nuo 8% balandįi iki 1% lapkritį.

6. Grupinių pamokų mokytojai su mokiniais bendrauja pagarbiai ir geranoriškai. Mokiniai jaučia jų palaikymą ir norą padėti.

Vertinant grupinių pamokų mokytojo ir mokinių santykį ne tokios optimistiškos tendencijos iš mokytojų pusės. Teigiamas mokytojų vertinimas

sumažėjo 11% - nuo 73% iki 62%, iš dallies sutinkančių išaugo 15% - nuo 22% iki 37%. Tačiau mokiniai vertina palankiau. Teigiamai vertinančių

padaugėjo 6% - nuo 73% iki 79%. Balandį buvo 10% neigiamai įvertinusių, lapkritį neigiamų įvertinimų sumažėjo ik 5 %. Iš dalis sutinkančių bveik

nesikeitė (17% / 16%).

7. Silpniau besimokantys mokiniai mažiau gerbiami mokytojų nei gerai besimokantys.

Su šiuo teiginiu didžioji dauguma tiek mokytojų (51% / 64%), tiek mokinių (59% / 56%) nesutiko. Pastebėtina, kad sutinkančių mokytojų iš

balandžio mėn. apklausos buvo 15%, o lapkričio mėn. liko tik 4%. Mokinių, kurie su šiuo teiginiu sutiko, per abi apklausas išliko vienodai – po 17%.

8. Pamokoje mokytojo pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas yra suprantamas, informatyvus, sužadina smalsumą, norą domėtis dėstomu

dalyku.

Didžioji dalis apklaustųjų abiejose apklausose su šiuo teiginiu sutiko: mokytojai (76%/75%), mokiniai (60%/62%). Nesutikusių mokinių abiejose

apklausose išliko po lygiai – po 7%, nesutikusių mokytojų nėra ir nebuvo.

9. Gerai besimokantys mokyklos mokiniai linkę bendradarbiauti ir padėti savo draugams. Mokykloje vyrauja sveika konkurencija.

Su šiuo teiginiu sutikusių respondentų buvo dauguma, tiek tarp mokytojų (56%/62%), tiek mokinių (62%/ 58%). Pažymėtina, kad nesutikusių

mokytojų abiejose apklausose nebuvo. Mokinių nesutikusių abiejų apklausų metu buvo po 10%.



10. Mokyklos bendruomenėje pripažįstamos ir skatinamos iniciatyvos.

Mokytojų tarpe su šiuo teiginiu sutinkančių procentas padidėjo (57%/61%), o mokinių procentas abiejose apklausose išliko identiškas (57%/57%).

Nesutikusių mokytojų padidėjo 2%, nes preitoje apklausoje tokių nebuvo, o mokinių iš buvusių 10% liko tik 3%.

11. Dalyvaudamas įvairiose mokyklos organizuojamose veiklose: koncertuose, šventėse, koncertinėse išvykose, konkursuose, seminaruose, 

susirinkimuose, kolektyvinėse kultūrinėse išvykose, patiriu emocinį pasitenkinimą ir ryšį su savo draugais, kolegomis.

Teigiamai pasisakiusių mokytojų procentas išaugo (73%/83%), o mokinių abiejose apklausose išliko toks pats (62%/62%). Nesutikusių mokytojų

atsirado 1%, o mokinių iš 7 % liko 3%.

12. Mokyklos techninis, ūkio dalies personalas su mokiniais ir mokytojais bendrauja kultūringai, tinkamai atlieka savo pareigas.

Sutikusių mokytojų nuomonės procentas pakilo iš 53% iki 74%, mokinių didėjo taip pat – 77% / 82%. Balandžio mėn. apklausoje nesutikusių su šiuo

teiginiu tiek mokytojų, tiek mokinių buvo vienodai – po 7%, o lapkričio mėn. mokytojų liko tik 2%, mokinių neliko visai.

