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Negalime išspręsti problemos mąstydami  taip, kaip mąstydami ją sukūrėme. 
 Albertas Einšteinas  

1. TIKSLAI 
 

Vienas pagrindinių modelio diegimo tikslų - maksimaliai pagerinti mokyklos bendruomenės 
tarpusavio santykius, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą kuo daugiau mokinių tėvų, efektyviai 
pasidalinant atsakomybe mokyklos valdyme. 

 
Uždaviniai. 
 
1. Mokyklos bendruomenės nariams sudaryti sąlygas įsivertinti esamas nuostatas dėl vaikų 

auklėjimo ir ugdymo, pagelbėti atsisakyti ribojančių sėkmingą pedagoginę veiklą nuostatų ir mokyti 
kurti sąlygas tinkamų nuostatų formavimui, įtvirtinimui ir įpročių keitimui. 

2. Surasti būdų, kaip prie dabartinės švietimo sistemos žinių perdavimo procesą praturtinti 
gyvenimiškais įgūdžiais. 

3. Mokyti ugdymo procesą praturtinti vertybėmis, emocinio intelekto puoselėjimu. 
4. Mokymų ciklo metu sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įtvirtinti naujus 

mokymo ir mokymosi metodus atrenkant projekto vykdymui itin kompetentingus profesionalius 
lektorius. 

5. Sudaryti sąlygas naujų mokymo ir mokymosi metodų integravimui perduodant žinias, 
formuojant įgūdžius, puoselėjant socialines kompetencijas.  

6. Sukurti ilgalaikę palaikymo sistemą, kuri svarbiausius mokymų ciklo principus paverstų 
mokyklos bendruomenės kultūros dalimi. 

7.  Mokyti mokytojus kurti efektyvesnį ugdymo procesą aprašant dabartinį, jį analizuojant ir 
įveikiant sunkumus naujovėmis. 

8. Mokyklai tapti geruoju pavyzdžiu, bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir taip skatinti kitas 
ugdymo įstaigas ir jų bendruomenes pokyčiams. 

 
 
 

POKYČIAI TAVO MOKYKLOJE 
 
Suburk keletą bendraminčių ir padiskutuokite, ar jums aktualūs išrašyti tikslai ir uždaviniai. 
Rekomenduojame diskusiją organizuoti pagal tam tikrus „Apskrito stalo“ susitarimus, kurie sudarys jums 
galimybę saugiai išsakyti savo nuomones. „Apskrito stalo“ instrukciją rasite 1 Priede. 
Išrašykite, kokius uždavinius norėtumėte pridėti. 
Diskutuokite, kokius konkrečius pokyčius svajojate įgyvendinti savo mokykloje. 
Jūsų bendro darbo rezultatas – tai iniciatyva ieškoti veiklių bendraminčių mokykloje, vietos 
bendruomenėje. 
Susipažinkite ir kitus supažindinkite su šiuo Modeliu, kuris galėtų jums pasitarnauti kaip pokyčių 
įgyvendinimo žemėlapis. 
Supažindinkite bendraminčius su savo mintimis, įžvalgomis ir papildykite jas naujomis, remdamiesi 
„Apskrito stalo“ pateiktomis instrukcijomis. 
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Kai sužinosi, kas esi, galėsi pasakyti, kokiu nori būti. 
Rytų išmintis 

2. UGDYMO ĮSTAIGOS Į(SI)VERTINIMAS: 
PRASMĖ, EIGA, REKOMENDACIJOS 

 
Prasmė. Pokyčių įgyvendinimas turi prasidėti nuo esamos situacijos įvertinimo ir įsivertinimo. 

Šiuolaikinė bendruomenių analizių patirtis rodo, kad svarbu pačiai bendruomenei save įvertinti, nustatyti 
itin aktualias sritis pokyčiams, išgryninti stipriąsias sritis bei išryškinti svarbius sunkumus. 

Su specialistų pagalba įsivertinimas tampa moksliškai pagrįstu, adekvačiu, o kompetentingas 
išvadas bei rekomendacijas bendruomenei lengviau pritaikyti pokyčių įgyvendinimo procese. 

Bendruomenių telkimo bei pokyčių įgyvendinimo patyrimai pasauliniame kontekste leidžia daryti 
išvadą, kad jei mes pokyčio negalime pamatuoti, apie pokytį ir kalbėti negalime. 

Rekomendacija: ugdymo įstaigoje verta imtis tokių sunkumų įveikimo, tokių problemų 
sprendimo, kurios yra realiai įveikiamos ir labai aktualios. 

 
Eiga. Į(si)vertinimo eigoje svarbu suderinti moksliškai pagrįstą tyrimą su bendruomenės 

diskusijomis aktualiomis temomis, todėl tokioje vertinimo procedūroje gali dalyvauti ne tik specialistai, 
bet ir kiti bendruomenės nariai, kas ypač sumažina įvertinimo išlaidas. 

 
1. Pirmame etape mokyklos bendruomenė organizuoja diskusiją „Kokie mes šiandien?“ apie 

esamą situaciją mokykloje. Diskusijoje dalyvauja mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai bei 
administracijos atstovai. Diskusiją rekomenduojame organizuoti pagal „Apskrito stalo“ instrukcijas, 
pateikiamas 1 Priede. 

Pirmoji užduotis: įvardinti bendruomenei aktualias konkrečias sritis, kuriose reikia pokyčių. 
Visas galimų sričių sąrašas yra pateikiamas 2 Priede. 
Antroji užduotis: laikydamiesi „Apskrito stalo“ instrukcijų, sutarkite dėl 10-12 svarbiausių sričių. 
Trečioji užduotis: kiekvienai sričiai įvardinkite konkrečius pokyčius ir sutarkite dėl kelių 

svarbiausių. 
Ketvirtoji užduotis: išrašykite visų išskirtų sričių svarbiausius pokyčius. 
 

POKYČIAI MANO MOKYKLOJE 
Išsirinkite 2 diskusijos moderatorius iš mokyklos bendruomenės. Pageidautina, kad diskusiją pagelbėtų 
organizuoti ir kompetentingas specialistas iš šalies. Atminkite: diskusija turi būti maloni, todėl arbata, 
kava ar iš anksto paruošti gaivieji gėrimai grupelėms, prisidės prie jaukios atmosferos. 
Nepamirškite skirti laiko diskusijos dalyvių susipažinimui grupelėse. Patogu būtų turėti kiekvienam 
dalyviui vardinę kortelę. Sutelkiantys žaidimai gali labai pagelbėti. Pvz.: pagal „Apskrito stalo“ 
instrukcijas paprašykite, kad grupelės išdiskutuotų, kas juos sieja. Lai kiekviena grupelė pristato savo 
bendrumus. 
Labai svarbu įkvėpti diskusijos dalyvius dalyvius veikti. Į pagalbą galima pasitelkti sakmes. Štai viena jų: 
Kartą moteris atėjo į parduotuvę ir už prekystalio pamatė Dievą. Nustebusi klausia: 
-Dieve, čia tu? 
-Taip aš. 
-O ką pas tave galima nusipirkti? 
-Pas mane gali nusipirkti visko, ko tik tau reikia. 
-Visko visko? Tuomet aš norėčiau Sveikatos, Laimės, Meilės, Sėkmės ir daug pinigų. 
Dievas išėjo į sandėlį prekių ir labai greitai grįžo su maža kartonine dėžute. 
-Čia viskas? 
-Taip,- tarė Dievas. –Nejau tu nežinojai, kad aš parduodu tik sėklas? 
Rekomenduojame diskusijos dalyvius suskirstyti į grupeles po 10-12 žmonių. 
Kad bendradarbiavimas diskusijos metu būtų intensyvesnis, paskirstykite užduotis grupelėms. 
Po pagrindinio užduoties atlikimo laiko grupelės lai apsikeičia užduotimis ir per mažesnį laiką papildo 
kolegas. Apsikeitimas vykdomas tol, kol kiekviena grupelė gauna atgal savo pirminę užduotį. 
Taip lengviau išrinkti svarbiausius pokyčius svarbiausioms sritims. 
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Aktyvūs diskusijos dalyviai bei iniciatyvūs bendruomenės nariai lai sudaro Pokyčių įgyvendinimo 
komandą. 

 
 2. Mūsų nuostatos ir stereotipai daro įtaką mūsų vertinimui. Kad įsivertinimo procedūra būtų kuo 

objektyvesnė, pasikvieskite į pagalbą specialistus ir paprašykite sudaryti klausimynus išskirtoms sritims 
įvertinti. Nebūtina klausimynais vertinti visas sritis. Kai kurias galite stebėti įgyvendindami pokyčius. 
Klausimynais įvertinti rekomenduojame daugiausia diskusijų, daugiausia skirtingų požiūrių sulaukusių 
sričių. Labai svarbu, kad anketavime dalyvauti administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai ir mokinių 
tėvai geranoriškai. Anketų pavyzdžius rasite 3 Priede. 