13. Mokykloje esančios darbo grupės aktyviai veikia ir sprendžia su darbu susijusias problemas.

Vertinant mokykloje esančių darbo grupių veiklą, mokytojų ir mokinių nuomonė kito teigiama linkme. Lyginant su balandžio mėnesiu, lapkričio

mėnesį mokytojų teigiamų vertinimų padaugėjo 11% (nuo 68% iki 79%). Iš dalies sutikusių su teiginiu mokytojų lapkritį sumažėjo 12%. Mokinių

vertinimas ženkliai nesikeitė, tačiau, lyginant su balandžio mėnesiu, sutikusių mokinių skaičius padaugėjo 5% (65% ir 60%).

14. Mokykloje patiriu neteisybę ir nesąžiningą konkurenciją.

Lyginant su balandžio mėnesiu, lapkritį 4% sumažėjo mokytojų, patiriančių ar iš dalies patiriančių neteisybę ir nesąžiningą konkurenciją (balandį 5%,

lapkritį 1%). Tačiau, mokinių tarpe, manančių vyraujant neteisybei ir nesąžiningai konkurencijai padaugėjo 3%. Šiuo metu 10% mokinių patiria

neteisybę, 16% mokinių iš dalies jaučia neteisybę ir nesąžiningą konkurenciją. 88% mokytojų ir 74% mokinių mokykloje jaučiasi saugiai.



15. Mokyklos aplinkoje patiriu psichologinį spaudimą, patyčias, žeminimus ir užgauliojimą.

87% mokytojų balandžio mėnesio tyrime ir 95% mokytojų lapkričio mėnesio tyrime teigė nepatiriantys mokyklos aplinkoje psichologinio spaudimo,

patyčių, žeminimo ir užgauliojimų. Iš dalies sutikusių mokytojų vertinimas kito. Įžvelgiama teigiama tendencija: mokytojų iš dalies patiriančių

psichologinį spaudimą lyginant su balandžio mėnesiu lapkritį sumažėjo 9% (13% ir 4%). 7% mokinių balandžio mėnesio tyrime ir 8% mokinių

lapkričio apklausoje jaučiasi nesaugūs: patiria psichologinį spaudimą, užgauliojimus. Balandį 5% sumažėjo mokinių, iš dalies patiriančių spaudimą.

16. Konfliktinės situacijos mokykloje sprendžiamos atvirai, konstruktyviai, ieškant bendro sutarimo.

Abiejų apklausų metu konfliktinių situacijų mokykloje sprendimo būdai mokytojų įvertinti identiškai. 51% apklaustųjų mokytojų sutinka, kad

konfliktinės situacijos mokykloje sprendžiamos atvirai, konstruktyviai, ieškant bendro sutarimo. 44% iš dalies sutinka su teiginiu, 5% mokytojų

nesutinka.

Lyginant su balandžio mėnesio apklausa, mokinių neigiamų vertinimų sumažėjo 7% (10% ir 3 %). Iš dalies sutikusių mokinių skaičius sumažėjo 5%.

17. Mano atlikti darbai ir pasiekimai yra vertinami ir palaikomi draugų bei kolegų. Užsiimdamas savo veikla jaučiu emocinį pasitenkinimą.

Didžioji dauguma mokytojų (80% balandžio mėnesio apklausoje ir 74 % lapkričio mėnesio apklausoje) jaučiasi vertinami ir palaikomi. 67% mokinių

jaučiasi vertinami, gerbiami ir palaikomi draugų. 5% mokinių stokoja dėmesio, įvertinimo, padrąsinimo.

18. Jaučiuosi šios mokyklos bendruomenės dalimi: esu pasitikintis, saugus, nebijau išsakyti savo nuomonę, rodyti iniciatyvą.

Mokyklos bendruomenės atsakymai rodo, kad balandį tik pusė respondentų, tai yra 51% mokytojų ir 58% mokinių jautėsi mokyklos bendruomenės

dalimi, nebijojo išsakyti savo nuomonės, rodyti iniciatyvą. 44% mokytojų ir 34% mokinių iš dalies sutiko su teiginiu. Lapkritį situacija kiek pagerėjo.

66% mokytojų ir 65% mokinių pasitiki savimi, jaučiasi saugūs, nebijo reikšti savo nuomonę. Mokytojų nesutikusių su teiginiu šiais metais sumažėjo

4%, mokinių 3%.

19. Pažymėkite labiausiai savo savijautą atitinkamą vertinimą (1 – labai bloga; 5 – puiki).

Lapkričio mėnesį 42% mokytojų savo savijautą įvertino 5 balais (puiki), blogai besijaučiančių – nėra. Balandžio mėnesį puikiai darbe jautėsi 39%

mokytojų, 2 % mokytojų jautėsi blogai. Lapkričio mėnesio tyrimas parodė, kad 30% mokinių jaučiasi puikiai, 3% mokinių mokykloje jaučiasi blogai.



Lyginamieji balandžio ir lapkričio mėnesių apklausų 
rezultatai

1. Mokyklos vidinės erdvės kuria palankią emocinę aplinką, nuteikia ramiai, maloniai veiklai.

Vertinant mokyklos aplinką mokytojų ir mokinių nuomonė kito teigiama linkme. Lyginant su balandžio mėnesiu mokytojų teigiamų atsakymų

padaugėjo 6% - nuo 73% iki 79%, dalinai sutinkančių sumažėjo 4% - nuo 25% iki 21%, o neigiamų atsakymų neliko. Mokinių teigiamas aplinkos

vertinimas beveik nesikeitė (61% / 60%). Ženkliai sumažėjo neigiamas mokinių vertinimas - nuo 12% iki 3%.

2. Mokyklos bendruomenėje laikomasi tarpusavio susitarimų ir taisyklių.

Abiejų apklausų metu išlieka labai aukštas tarpusavio pasitikėjimo įvertinimas, t. y. apie 80% mokinių ir mokytojų mano, kad mokykloje laikomasi

susitarimų ir taisyklių. Mokytojų teigiamas vertinimas (83% / 82% ), mokinių teigiamas vertinimas (79% / 78%). Mokinių neigiamas vertinimas

sumažėjo nuo 2% iki 1%. Mokytojų neigiamų atsakymų nebuvo. Apie 20% mokinių ir mokytojų iš dalies sutinka su šiuo teiginiu.

3. Mokinių tarpusavio bendravimas - draugiškas ir geranoriškas. Besimokydami šioje mokykloje, vaikai gerai sutaria, randa draugų,

bendraminčių.

Mokinių tarpe manančių vyraujant tarpusavio draugiškumui sumažėjo 7% - nuo 73% iki 66%. O su draugiškumu iš dalies sutinkančių padaugėjo nuo

20% iki 29%. Nedaug pasikeitė neigiama mokinių nuomonė (7% / 5%) Mokytojai mokinių bendravimą vertina palankiau. Virš 80% mokytojų mano,

kad vaikai tarpusavy sutaria (88% / 83%) ir nedidelė dalis iš dalies su tuo sutinka (12% / 17%).

4. Mokytojų tarpusavio bendravimas - kolegiškas, pagarbus, linkęs į tarpusavio bendradarbiavimą ir pagalbą.

Mokytojų teigiamas tarpusavio santykių vertinimas sumažėjo 10% - nuo 85% iki 75%. Neigiamų įvertinimų nėra, likę (15% / 25% ) – iš dalies pritaria

kolegiškiems santykiams. Apie 80% (77% / 80%) mokinių mokytojų bendravimą vertina teigiamai. Neigiamas mokinių vertinimas sumažėjo nuo 5%

iki 2% , likę (apie 20%) – iš dalies sutinka su mokytojų tarpusavio kolegišku bendravimu.



5. Specialybės mokytojas su mokiniu bendrauja pagarbiai ir geranoriškai. Likęs vienas su mokytoju, mokinys jaučiasi gerai.