Rekomendacija: anketas efektyviausia dalinti gyvų susitikimų metu. Prašykite mokyklos 
bendruomenės narių skirti laiko svarbiam įsivertinimui.  

3. Kompetentingi specialistai sutartu laiku pateikia anketų išvadas. Dabar jūs galite konkrečiau 
įvardinti esamą situaciją mokykloje. 

4. Pokyčių įgyvendinimo komanda peržiūri pokyčius, remiantis tyrimo išvadomis. Primename, jog 
visose diskusijose vertinga paisyti „Apskrito stalo“ bendravimo principų. Pokyčiai papildomi, 
koreguojami, atsižvelgiant į bendruomenės nuomonę. 

5. Patikslinti pokyčiai pristatomi bendruomenės nariams. 
 

POKYČIAI MANO MOKYKLOJE 
Pokyčius galima pristatyti ir virtualioje erdvėje. 
Štai kaip savo pokyčių planus pristatė vienos Lietuvos mokyklos projekto grupė. 
http://eziuseimynele.wordpress.com/pokyciai/ 
 
Pokyčių įgyvendinimo komandą sudaryti turėtų administracijos atstovai, mėgiami mokinių ir mokytojų 
mokytojai, aktyvūs tėvai, aktyvūs ir mėgiami mokinių mokiniai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eziuseimynele.wordpress.com/pokyciai/�
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Pokytis įvyks tik tuomet, jei sugebėsime įveikti įpročius. 

Rytų išmintis 
3. BENDRUOMENĖS POKYČIŲ PLANAVIMAS 

 
Siekiant įgyvendinti pokyčius, svarbu numatyti konkrečius žingsnius, ką reikia daryti. 
 
Pokyčių įgyvendinimo komanda organizuoja susitikimą „Pokyčių planas“. 
Bendravimas vyksta pagal „Apskrito stalo“ principus. 
Kad kiekvienas narys prisimintų bendravimo susitarimus, rekomenduojame interaktyvioje lentoje 

ar lapuose demonstruoti pagrindinius bendravimo susitarimus. 
Siūlome kiekvienam pokyčiui užpildyti šią lentelę. 

 
Ko norime 
pasiekti? 

Ką dėl to reikia 
padaryti? 

Kada, kaip dažnai 
reikia tą daryti? 

Kas savanoriškai 
inicijuos veiklų 
įgyvendinimą ir 
burs komandą? 

Sėkmingas 
rezultatas 

Pvz.: malonaus 
tarpusavio 
bendravimo. 

Pvz.: 
1. Inicijuoti 
malonaus 
bendravimo 
temines savaites. 
2. Sugalvoti 
savaičių temas: 
ačiū, atsiprašau, 
labas, 
apsikabinkim, 
nustebink mane..... 
3. Iškabinti 
skelbimus 
mokykloje apie 
savaitės temą. 
4. Mokyklos 
svetainėje trumpai 
aprašyti teminę 
savaitę. 
5. Kviesti 
prisijungti draugus 
prie savaitės. 
6...... 

Pvz.: 
1. Kas savaitę vis 
nauja tema. 
 
 
2. Kiekvieną 
penktadienį jau 
žinoti pirmadienio 
temą. 
 
 
3. Kiekvieną 
pirmadienį prieš 
pamokas. 
 
4. Kiekvieną 
penktadienį – 
trumpai apie 
praėjusią savaitę ir 
apie būsimą. 
5. Nuolatos. 
 
6........ 

Pvz.:  
1. Mokinė Giedrė 
su komanda tariasi 
trečiadieniais. 
 
2. Giedrė. 
 
 
 
 
 
3. Atspausdinti 
pagelbės mokytoja 
Laima. 
 
4..... 
 
 
 
 
5....... 
 
6....... 

Pvz.: 
1. Komanda 
susitinka. 
 
 
2. Yra tema laiku. 
 
 
 
 
 
3. Skelbimai 
mokykloje 
pakabinti. 
 
4. Žmonės vis 
aktyviau 
dalyvauja, smagu. 
 
5. Buriasi 
komanda. 
 
6...... 

 
Rekomendacijos: 
Pokyčių įgyvendinimo komandai svarbu nuolatos susiburti ir aptarti pokyčių įgyvendinimo eigą, 

sunkumus. Siūlome bendrauti pagal „Apskrito stalo“ bendravimo susitarimus. 
Pokyčių įgyvendinimo komanda gali susigalvoti savo pavadinimą. 
Komandos nariai gali susitikę gerti arbatą, pietauti ir kitaip įkvėpti vieni kitus. 
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Žinios vertingos bus tik tuomet, kai pradėsime jas taikyti. 
Rytų išmintis 

4. MOKYMŲ CIKLAS: 
PLANAVIMAS 

 
Planavimas. Pokyčių įgyvendinimo komanda, bendradarbiaudama su nepriklausomais 

specialistais, tyrimo vykdytojais, sudaro sąrašą temų, pagal kurias reikia įgyvendinti mokymus mokyklos 
bendruomenėje. Pokyčių įgyvendinimas – tai ilgalaikis procesas, todėl be jau vykdomų pokyčių, svarbu 
investuoti į bendruomenės narių švietimą, skatinti savišvietą ir ieškoti tinkamų formų, būdų telkti 
bendruomenės narius. Svarbu mokymus sujungti į mokymų ciklą, kuriame mokymai derinsis vieni su 
kitais, papildys vieni kitus. Galimos mokymų temos pateikiamos 4 Priede. Galimas mokymų grafikas 
pateikiamas 5 Priede. 

  
Rekomendacijos: 
Mokymų ciklas vienoje mokykloje turėtų trukti ne mažiau kaip 2 mokslo metus. Pageidautina, kad 

mokymų ciklas prasidėtų po įsivertinimo procedūros ir išvadų pateikimo bei pokyčių plano sukūrimo. 
Mokymų ciklas mokyklos bendruomenės nariams turėtų suteikti fundamentalių praktinių žinių, kurios 
efektyviau padėtų siekti užsibrėžtų tikslų. 

Mokymų cikle svarbu išskirti pagrindines tikslines grupes: mokytojus, mokinius ir mokinių tėvus. 
Mokymų dalyviai: savanoriškai, motyvuotai įsipareigoja dalyvauti visuose mokymuose. 
Tikslinių grupių komandose galėtų būti iki 20 žmonių, vadinasi viso mokymuose galėtų 

sudalyvauti 60 bendruomenės narių. 
Prioritetas dalyvauti mokymuose galėtų būti penktų klasių auklėtojams, 5-8 klasių dalykininkams, 

pradinių klasių mokytojams, aktyviems mokiniams, aktyviems tėvams, jau dabar pokyčius 
įgyvendinantiems bendruomenės nariams. 

Mokytojams mokymai galėtų būti organizuojami mokinių atostogų metu. 
Tėvams – šeštadieniais. 
Mokiniams – šeštadieniais ir atostogų metu. 
 
Lektoriai. 
Rytų išmintis byloja štai ką: 
Kai mokinys žengia 1 žingsnį į priekį, tikrasis Mokytojas žengia 10 žingsnių link mokinio. 
Kai mokinys žengia 1 žingsnį atgal, tikrasis Mokytojas laukia, kol mokinys vėl žengs žingsnį į 

priekį. 
 
Rekomenduojame suburti lektorių komandą visam mokymų ciklui. 
Kai lektoriai bendraus ir bendradarbiaus tarpusavyje, atsiras galimybė atliepti unikaliems Jūsų 

lūkesčiams. 
Pageidautina, kad seminarą vestų ne vienas, o keli lektoriai vienu metu. Tai nėra plačiai paplitusi 

praktika Lietuvoje, bet galima rasti lektorių – partnerių. 
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Jeigu noriu turėti tai, ko šiandien dar neturiu, 

 reiškia jau dabar turiu pradėti daryti tai, ko šiandien dar nedarau. 
 

5. VEIKLŲ TURINYS IR FORMOS 
 

Bendruomenės telkimo renginys „Kartu mes galime daugiau!“ 
 

Pokyčių įgyvendinimo komanda, bendradarbiaudama su klasių auklėtojais, sudaro 100 žmonių 
sąrašą, norinčių dalyvauti bendruomenės telkimo renginyje sodyboje. Neformali aplinka maloniai 
nuteikia, didelė erdvė sudaro tinkamas sąlygas įvairioms tikslinėms grupės susitelkti. Renginyje dalyvauti 
gali visi su šeimomis. 

Rekomenduojama sudaryti sąrašą dalyvių pagal lytį ir amžių, kad renginio organizatoriai galėtų 
tinkamai organizuoti mokymus. 

 
Pirmoji diena 

 
  9:00  – 10:00   Dalyvių atvykimas, registracija.  
Registracija sklandesnė su savanoriais iš dalyvių sąrašo. 
Iš anskto sudaromas sąrašas, kas su kuo gyvens. 
Veiklų vykdymo vietoje iškabinama renginio programa. 
Ant sienų patalpose pakabinamos įkvepiančios frazės. 
10:00  – 11:00   Dalyvių prisistatymai, susipažinimo žaidimai. 
Rytinė mankšta: visi dalyviai sustoja ratu. 
1 lygis. Rato vadovas sako „kairė“, visi žengia žingsnį į kairę ir taria „kairė“. Analogiškai su dešine. 
Žaidžiama tol, kol pavyksta. 
2 lygis. Rato vadovas sako „kairė“, visi žengia į dešinę, bet taria „kairė“. Kai rato vadovas sako „dešinė“, 
visi žengia į kairę, bet taria „dešinė“. Žaidžiama tol, kol pavyksta. 
3 lygis. Rato vadovas sako „kairė“, visi žengia į kairę, bet taria „dešinė“. Kai rato vadovas sako „dešinė“, 
visi žengia į dešinę, bet taria „kairė“. Žaidžiama, kol pavyks. 
 
Dalyviai renginio erdvėje susodinami į ratelius po 10 žmonių. Stalai reikalingi keli salės šonuose. 
Dažniausiai žmonės susėda su gerai pažįstamais žmonėmis. Kad darbas vyktų efektyviau, prašome 
dalyvių rateliuose išsiskaičiuoti pirmais – antrais. Pirmi – nieko nedaro. Antri – susikeičia tarp grupelių 
sėdėjimo vietomis pagal laikrodžio rodyklę. Šį apsikeitimą galima kartoti viso renginio metu keletą kartų. 
 
1 užduotis. Dalyviai supažindinami su bendravimo taisyklėmis viso renginio metu. Į grupeles 
atiduodamas „Apskrito stalo“ bendravimo principų lapas, pateiktas 2 Priede. Skiriama 10 minučių 
susipažinimui su pirncipais. 
2 užduotis. Žaidimas – diskusija „Kas sieja mus visus vienoje grupelėje?“, 10 min. + grupelių 
prisistatymai. 
Likęs laikas skiriamas telkiantiems žaidimams. Telkiančių žaidimų pavyzdžių rasite 6 Priede. 
11:00  – 11:15   Kavos pertrauka.  
Prieš renginį prasminga yra išsiųsti kvietimą kiekvienam dalyviui el.paštu. Jame verta nurodyti ne tik 
būtinų daiktų sąrašą, bet ir pakviesti atsivežti į renginį savo gamintų saldumynų prie arbatos, kavos. 
11:15  – 12:15   Grupes telkiantys žaidimai. Telkiančių žaidimų pavyzdžių rasite 6 Priede. 
12:15  – 13:15   Pietų pertrauka. 
13:15  – 15:15   Svajonių mokyklos kūrimas: lūkesčiai ir svajonės realybėje. Diskusijos grupėse. 
 
1 užduotis. Kiekviena grupė gauna po klausimą ir per 10 min. pateikia grupės bendrą nuomonę. 
Laikomasi „Apskrito rato“ principų. 
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Klausimai: 
Mokinių tarpusavio santykių kokybė: realybė. 
Mokinių tarpusavio santykių kokybė: siekiamybė. 
Mokytojų tarpusavio santykių kokybė: realybė. 
Mokytojų tarpusavio santykių kokybė: siekiamybė. 
Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių kokybė: realybė. 
Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių kokybė: siekiamybė. 
Tėvų bendradarbiavimo mokykloje kokybė: realybė. 
Tėvų bendradarbiavimo mokykloje kokybė: siekiamybė. 
Mokyklos mokymo ir mokymosi atmosferos kokybė: realybė. 
Mokyklos mokymo ir mokymosi atmosferos kokybė: siekiamybė. 
 
Kiekviena grupelė pristato savo grupės rezultatus. Juos turi išrašyti ant užduočių lapų. 
Grupelės apsikeičia užduočių lapais. 
2 užduotis. Grupelės per 10 min išrenka svarbiausias kiekvienos srities siekiamybes. 
Renginio vadovai išrašo juos ant atskirų lapų – tai bus užduotys kitai veiklai. 
Kiekviena grupelė pristato savo veiklos rezultatus. 
3 užduotis. Grupelės apsikeičia išrinktomis siekiamybėmis. 
Per 10 min kiekviena grupelė ieško argumentų, kodėl tai svarbu mokyklos bendruomenei. 
Kiekviena grupelė pristato savo rezultatus. 
4 užduotis. Renginio vadovai išdalina grupelėms lapus su siekiamybėmis. 
Per 10 min grupelės atsako į klausimą: „Kaip galime to pasiekti?“ 
Pristatomi grupelių rezultatai. 
5 užduotis. Grupelės vėl apsikeičia veiklos rezultatais. Kiekviena grupelė per 10 min išrašo konkrečius 
žingsnius siekiams įgyvendinti. Pagrindinė forma: mūsų grupelės nariai nuoširdžiai ir aktyviai sieks........ 
Kiekvienos grupelės rezultatai išrašomi ant didelio lapo. Visos grupelės iš savo lapų sudeda didelę 
dėlionę „Mūsų mokyklos pokyčių rezoliucija“. 
Tarp užduočių galima žaisti trumpus aktyvius žaidimus. 
15:15  – 16:15   Žaidimas grupėse „Kuriame sistemą“.  
Kiekviena grupelė sugalvoja, kokią sistemą kurs ir kokią vietą užims kiekvienas sistemos dalyvis. 
Tariamasi, kaip pavaizduoti sistemą, kad kitos grupelės galėtų spėlioti. 
Sistemoje kiekvienas dalyvis turi būti susijęs su kitu dalyviu. 
Užduočiai skiriama 15 min. Laikomasi „Apskrito stalo“ principų. 
Kiekviena grupelė pavaizduoja savo sistemą, kiti spėlioja. 
Žaidimo aptarimas grupėse: 5 min. 
16:15  – 16:30   Kavos pertrauka. 
16:30  – 18:30   Prasmingi filmai. 
Suaugusių grupė: meninis filmas “Žvaigždelės žemėje”. 
Vaikai tuo metu gali žaisti įvairius stalo žaidimus, peišti bendrus piešinius ar žiūrėti prasmingus ir 
įkvepiančius filmus, skirtus vaikams, pvz. „Balkonas“, „Kaip prisijaukinti drakoną“, „Piteris Penas ir 
Niekados šalis“ etc. 
18:30  – 19:00  Bendra refleksija. 
Visi renginio dalyviai grupelėse išsako savo nuomonę apie renginį, apie veiklas. 
Po oficialios renginio dalies svarbu sutelkti bendruomenę neformaliems susitikimams prie laužo ir pan. 
Rekomenduojame tautinius, linijinius šokius, liaudies dainas. 
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Antroji diena 
 
8:00  –   9:00     Rytinė mankšta. Pusryčiai. 
Pirmą dieną verta išsiaiškinti, kas kokiu sportu užsiima. Po atviru dangumi galima organizuoti jogos, tai-
či, gimnastikos, aerobikos ir kitokius rytinius užsiėmimus. 
Jei yra galimybės, pusryčius galima gamintis patiems. Tai labai telkia kartu esančius žmones. 
9:00  –  10:00    Žaidimas – diskusija “Kas trukdo įgyvendinti švietimo tikslus?“ 
Grupelėms išdalinami švietimo tikslai. 15 min analizuojami trukdžiai tikslų įgyvendinimui. Rezultatai 
pristatomi visiems. 
Grupelės apsikeičia savo rezultatais. Kiekviena grupelė išrenka tuos trukdžius, kuriuos realiai gali įveikti. 
Darbui skiriama 10 min. Rezultatai pristatomi visiems. 
Grupelės vėl apsikeičia darbo rezultatais. Kiekviena grupelė per 15 min ieško būdų, kaip galima įveikti 
tuos trukdžius. Rezultatai pristatomi visiems. 
Budrinantis protus žaidimas gali būti naudojamas pertraukose. Žaidimų pavyzdžių rasite 6 Priede. 
10:00 – 11:00    Žaidimai-diskusijos grupėse:  „Kaip aš galiu pagerinti santykius mokykloje; kaip galiu 
pastiprinti savo klasės telkimą?“ 
Kiekviena grupelė per 20 min sugalvoja strategiją, kurioje kiekvienas grupės dalyvis realiai dalyvauja. 
Rezultatai pristatomi visiems. Po kiekvieno pristatymo kitos grupės papildo rezultatą savo idėjomis 
spontaniškai, negalima jokia kritika. 
11:00 – 11:15    Kavos pertrauka. 
11:15 – 11:45    Žaidimas grupėse „Komplimentas draugui“ 
Kiekvienai grupelei išdalinamas siūlų kamuoliukas. Pirmasis jį gavęs, sako komplimentą žmogui iš 
grupelės, kuriam nori. Komplimento klausytojas tik klauso. Kitaip nereaguoja. Gavęs komplimentą, meta 
siūlų kamuoliuką tam žmogui, kuriam nori pasakyti komplimentą ir t.t. Kai visi gavo komplimentus, siūlų 
kamuoliukas siunčiamas atgal. Dabar sakomas komplimentas tam, kuris prieš tau pasakė komplimentą. 
11:45 – 12:15    Prasmingi video repotažai: „Kultūros troškinys“. 
Žiūrimas veido „Kultūros troškinys“, kurė galima peržiūrėti www.youtube.com svetainėje. Grupelėse 
analizuojama, kodėl vaikai sukūrė būtent tokį filmą apie Lietuvos mokyklą. Rezultatai pristatomi visiems. 
12:15 – 13:15    Pietų pertrauka. 
13:15 – 14:45    Prasmingi video repotažai. 
www.ted.com – supažindinimas su šia svetaine. Video iš jos peržiūrėjimas. Video su subtitrais. 
Galimų video sąrašas: 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life.
html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/geoff_mulgan_a_short_intro_to_the_studio_school.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/matt_cutts_try_something_new_for_30_days.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/bruce_feiler_the_council_of_dads.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/ali_carr_chellman_gaming_to_re_engage_boys_in_learning.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/sugata_mitra_the_child_driven_education.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/aditi_shankardass_a_second_opinion_on_learning_disorders.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/adora_svitak.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html 
http://www.ted.com/talks/lang/lt/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school.html 
 