Virš 90% mokytojų (95% / 92%) mokytojo ir mokinio santykį vertina teigiamai, labai maža dalis su tuo iš dallies sutinka (5% / 8%), neigiamų

atsakymų nėra. Teigiamas bendravimas su mokytoju mokinių vertinimu paaugo 8% – nuo 78% iki 86%, neigiamas vertinimas sumažėjo 7% - nuo 8%

iki 1%, iš dalies sutinkantys beveik nesikeitė (14% / 13%).

6. Grupinių pamokų mokytojai su mokiniais bendrauja pagarbiai ir geranoriškai. Mokiniai jaučia jų palaikymą ir norą padėti.

Teigiama mokytojų nuomonė sumažėjo 11% – nuo 73% iki 62%, o iš dalies sutinkančių 15% paaugo – nuo 22% iki 37%. Neigiama nuomonė sumažėjo

nuo 5% iki 1%. Teigiamas mokinių vertinimas išaugo 6% - nuo 73% iki 79%, neigiamas sumažėjo 5% - nuo 10% iki 5%, dalinai sutinkančių beveik

nesikeitė (17% / 16%).

7. Silpniau besimokantys mokiniai mažiau gerbiami mokytojų nei gerai besimokantys.

Su šiuo teiginiu nesutinkančių mokytojų procentas, lyginant su balandžio mėnesiu, lapkričio mėnesio apklausoje pakilo 13%, nuo 51% iki 64%, o

mokinių priešingai – nukrito 3%, nuo 59% iki 56%. Pastebėtina, kad sutinkančių mokytojų lapkričio apklausoje sumažėjo 11% nuo 15% iki 4%, o

sutinkančių mokinių lyginamosiose apklausose rezultatas nesikeitė (po 17%). Vis dėlto apie 30% abiejose respondentų grupėse abiejose apklausose iš

dalies sutinka, kad silpniau besimokantys mokiniai yra mažiau gerbiami.

8. Pamokoje mokytojo pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas yra suprantamas, informatyvus, sužadina smalsumą, norą domėtis dėstomu

dalyku.

Pritariančių apklaustųjų procentai keitėsi nežymiai: mokytojų sumažėjo 1% (76%/75%), o mokinių – pakilo 2% (60%/62%) lapkričio mėnesio

apklausoje. Nesutikusių mokinių abiejose apklausose procentas nekito (po 7%), o nesutikusių mokytojų per abi apklausas nebuvo visai. Iš dalies

sutinkančių mokytojų (24%/25%) ir mokinių (33%/31%) procentas kito nežymiai.



9. Gerai besimokantys mokyklos mokiniai linkę bendradarbiauti ir padėti savo draugams. Mokykloje vyrauja sveika konkurencija.

Sutinkančių mokytojų procentas, lyginant su balandžio mėnesiu, lapkričio mėnesį padidėjo 6%, - nuo 56% iki 62%, o sutinkančių mokinių - 4%

sumažėjo – nuo 62% iki 58%. Nesutikusių mokytojų abiejose apklausose nebuvo visai, o nesutikusių mokinių procentas išliko identiškas (po 10%).

Nedaug keitėsi iš dalies sutinkančių mokytojų (44%/38%) ir mokinių (28%/32%) atsakymai.

10. Mokyklos bendruomenėje pripažįstamos ir skatinamos iniciatyvos.

Su šiuo teiginiu sutinkančių mokytojų lapkričio mėnesio apklausoje padidėjo 4% - nuo 57% iki 61%, o sutinkančių mokinių procentas per abi apklausas

nekito (po 57%). Nesutikusių mokytojų atsirado 2% - nes balandyje jų nebuvo visai, o nesutikusių mokinių – nukrito net 7% - nuo 10% iki 3%.

Atitinkamai pasiskirstė iš dalies sutikusių mokytojų (43%/37%) ir mokinių (33%/40%) atsakymai.

11. Dalyvaudamas įvairiose mokyklos organizuojamose veiklose: koncertuose, šventėse, koncertinėse išvykose, konkursuose, seminaruose, 

susirinkimuose, kolektyvinėse kultūrinėse išvykose, patiriu emocinį pasitenkinimą ir ryšį su savo draugais, kolegomis.

Lapkričio mėnesio apklausoje teigiamai pasisakiusių mokytojų procentas išaugo 10% - nuo 73% iki 83%, o pritariančių mokinių lyginamosiose

apklausose rezultatai tokie pat (po 62%). Nesutikusių mokytojų atsirado 1%, nes balandžio apklausoje tokių nebuvo, o nesutikusių mokinių sumažėjo

4% - nuo 7% iki 3%. Pažymėtina, kad iš dalies sutinkančių, jog patiria emocinį pasitenkinimą organizuojamose veiklose mokytojų procentas nukrito

nuo 27% iki 16%, o mokinių – priešingai – pakilo nuo 31% iki 35%.

12. Mokyklos techninis, ūkio dalies personalas su mokiniais ir mokytojais bendrauja kultūringai, tinkamai atlieka savo pareigas.

Su šiuo teiginiu sutikusių mokytojų procentas pakilo 21% nuo 53% iki 74%, o sutikusių mokinių - 5% nuo 77% iki 82% lapkričio mėnesio apklausoje.

Nesutikusių mokytojų sumažėjo 5% (7%/2%),

nesutikusių mokinių lapkričio mėnesio apklausoje, lyginant su balandžio mėnesiu, nebeliko visai (7%/0%). Keitėsi ir iš dalies sutinkančių mokytojų

(40%/24%) bei mokinių (16%/18%) atsakymai.



13. Mokykloje esančios darbo grupės aktyviai veikia ir sprendžia su darbu susijusias problemas.

Vertinant mokykloje esančių darbo grupių veiklą, mokytojų ir mokinių nuomonė kito teigiama linkme. Lyginant su balandžio mėnesiu, lapkričio mėnesį

mokytojų teigiamų vertinimų padaugėjo 11% (nuo 68% balandį iki 79% lapkritį). Iš dalies sutikusių su teiginiu mokytojų lapkritį sumažėjo 12% (nuo

32% iki 20%). Mokinių vertinimas ženkliai nesikeitė, tačiau, lyginant su balandžio mėnesiu, sutikusių mokinių skaičius sumažėjo 5% (nuo 65% balandį

iki 60% lapkritį).

14. Mokykloje patiriu neteisybę ir nesąžiningą konkurenciją.

Lyginant su balandžio mėnesiu, lapkritį 4% sumažėjo mokytojų, patiriančių ir iš dalies patiriančių neteisybę ir nesąžiningą konkurenciją (balandį 5%,

lapkritį 1%). Tačiau, mokinių tarpe manančių, kad patiria neteisybę padaugėjo 3%. (nuo 7% balandį iki 10% lapkritį). Lyginant su balandžio mėnesio

tyrimu, 8% daugiau mokytojų (nuo 80% iki 88%) ir 3% daugiau mokinių (nuo 71% iki 74%) mokykloje jaučiasi emociškai saugiai.

15. Mokyklos aplinkoje patiriu psichologinį spaudimą, patyčias, žeminimus ir užgauliojimą.

87% mokytojų balandį ir 95% mokytojų lapkritį teigė nepatiriantys mokyklos aplinkoje psichologinio spaudimo. Šiuo klausimu situacija pagerėjo 8%.

Mokinių tarpe 4% situacija kito teigiama linkme (nuo 78% balandį iki 82% lapkritį). Mokytojų iš dalies patiriančių psichologinį spaudimą, sumažėjo

9% (nuo 13% iki 4%). 1% padaugėjo mokinių, kurie jaučiasi nesaugūs. (nuo 7% iki 8%). Balandį 5% sumažėjo mokinių, iš dalies patiriančių spaudimą

(nuo 15% balandį iki 10% lapkritį).