Ištraukų iš dokumentinio filmo „Ateities laboratorijos“ ir iš meninio filmo „Summerhillio mokykla“ 
peržiūra. 
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14:45 – 16:15   Atgalinis ryšys apie filmus. 
Po kiekvieno video žmonės nekalbėdami eina prie konferencinių lapų ir užrašo su markeriu pagrindinę 
žinią, kurią pasako video. 
Visas žinias pabaigoje perskaitom. Diskutuojam, ką jos mums reiškia. 
16:15 – 16:30   Kavos pertrauka. 
 
16:30 – 17:00   Individualus renginio atgalinis ryšys raštu. 
Skambant maloniai muzikai, kiekvienas dalyvis ant atskiro lapo užrašo savo asmeninius įspūdžius apie 
renginį. 
17:00 – 17:30   Atsisveikinimas, renginio pabaiga. 
 

Pirmasis dviejų dienų renginys mokytojų komandai 
Preliminarus planas 

 
Seminaro siekiamai rezultatai: 
• Nuostatos/požiūriai: 

o Nori tapti kitokia/geriausia/pažangia mokykla, ugdančia asmenybes. 

• Įgūdžiai: 

o Supranta bendradarbiavimo svarbą vardan tikslo, išmokę žvelgti ne tik į savo darbą, bet į 
bendrą tikslą plačiau ir imtis atsakomybės 

• Žinios:  

o Supranta ir priima, palaiko visą pokyčių idėją/procesą/stuburą, pasirengę į suderinti gautas 
kompetencijas; 

o Supranta švietimo sistemos ir savo mokymo principų trūkumus; 

o Žino geriausius mokyklų pavyzdžius, nuostatų svarbą, emocinį intelektą, humanistinės 
pedagogikos principus ir jų siekia; 

o Sukūrę savo mokyklos viziją, svajonę. 

Pirmoji diena. 

9.00 – 11.00 
Atvykimas, įsikūrimas – iki 9.00 
Įžanga – apie pokyčių įgyvendinimą, mus visus, kiekvieną, jų lūkesčiai projektui ir seminarui, 
darbo principai, „Apskrito stalo“ bendravimo principai – 60 min 
Tikslų kėlimas. Teorinė paskaita. 
Efektyvių žmonių tikslų kėlimo principai. Tikslų formulavimas asmeniškai ir organizacijoje. 
Kaip vyksta pas juos gyvenime, mokykloje ir kaip galėtų būti kuriama ateitis. 60 min. 
 
11.20 – 12.30 
Esama situacija švietimo ir jų mokyklos. 
Diskusija, kaip vertina švietimo sistemą – kas LT geriau nei kitose šalyse, ko trūksta. Taip pat jų 
mokykla – lyginant su kitomis. 
Ken Robinson:  kaip žlugdomas kūrybiškumas ir kokios švietimo sistemos reikia? Pažangaus 
video peržiūra. 
Ugdymo/mokymo metodai kokie taikomi.  70 min. 
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13.30 – 15.30 
Švietimo sistema žiūrint iš darbo rinkos – ruošia tai, kas nereikalinga, t.y. žinias. Kompetencijų 
(žinių-įgūdžių-nuostatų) netinkamas balansas. Bedarbystė ir specialistų trūkumas. 30 min. 
Mokyklų pavyzdžiai, ugdymo principai. 
Suomių švietimo sistema, „Summerhill“ ir „Ateities laboratorijų“ filmų ištraukos ir diskusijos, 
Humanistinė pedagogika, nuostatų ir vertybių svarba, koučingas, etc. 90 min 
 
15.30 – 17.30 
Mokyklos svajonės kūrimas. 
Kokiomis dimensijomis/parametrais/pjūviais reikia svajoti apie mokyklą (ugdymo procesas, 
bendruomeniškumas, santykiai, etc) – tuomet kuriama kiekviena iš šių sričių 
(piešiant/koliažas/statant mokyklos maketą su jos dalyviais, kt. metodai). 
 
Po formalios mokymų dalies - stalo žaidimai, kitas prasmingas laisvalaikis. 
 

Antroji diena. 
9.00 – 11.00 
Įžanga. 
Ką vakar darėme, kas vyks šiandien etc. 30 min 
Per tai užtvirtinami TIK esminiai reikiami aspektai – kokia turi būti mokykla, kas ir kaip dabar 
tobulintina, kad viskas, ką susvajoji, yra įmanoma jei sieki. 
Nuostatos ugdymo procese. 
Kas yra nuostatos, vertybės, principai. Kaip tai mums padeda ar trukdo gyvenime. 
Asmeniniai pokyčiai:  
sėkmės įpročiai (įprotis – įgūdis - asmenybė), asmeniniai „inkarai“, savęs pažinimas ir 
pastiprinimas. 
Piešiam žemėlapį: vienoje upės pusėje – DABARTINIS AŠ, kitoje – REALIAI PASIEKIAMAS 
AŠ. 
Visų mokymų metu žemėlapis bus koreguojamas, peržiūrimas ir pan. 
Raktas: tiltai, užtvankos, pelkių sausinimas, gėlių darželiai ir pan. 
Pokyčiai telkiant bendruomenę: 
Atsakomybės pasidalinimas tarp mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų. 
Įsivaizduojama atsakomybė ir reali atsakomybė. 
Kas yra vaikas? 
Kas yra mokytojas? 
Kas yra šeima? 
Viengubo standarto principas. 
Kokių pokyčių reikia? 
Grupinis darbas: Realios svajonių mokyklos maketas.  
Asmeninis indėlis į bendruomenę: 
Gerosios patirtys, kolegialumas, susitelkimas bendriems ugdymo tikslams, prasmingos darbo 
grupės ir pan. 
R.Dilds piramidė ir nuostatų/vertybių skirtumas. 
Kas ugdoma mokiniams, ką jie atsineša iš kitur (kokias nuostatas diegia TV, šeima, etc.) ir 
kokias nuostatas turėtume ugdyti? 60 min  
11.20 – 12.00 
Nuostatos pas mokytojus. 
Kaip nuostatas galima keisti – algoritmas. Bandome praktiškai porose (simuliacija „mokytojas – 
mokinys“)  40 min  
13.00 -  15.00 
Kokios nuostatos trukdo siekti tikslų – sąsaja su pirmos dienos tema apie tikslų kėlimą ir 
svajojimą. (artėjame prie jų asmeninių nuostatų). 30 min 
Kaip nuostatas keisti – algoritmas porose (simuliacija „mokytojas – kolega“) 30 min  
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Kokiomis nuostatomis vadovaujamės mokymo/ugdymo procese ir bendrai mokykloje. 
(organizuojami debatai tarp supriešintų kelių nuostatų)  60 min  
 
15.20 – 17.00 
Atgalinis ryšys. 
Ką išsinešame, įžvalgos, asmeniniai pokyčiai, tolimesni žingsniai. 45 min 
Tolimesni veiklos etapai, įgyvendinant pokyčius. 15 min. 
 
 

Mokymai mokytojams, 7 val.: 
nauji mokymo metodai, 

asmeninių tikslų darbinei veiklai formulavimas ir jų įgyvendinimo strategijos; 
kas yra sėkmė ir kaip būti sėkmingam? 

 
Seminaro tikslas: Naujų mokymo metodų paţinimas, taikymo galimybių praktinis patyrimas. 

Savišvietos poreikių tenkinimas, suteikiant jaunimo neformaliojo ugdymosi kompetencijų ir padedant 
atpažinti jauno žmogaus saviraiškos erdves bei būdus.   

Seminaro programa yra paremta šiais principais: 
• Aktyvaus dalyvavimo ugdymo/mokymo procese principas. Tai reiškia, kad dalyviai yra ne 

pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs veikėjai. Aktyvūs protiškai, emocionaliai bei fiziškai.  
• Mokymosi iš patirties principas. Šis principas apibrėžia mokymosi iš patirties ciklą, kuris bus 

naudojamas kaip pagrindinis modelis įsisąmoninant patyrimą. 
VISI MOKYMAI – UGDYTI ŽMOGŲ LAIMEI. 