16. Konfliktinės situacijos mokykloje sprendžiamos atvirai, konstruktyviai, ieškant bendro sutarimo.

Abiejų apklausų metu konfliktinių situacijų mokykloje sprendimo būdai mokytojų įvertinti identiškai. Abiejų apklausų metu 51% mokytojų sutinka, kad 

konfliktinės situacijos mokykloje sprendžiamos atvirai, ieškant sutarimo. 

Mokinių, sutikusių su teiginiu padaugėjo 2%, (nuo 55% balandį iki 57% lapkritį). Lyginant su balandžio mėnesio apklausa, nesutikusių su teiginiu 

mokinių sumažėjo 7% (nuo 10% iki 3 %). Iš dalies sutikusių mokinių skaičius padaugėjo 5% (nuo 35% iki 40 %).   

17. Mano atlikti darbai ir pasiekimai yra vertinami ir palaikomi draugų bei kolegų. Užsiimdamas savo veikla jaučiu emocinį pasitenkinimą.

Sutikusių su šiuo klausimu mokytojų sumažėjo 6% (nuo 80% balandį iki 74% lapkritį), o mokinių padaugėjo 3% (nuo 64% iki 67%). Nesutikusių

mokytojų nėra, o nesutikusių mokinių ir balandį, ir lapkritį yra 5%.



18. Jaučiuosi šios mokyklos bendruomenės dalimi: esu pasitikintis, saugus, nebijau išsakyti savo nuomonę, rodyti iniciatyvą.

Šiuo klausimu matome ženklų pagerėjimą. Mokytojų tarpe 15% (nuo 51% iki 66%), mokinių tarpe 7% (nuo 58% iki 65%). Iš dalies sutikusių mokytojų 

sumažėjo 10%  (nuo 43% balandį iki 33% lapkritį), mokinių 4% (nuo 34% iki 30%). 

Mokytojų nesutikusių su teiginiu šiais metais sumažėjo 4% (nuo 5% iki 1%), mokinių 3% (nuo 8% iki 5%).

19. Pažymėkite labiausiai savo savijautą atitinkamą vertinimą (1 – labai bloga; 5 – puiki).

Lapkritį savo savijauta 5 balais įvertino 3% daugiau mokytojų (nuo 39% balandį iki 42% lapkritį). Lyginant su balandį vykusiu tyrimu, 12% daugiau

mokytojų jaučiasi gerai (nuo 38% iki 51%). Blogai besijaučiančių mokytojų tarpe nėra, mokinių tarpe – 3%. Visumoje 75% mokinių mokykloje jaučiasi

gerai ir puikiai.



REKOMENDACIJOS

1. Visi darbuotojai atlieka darbo funkcijas pagal pareigybinius aprašus.

2.  2023 metais organizuoti seminarus apie šiuolaikinės kartos emocinius bei psichologinius ypatumus bei poreikius.

3.  Kiekvienas mokytojas privalo į mokinio ugdymo programą įtraukti šiuolaikinius lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius. 

4. Renkant ugdymo programą, įtraukti populiariosios muzikos kūrinius.

5. Mokyklos skyriams bendradarbiauti, organizuoti mokyklos bendruomenę vienijančias  menines edukacines veiklas. 

6. Grupinių ir individualių pamokų mokytojams gerbti mokinius, nepriklausomai nuo jų sugebėjimų bei pasiekimų.

7. Grupinių ir individualių pamokų mokytojams, kurti pamokoje emociškai saugią atmosferą, įtraukti įdomesnes užduotis, žaidimo

elementus.  

8. Kūrybiškai naudoti mokyklos erdves: ieškoti galimybių kurti mokiniams ir mokytojams jaukią, ramią aplinką.  

9. Parengti mokinių elgesio taisykles muzikos mokykloje.

10. Įrengti dviračių stovus. 