 
Mokymai mokiniams, 7 val.: 

vertybės, įsitikinimai, nuostatos, jų prigimtis ir keitimas 
 

Pagrindinė tema: komandiniai tikslai ir jų siekimo būdai. 
Praktinė dalis: įvairios komandos formavimo užduotys. 
Tikėtinas rezultatas: vienas kito pažinimas, savo ir kitų nuostatų atpažinimas, bendradarbiavimo 

stiprinimas bendriems tikslams pasiekti. 
 

Mokymai mokytojams, 7 val.: 
konfliktinių situacijų sprendimas bei emocijų valdymas 

 
Seminaro tikslas: supažindinti mokytojus su tarpininkavimo (mediation) procesu, etapais ir 

stiprinti jų nuostatas bei plėtoti įgūdžius, kurie galėtų pagelbėti mokytojams efektyviau spręsti 
konfliktines situacijas tarp mokinių arba/ir tarp mokinių ir tėvų, su administracija bei kitais mokytojais.  

Praktinė dalis: neutralus tarpininkas konflikte ir jo finkcijos; konfliktinių situacijų modeliavimasir 
išeišių paieška. 

Tikėtinas rezultatas: išbandytus būdus mokytojai pritaikys praktikoje. 
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Ką paslėpsi – to neteksi. 
Ką atiduosi – tą turėsi amžinai. 

 

6. BENDRUOMENĖS POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS: REKOMENDACIJOS 
 

Pradedant įgyvendinti bet kokius pokyčius svarbu žinoti, jog pokyčiams reikia laiko. Per dideli 
lūkesčiai gali greitai nuvilti pokyčių komandos narius, mažinti įkvėpimą, motyvaciją. Todėl svarbu 
pokyčių rezultatus įsivertinti realiai ir kritiškai. 

Tuo tikslu svarbu atlikti profesionalias įvertinimo procedūras, kad galima būtų numatyti tikėtinus 
rezultatus. 

 
Telkiant mokyklos bendruomenę, visų pirma, reikia pripratinti žmones būti kartu. Į pokyčių 

įgyvendinimo planą svarbu įtraukti neformalius susitikimus. 
 
Kad pokyčių įgyvendinimas apimtų kuo daugiau bendruomenės gyvenimo sričių, visoms trims 

tikslinėms grupėms – mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams – svarbu nuolatos dalyvauti kokioje 
nors bendroje veikloje, t.y. svarbu organizuoti mokytojams, mokiniams ir tėvams bendrus mokymus, 
susitikimus, neformalias popietes, išvykas, renginius ir pan. 

 
Kai kurių pokyčių įgyvendinimui gali prireikti ir vidaus dokumentų korekcijos. Svarbu 

konsultuotis su teisininkais. 
 
Pokyčių įgyvendinimo mastas išaugs tuomet, kai į pokyčių įgyvendinimą bus įtraukti jau esame 

mokyklos valdymo organai: savivaldos grupės, administracija ir pan. 
 
Efektyviam pokyčių įgyvendinimui svarbi savanorystė, todėl ją reikia puoselėti mokykloje 

įvairiausiais būdais. Pvz. Tėvai neformaliame ugdyme gali organizuoti labai daug ir įvairių užsiėmimų 
mokyklos bendruomenės vaikams. 

 
Siekiant pokyčių įgyvendinimo darnos, svarbu surinkti lektorių komandą, kuri bendradarbiautų 

savo viduje ir pagelbėtų mokyklos bendruomenei telktis. Itin svarbu paisyti skirtingų mokymų dermės ir 
aktualumų mokyklos bendruomenės nariams. 

 
Rekomenduojama turėti pokyčių koordinatorių, kuris būtų pakankamai kompetentingas ir nebūtų 

mokyklos bendruomenės narys, tačiau skirtų daug laiko bendravimui su pokyčių įgyvendinimo komandos 
tikslinėmis grupėmis. Svarbu, kad koordinatorius ne vadovautų, o tik moderuotų visą pokyčių 
įgyvendinimo procesą. 
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Nė viena pažangi komunikacija nepakeis paprasto žmogiško žvilgsnio. 
Paulo Koeljo 

7. POKYČIŲ ĮVERTINIMAS IR ĮGYVENDINIMO TĘSTINUMAS 
  

Po viso mokymų ciklo vykdomas pakartotinis įsivertinimas pokyčių kokybei ir kiekybei įvertinti. 
Įsivertinimo procedūra analogiška kaip ir pirminio įsivertinimo eigoje. Atliekama pirminio ir antrinio 
įsivertinimo lyginamoji analizė. Išvados pristatomos mokyklos pokyčių įgyvendinimo komandai ir 
visiems, dalyvavusiems pokyčių įgyvendinime. Bendro sutarimo būdu planuojama tolimesnė veiklos 
strategija. Planavime dalyvauja ir ugdymo įstaigos adminsitracija. Įvardinami būtini žingsniai dokumentų 
kūrime, kurie aktualūs pokyčių įgyvendinime. 

 
Rekomendacijos. 
Pokyčių įgyvendinimo komanda su laiku stokoja įkvėpimo. Tokius procesus reikia priimti kaip dar vieną 
pokyčių etapą. Po pakilimo būna atoslūgiai. Per labiau pasyvesnį laikotarpį individai gali ugdyti valią, 
kuomet veikia be didesnio malonumo, bet su didesniu įsipareigojimu. Toks laikotarpis taip pat labai 
svarbus naujų žmonių pritraukimui į komandą. 
Labiau pasyvus laikotarpis gali būti išnaudojamas savišvietai: knygų skaitymui, jų aptarimui ir pan. 
 
Kad prie pokyčių įgyvendinimo komandos galima būtų pritraukti daugiau naujų žmonių, 
rekomenduojama steigti mokykloje iš iniciatyvių žmonių Saviugdos klubą, kuriame būtų analizuojami 
aktualūs mokyklai klausimai, ieškomi sprendimai, organizuojama kita savišvieta. 
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8. PRIEDAI 
 

1 priedas 
 

Apskritas stalas 
 
Tikslas: diskusijos organizavimas, siekiant aptarti, kas vyksta, siekiant įsisąmoninti, kas vyksta ir prieiti 
bendro susitarimo. 
 
Kaip organizuoti apskritą stalą? 
Visi sėdi rate. 
Sudėtis: 10-12 žmonių, iš jų 2 moderatoriai. 
Pasisakymai turi būti trumpi: 1-2 sakiniai (turi spėti pasisakyti visi). 
Pasisakymai turi būti susiję tik su diskusijos tema. 
Moderatoriai prižiūri, kad būtų laikomasi bendravimo taisyklių, pasisakymų temos. 
Apskritas ratas visuomet pabaigiamas bendru veiksmu, dėl kurio sutarė visi. 
 
Bendravimo taisyklės 
 
Dalyviai kalba spontaniškai, nepakeldami rankos, nebūtinai iš eilės. 
Aptarime dalyvauja visi, visoms nuomonės vietos yra. 
Sustabdyti kalbantįjį arba priminti taisykles gali tik moderatoriai. 
Geriau pasakyti nei nepasakyti: jei nežinai, ką sakyti, pabandyk, pradėk – svarbus noras dalyvauti kartu. 
Stenkitės nepasakoti asmeninių istorijų, kiekvienas stengiasi remtis bendrais dalykais, su kuriais susiję 
visi dalyviai. 
Kiekvienas pasako savo nuomonę, gali kito nuomonę praplėsti, bet nereikia su kažkuo sutikti ar nesutikti 
– tai ardo ratą į dalis. 
Draudžiama pertraukinėti vienas kitą ir kalbėti keliems vienu metu. 
Draudžiama daryti spaudimą ir skubinti diskusijos eigą. 
Draudžiama rate kalbėtis dialogais – tai ardo ratą į kelias dalis. 
Draudžiama kalbėtis su kuo nors asmeniškai ir ne į temą. 
 
Kaip bendrauti vieniems su kitais? 
 
Svarbu atkreipti dėmesį ne į žmogų, bet į jo įsitraukimą į bendrą procesą. 
Neleidžiama bet kokia kritika, svarbu išgirsti kitą, o ne pačiam kalbėti. 
Visi sprendimai rate daromi kartu, sąveikaujant vieniems su kitais, bandome rasti bendrą nuomonę, 
susitarimą. 
Svarbiausia rate – ne galvoti, ką pasakysi, bet pasistengti išgirsti kiekvieną. 
Kitus dalyvius svarbu priimti taip, lyg tai, ką jie sakytų – būtų visiška tiesa. 
Visi dalyviai pasitiki moderatoriais. 
Jei norisi pasiginčyti ar išsakyti kritiką kieno nors atžvilgiu, svarbu save sulaikyti ir pasistengti suprasti 
kalbėtoją. 
Rate visi stengiasi tinkamai sąveikauti vieni su kitais. 
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2 Priedas 
 

Diskusija „Kokie mes šiandien?“ 
Lentelė įsivertinti aktualias pokyčiams sritis.  

 
1. Mokyklos erdvės 

Darbo vietos sąlygos 

Mokyklos pastatas 

Klasės charakteristikos 

Biblioteka 

Sporto salė 

Rūbinė 

Kabinetus keičianti klasė 

Susirinkimų kambarys 

Virtuvėlė kavai ar arbatai 

Pokalbių kambarys 

Fizikos kabinetas 

Chemijos kabinetas 

Muzikos kabinetas 

Piešimo kabinetas 

Patalpos technologijų pamokoms 

Kalbų kabinetas 

Kompiuterių kabinetas 

Mokinių savivaldos erdvė 

Patalpos mokiniams „langų“ metu ir kt. atvejais, kai nėra pamokos 

Vieta pertraukų praleidimui 

Bufetas 

Aikštelė dviračiams palikti 

Mašinų statymo vieta 

Rūkymo vieta 

Pastato perstatymas/priestatai/nauja statyba/remontas 

2. Mokyklinės veiklos organizavimas 

Vidaus tvarka 

Informacijos srauto viešumas, prieinamumas 

Mokyklos šventės 
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Mokyklos renginiai 

Penkių darbo dienų savaitė 

Mokymo priemonės (knygos, IT ir kt.) 

Administracija 

Pamokų tvarkaraščio planavimas 

Mokyklos valytojos 

Mokyklinė demokratija 

Mokyklos taryba 

Klasės seniūnų konferencija 

Klasės susirinkimas 

Tėvų vakaras 

Klasės poilsio renginys (pvz., šokiai) 

Tėvų priėmimo dienos ir priėmimo valandos 

Mokyklos strategijos kūrimo grupės susitikimai 

Finansai 

Lygiateisiškumas ir diskriminavimas 

3. Mokiniai 

Bendramoksliai – klasės klimatas 

    + Bendradarbiavimas 

    + Konkurencija 

    + Kontaktai  

    + Nepritampantys mokiniai 

Savijauta 

    + Mokykla 

    + Klasė 

    + Sustiprintas mokymasis 

    + Modulinė grupė mokymuisi 

    + Noras dar kartą lankyti šią mokyklą  

Nemokyklinė laisvalaikio veikla 

Klasės seniūnas 

Mokinių-mokinių-kontaktai 

Pamokų praleidimas 

Mokinių stereotipai ir nuostatos 
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4. Tėvai 

Tėvų taryba 

Tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą 

    + Teikiant idėjas 

    + Finansinis 

    + Laiko prasme  

Tėvų-tėvų-kontaktai 

Tėvų stereotipai ir nuostatos 

5. Mokytojai 

Išsilavinimas 

    + Dalykinis  

    + Pedagoginis 

Kvalifikacijos tobulinimas 

Motyvacija 

Mokytojų-mokytojų-kontaktai 

    + Bendradarbiavimas  

    + Konkurencija 

    + Bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 

    + Kontaktai su to paties dalyko kolegomis  

    + Kolegos įvaizdis  

Savijauta 

    + Mokykloje  

    + Klasėje 

    + Mokytojų kambaryje  

Klasės auklėtojo veikla 

Biurokratijos ir valdymo veiksmų panaudojimas 

Mokytojų stereotipai ir nuostatos 

6. Mokyklos administracija ir steigėjas 

Direktorius 

Savivaldybės švietimo skyrius 

7. Santykiai bendruomenėje 

Mokinių-mokytojų sąveika 

Mokinių-tėvų sąveika 
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Mokinių-direktoriaus sąveika 

Mokytojų-tėvų sąveika 

Mokytojų-direktoriaus sąveika 

Mokytojų-švietimo skyriaus specialistų sąveika 

Tėvų-direktoriaus sąveika 

8. Pamoka ir ugdymas 

Švietimo tikslai 

Nauji dalykai 

Mokymo planas 

Specialiųjų poreikių asmenų integracija 

Disciplina 

Mokymo stilius 

Pamokų forma, išraiška 

    + Integruota pamoka 

    + Atvira pamoka  

    + Aktyvūs mokymo būdai 

9. Mokyklos ryšiai su partneriais 

Santykiai su kitomis mokyklomis 

Santykiai su NVO 

Santykiai su užsienio mokyklomis 

Santykiai su vietos spauda 

Santykiai su ūkio subjektais 

Ryšiai su visuomene veikla 

Darbas su vietos bendruomene 

Kultūrinės įstaigos ir aktyvumas 

Santykiai su sponsoriais 

  Dalyvavimas tarptautiniuose ir vietiniuose projektuose 

10. Specialios sritys 

Sunkumai pereinant į 1, 5 , 9, 10 ar 11 klasę 

Kodėl pasirenkama mūsų mokykla? 

Priežastys, dėl kurių keičiama mokykla 

Priežastys, dėl kurių mokykla nekeičiama – pasiliekama toje pačioje mokykloje 

Pasirengimas abitūros egzaminams 
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Pasirengimas studijoms 

11. Įvertinimas klausimynais ir skalėmis 

Patyčios 

    + Agresija konkrečiose situacijose 

Klasės, mokyklos mikroklimatas 

    +   Sociometrija 

Namų darbai – bendroji samprata 

Pasiekimų vertinimas - bendroji samprata 

Pasiekimų nustatymas - bendroji samprata 

    + Kontroliniai darbai 

    + Testai 

    + Egzaminai 

    +  Bendradarbiavimo patikrinimas 

12. Mokyklos vystimasis ir mokyklos įvaizdis 

Lūkesčiai ir baimės 

Bendradarbiavimas 

Parama, pagalba 

Resursai 

    + Mokytojai  

    + Tėvai 

    + Absolventai 

Mokyklos stipriosios ir silpnosios pusės 

13. Mokykliniai pasiekimai 

Svarbumas ateičiai (visi dalykai) 

Mėgstami dalykai (visi dalykai) 

Mokymosi kaštai (ne tik finansiniai) (visi dalykai) 

Mokymosi pagalba (visi dalykai) 

Pažymiai (visi dalykai) 

Gabumai (visi dalykai) 

Mokymosi sunkumai (visi dalykai) 

Pažymiai (visi dalykai įvertinti atskirai) 

Atsiliepimai apie mokytojus (visi dalykai ir mokytojai) 

    + Kokybinis įvertinimas: teisingas, simpatiškas, griežtas, daug reikalauja ir t. t. 
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    + Mokytojo įvertinimas pažymiu  

Namų darbai (visi dalykai) – bendras įvertinimas 

Kontroliniai darbai (visi dalykai) 

Laiko krūvis / sugaištamas laikas (visi dalykai) 

14. Mokyklos vadovas 

Personalas 

Mokinių iškritimas ir kursą kartojančiųjų dalis 

Konkurencija su kitomis mokyklomis 

Direktoriaus savimonė 

Į pasiekimus orientuotas atlyginimas 

Biudžetas 

15. Absolventai 

Socialiniai statistiniai duomenys 

    + Lytis, amžius, mokyklos baigimo metai  

    + Studijuojamas dalykas, profesija ir t. t.  

Tapatinimasis su mokykla 

Pasirengimas studijoms 

Pasirengimas gyvenimui 

Asmenybės vystymas 

Vertimas siekti rezultatų, vertinant iš dabartinių pozicijų 

Mokytojų įtaka 

Mokyklos uždaviniai ir prasmė 

Socialinė dimensija 

Pasiūlymai, kaip tobulinti mokyklos veiklą 
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3 Priedas 
 

Į(si)vertinimo anketų pavyzdžiai 
 

ANKETA  
 

MOKYKLINIO GYVENIMO DŽI AUGSM AI  IR  RŪPESČIAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M i e l i  M ok yt o j a i ,  
 

Šioje anketoje atsispindi mokyklos ir mokytojo profesinio gyvenimo klausimai. Anketoje 
nėra ,,t e i s i n gų “ ar ,,ne t e i s i n gų “ atsakymų. Tiesiog reikia pareikšti savo nuomonę. 
Kai perskaitote klausimą, pirmas atsakymas, kuris Jums išplaukia, paprastai ir yra pats 
tinkamiausias.  
 

MUMS JŪSŲ NUOMONĖ LABAI SVARBI! 
 

Anketą užpildysite per 15 - 20 minučių 
 

 ANONIMIŠKUMĄ garantuojame, nei VARDO, nei PAVARDĖS nurodyti NEREIKIA. 
Jus apklausti gali prireikti keletą kartų, tad norėdami išsaugoti Jūsų asmens ANONIMIŠKUMĄ, 

prašome pagal nurodytą taisyklę susikurti savo kodą. 
 

 
Įrašykite pirmąsias dvi vietovės, kurioje gimėte pavadinimo raides. 
Pvz., jei gimėte JONAVOJE, rašykite JO   

  

K
O

D
A

S
 

Įrašykite pirmąsias dvi mamos (globėjos, auklėtojos) vardo raides. 
Pvz., jei ji IRENA, tai rašykite IR    

 

Įrašykite mamos (globėjos, auklėtojos) gimimo mėnesį ir dieną. 
Pvz., jei ji gimė sausio 15 d., rašykite 01 15    

 

 
Pastaba: jei kokių nors duomenų nežinote, vietoj pavadinimo ar vardo raidžių rašykite XX, o vietoj gimimo datos –  00. 

 
 

Svarbu anketą užpildyti iki galo, atsakyti į kiekvieną klausimą, kad vėliau anketos netektų 
išbrokuoti. 

 

DĖKOJAME IR LINKIME SĖKMĖS! 
 
Tyrimą atlieka UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“. Su tyrimo organizatoriais galite susisiekti telefonu 8 618 73033 arba elektroniniu paštu 
info@konsultavimas.lt   

mailto:info@konsultavimas.lt�
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Žemiau pateikti teiginiai, kurie atspindi mokyklos ir mokytojo profesinio gyvenimo klausimai. Reikia atsakyti, ar 
sutinkate/nesutinkate su teiginiu. Atsakymas žymimas užbraukiant skrituliuką. Kuo didesnį skrituliuką pažymite, tuo labiau 
pritariate teiginiui. Jei pažymite patį mažiausią skrituliuką, vadinasi, visiškai nesutinkate su teiginiu (žr. atsakymų žymėjimo 
pavyzdį). 
 
 
 
 
 
 
  

Visiškai                      Visiškai 
nesutinku                   sutinku 

 
Dalis darbuotojų yra linkę pyktis tarpusavyje 

 
Daugelis žmonių dirba tik dėl atlyginimo  
Stengiuosi bendradarbiams nepažadėti to, ko negaliu padaryti 

 
Darbuotojai yra ištikimi savo organizacijai ir linki jai gero  
 

O dabar žymėkite JŪS! SĖKMĖS!  
 

Įvertinkite KIEKVIENĄ žemiau pateiktą teiginį! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visiškai 
nesutinku 

Lyg ir 
nesutinku 

Nežinau, sunku 
apsispręsti 

Lyg ir 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

     

 
AR SUTINKATE?  

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Pasitaiko, kad kreipiantis į mokinį, jis nekreipia į tave dėmesio 

 
Mokiniai  dažnai pas mane  ateina pasiguosti, išsikalbėti 

 
Esant nesutarimams, konfliktams tarp mokinių, pasijaučiu esantis beteisiu 

 
Manau, kad esu geras ir mylimas mokinių mokytojas 

 
Mokinių itin agresyvus elgesys neleidžia mokytojui ištarti griežtesnį žodį, sudrausminti 

 
Moksleiviai dažnai ,,paleidžia“ eilę keiksmažodžių ar piktų žodžių skirtų mokytojams 

 

 
AR SUTINKATE?  

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Kartais mokiniams reikia sudaryti sąlygas, kad galėtų 
pasiginčyti, paprieštarauti mokytojo nuomonei   
Pamokoje skiriama daug dėmesio diskusijoms 

 
Kiekvieną laisvą minutę mane apspinta mokiniai, bendrauja, 
klausinėja, pasakoja  

 

TEIGINIAI 
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AR SUTINKATE?  

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Mokytojai mokykloje jaučiasi saugiai ir užtikrintai  
Jeigu kažkas darbe „suklumpa“, suklysta, kolegos linkę džiūgauti  
Pasitaikius progai, mokytojai vienas kitam „kaišioja pagalius į ratus“  
Mokytojai kolektyve yra susibūrę į atskiras grupuotes  

 
AR SUTINKATE?  

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Kai tik kolegos pajus, jog kažkam iš mūsų blogai, skubės į pagalbą  
Kolektyve akivaizdžiai pasireiškia kartų konfliktas  
Mūsų kolektyve dažnai gali išgirsti nuoširdų komplimentą  
Mokykloje visas reikšmingas pozicijas užima mokyklos senbuviai   
Jaunesni ir vyresni mokytojai tarpusavyje neranda bendros kalbos  
Yra kolegų, kurie moka pajuokauti, visus pralinksminti  
Jauni mokytojai negerbia vyresniųjų  

 
AR SUTINKATE? 

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Paprastai bendradarbiai tave visada pastebi ir šiltai sutinka  
Kolektyve vengiama pamatyti ir spręsti netgi tokius konfliktus ar problemas, kuriuos spręsti būtina  
Grubus, žmogaus orumą žeminantis humoras mūsų organizacijoje yra dažnas reiškinys  
Dažnokai tave demonstratyviai ignoruoja, praeina tarsi „pro stulpą“   

 
AR SUTINKATE? 

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Mūsų direktorius tikras lyderis – įkvepia, palaiko, pataria  
Jei laukia mokyklos reorganizacija, pokyčiai, tai svarbiausi 
sprendimai padaromi uždarame rate, o mokytojams belieka 
tik vykdyti 

 

 

Direktorius girdi tik save, žiūri tik savo interesų  
Mokyklos direktorius – prievaizdas, kuris tik seka, žiūri, 
kontroliuoja, iš jo jokios pagalbos ir palaikymo  

Direktorius bemaž nuo visko nusišalinęs, sunkiai 
pasiekiamas  

Direktoriui reikėtų pasimokinti kaip išklausyti kitus  
Dažnai būna sunku suprasti, ko administracija iš mūsų nori  
Vienus mokytojus direktorius proteguoja, jiems atleidžiama 
viskas, kitus persekioja dėl smulkmenų  



 

 26 

 
AR SUTINKATE? 

Visiškai          Visiškai 
nesutinku       sutinku 
 

Direktorius žiūri į mus – mokytojus – iš aukšto  
Mokytojams kyla daug neaiškumų, kokia yra mokyklos strategija, ko mes kaip organizacija siekiame 
ir kur einame  
Direktorius žiūri, kad posėdžio metu visi būtų išklausyti, kad visos nuomonės būtų išgirstos  
Vietoj to, kad užkirsti kelią nesutarimams, puoselėti kolektyvo klimatą, administracija pati neretai 
tampa aštrių konfliktų židiniu  
Bijo direktorius visko ir visų: švietimo skyriaus, tėvų, mokinių ir sėdi kaip pelė po šluota  
Direktoriui sunkokai sekasi apginti mokyklos interesus  
Prie vienų mokytojų kabinėjamasi dėl smulkmenų, o kitų toleruojamos net didžiulės pražangos  
Premijų ar pagyrimų skyrimas jų nevertiems mokytojams dažnai sukelia neteisybės jausmą ar netgi 
kiršina darbuotojus   
Mūsų direktorius turi sveiką humoro jausmą  
 

 

AR SUTINKATE?  Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Mūsų kolektyvas nori kaitos, naujovių, tik pasiūlyk ką nors įdomaus ir tave visi palaikys  
Eksperimentuoti, diegti novacijas gali kiek tinkamas, bet administraciją ir kolegas tai mažai domina  
Dauguma mokytojų vengia pasakyti savo nuomonę, nes gali kilti problemų  
Mūsų mokykloje geros, naujos idėjos sunkiai prigyja ir retai yra palaikomos  
Jei tik turi rimtų argumentų, gali drąsiai prieštarauti vyresnybei  
Yra darbščių, kūrybingų ir tikrai perspektyvių mokytojų, tačiau jie yra administracijos ignoruojami  
Dauguma mano kolegų norėtų tik atidirbti krūvį ir pasiimti algą, juos erzina net kalbos apie būtinybę 
mokykloje imtis ko nors naujo, ką nors organizuoti  

Už iniciatyvą nubaudžiama. Ši taisyklė galioja ir mūsų mokykloje.  
 

 
 
 

 
AR SUTINKATE?  

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Kolektyve per daug dėmesio skiriama gandams, apkalboms  
Mokytojų kolektyve tvyro slegianti, gniuždanti psichologinė 
atmosfera  

Gandų nešiojimas, mėgavimasis jais – kasdienis mokytojų 
kolektyvo reiškinys  
Mokykloje daug įtakos įgyja mokytojai, kurie akyse gerinasi, 
šypsosi, o už akių linkę kenkti  
Tarp mokytojų yra užkietėjusių „skundikų“, kurie „nuodija” 
kolektyvo atmosferą  

AR SUTINKATE?  Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Dalis tėvų nusiteikę agresyviai, nuolat ,,apipila“ mokytojus priekaištais, įžeidinėjimais  
Į neviltį varo tai, kad dalis tėvų visiškai nesidomi mokykla, klase, savo vaikų elgesiu ir pasiekimais  
Tėvai nepasitiki mokytoju, abejoja jo kompetencija, linkę kontroliuoti  
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Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Kai kurie tėvai apsilanko pamokose, diskutuoja su mokytoju ugdymo klausimais  
Tėvai nori finansiškai paremti mokyklą, geriau įrengti kabinetą ir jį aprūpinti  
Švenčių dienomis (rugsėjo pirmoji, mokytojo diena, išleistuvės) mokytojai pajunta nuoširdų tėvų 
dėmesį, padėką ir pagarbą mokytojui  

Tėvai noriai įsijungia į mokyklinių renginių organizavimą  
Jei reikia kokios pagalbos, tai tėvus sunkiai prisikviesi, visi kratosi, atsišnekinėja  
Tėvai, jei tik reikia, vyksta kartu su mokytoju į vaikų išvykas ir ekskursijas  
Bendraujant su tėvais, mokytojui dažnai tenka žeminantis prašytojo vaidmuo  

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Šventės, kurios švenčiamos mūsų mokykloje yra įvairios, įdomios, nuolat sugalvojama kažkas naujo 
(ekskursijos, turistiniai žygiai, varžybos, kultūriniai renginiai, vakaronės ir pan.)  
Darbuotojams, kurie palieka mūsų mokyklą, surengiamos šiltos palydos, jiems nuoširdžiai linkima 
sėkmės  

 
AR SUTINKATE? 

Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 

Mokykloje trūksta elementarios pagarbos eiliniam darbuotojui  
Kai kuriems mūsų administracijos vadovams tiesiog stinga moralės, paprasčiausio padorumo ir tai 
slegia darbuotojus  
Patarlė „žuvis pūva nuo galvos“ tinka būtent mūsų mokyklai  
Mūsų mokykla pasižymi gražiomis šventėmis ir tradicijomis (darbuotojai pasveikinami jubiliejaus, 
vestuvių proga, gimus vaikui, išeinant į pensiją ir kt.)  

Nauji darbuotojai yra priimami šiltai ir į kolektyvą įsilieja greitai  
Darbuotojai, paliekantys mokyklą, išeina prislėgti arba „trenkdami durimis“  
Konfliktai ir problemos aptariami atvirai. “Už akių” nekalbama  

AR SUTINKATE? Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Pedagogų kolektyve vyrauja giedra ir optimistinė nuotaika  
Tarp mokytojų nuolat tvyro įtampa, stinga saugumo  
Nutaikę progą mokytojai linkę vienas kitam kenkti, „suvedinėti sąskaitas“  

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

Mokyklos bendruomenė žino pagrindinius savo tikslus ir visi sutektai jų siekia.   
Mūsų veiksmai ir sprendimai nuolat skęsta smulkmenose, iš akių pametami patys svarbiausi dalykai  
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AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

Mano profesijos atstovui sunku būti laimingam  
Jei galėčiau gyvenimą planuoti iš naujo, tai vėl tapčiau mokytoja  
Būčiau laiminga, galėdama mokyklos duris užtrenkti visam laikui  
Galiu įsivaizduoti kitas profesijas, kur dirbčiau mieliau  

 
 

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 

Jaučiu, kad nuo mokytojo profesijos naštos esu pervargusi  
Mano darbas man mažai smagus  
Jaučiu, kad nervinei mokytojo profesijos įtampai nesu tinkamai pasirengusi  
Mokytojo profesija teikia didžiulį pasitenkinimą jau vien dėl to, kad tenka dirbti su vaikais ir jaunimu  
Ilgos mokytojo atostogos man truputi nusibosta, vasaros pabaigoje pajuntu, kad imu ilgėtis vaikų ir 
mokyklos  

 
 

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

 
Pas mus vyrauja ne asmeniniai, bet dalykiniai (darbiniai) konfliktai, kuriuos sugebama išspręsti greitai 
ir iš esmės  
Mūsų kolektyve dažnai nugriaudi sveikas juokas  
Jei pasiūlysi tikrai gerą idėją, jai bus pritarta, ji susilauks  administracijos  palaikymo  
Galimybė drąsiai, laisvai reikšti savo nuomonę yra būdingas mūsų kolektyvo bruožas  

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

Mokykloje daug iniciatyvių žmonių  
Mūsų mokykla kaip organizacija yra energinga ir aktyvi  
Visi pavargę, prasmegę savo darbuose, net ir geram sumanymui sunku surinkti grupelę bendraminčių  
Visi pažada prididėti, pritariančiai palinksi ir po to tyliai nusišalina  

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

Kolegos nelinkę nuoširdžiau pasikalbėti, atsiverti  
Mes, mokytojai, suprantame vienas kitą  

AR SUTINKATE? 
Visiškai          Visiškai 
nesutinku        sutinku 

Mokytojai dažnai sudaro darbines komandas ir moka dirbti sutelktai 
 

Mokykloje sunku suburti realias  ir darbingas komandas, jos taip ir lieka tik popieriuje   
Mokytojai linkę dirbti individualiai, po vieną   
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Ir dar keletas klausimų... 
 
Įvardinkite 3-5 priežastis, problemas, kurios, Jūsų nuomone, trukdo mokyklai augti ir tobulėti. Pradėkite 
nuo svarbiausios 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
Įsivaizduokite, kad Jus paskyrė mokyklos direktoriumi. Jūsų įgaliojimai dideli. Nuo ko pradėtumėte? 
Kokie būtų Jūsų pirmieji svarbiausi darbai? 
3-5 svarbiausi darbai 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
Kokius ryškesnius laimėjimus pastebite mokykloje, pasiektus per pastaruosius 2-3 metus?  
3-5 ryškesni laimėjimai. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
Būti geru pedagogu yra labai sunku. Privalu nuolat tobulėti. Ką norėtumėte pakeisti savo profesinėje 
veikloje?  Ko norėtumėte išmokti?  
3-5 profesinio tobulėjimo norai, ketinimai 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS! 
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Anketa mokiniams: ugdymo kokybė mokykloje 

Ką manai apie šiuos teiginius? Tavo nuomonė svarbi! 
Pažymėdami kryžiuku, nurodykite pritarimo arba nesutikimo laipsnį. 

Pritariu 
Taip 5       

 
      4 

 
    3 

 
       2 

Nesutinku 
1    Ne 

Pagalbinis 
kodas 

Jei mokantis man iškyla problemų, bendraklasiai man padeda. O O O O O S046 
Mūsų klasės kolektyvas yra labai geras. O O O O O S046 
Kartais bijau, kad klasės draugai mane išjuoks. O O O O O S046 
Paprastai manau, kad mano klasė mane atstumia. O O O O O S046 
Dažnai turiu nusirašyti, kad parašyčiau kontrolinį darbą ar išlaikyčiau testą. O O O O O S105 
Šioje mokykloje daugelio dalykų reikalavimai yra per griežti. O O O O O S105 
Mūsų klasėje kyla daug konfliktų arba ginčų. O O O O O S101 
Mokyklos administracija išmano savo darbą. O O O O O S065 
Su dauguma mokytojų gerai sutariu. O O O O O S067 
Kai kurių mokytojų bijau. O O O O O S067 
Jei mokykloje susiduriu su kokia nors problema, dažniausiai turiu daug idėjų, kaip ją 
išspręsti. O O O O O S099 

Kad ir kas mokykloje atsitiktų, aš rasiu išeitį. O O O O O S099 
Šios mokyklos mokytojai paprastai yra gerai pasiruošę pamokai. O O O O O S123 
Mokytojai paprastai dirba pamokoje tik su gerais mokiniais. O O O O O S123 
Mokytojai paprastai sužadina smalsumą savo mokomuoju dalyku. O O O O O S123 
Vengdamas prasto įvertinimo, praleidžiu kontrolinį darbą. O O O O O S099 
Mokykloje galiu patenkinti savo ugdymosi poreikius. O O O O O S099 
Šios mokyklos mokytojai yra kompetentingi. O O O O O S123 
Paprastai mokytojai stengiasi vaizdžiai pateikti mokomąją medžiagą. O O O O O S123 
Manau, kad mokykloje galėčiau daugiau pasiekti, jei nebijočiau egzaminų ir kontrolinių 
darbų. O O O O O S102 

Mokytojai mus gerai paruošia kontroliniams, egzaminams, testams ir pan. O O O O O S123 
Prieš kontrolinius darbus visada jaudinuosi. O O O O O S102 
Esu įsitikinęs, kad konfliktuodamas su mokytoju galiu save apginti. O O O O O S099 
Paprastai mokytojai savo dalyką laiko svarbiausiu. O O O O O S123 
Tikiuosi mokykloje ką nors pakeisti. O O O O O S099 
Mokytojai retai tikrina žinias. O O O O O S123 
Beveik kiekvienam mokytojui jo dalykas yra svarbiausias. O O O O O S064 
Mes turime galimybę pasirinkti pamokų temas, dalyvauti atrenkant mokymosi medžiagą. O O O O O S123 

Mokytojai pamokos metu į pagalbą pasitelkia informacines technologijas. O O O O O S123 

Mokytojai pamokos metu moka mus paskatinti, pakelia mokymosi motyvaciją. O O O O O S123 

Mokytojai pamokose retai organizuoja darbą grupėse. O O O O O S123 

Paprastai pamokos metu mes klausome, ką pasakoja mokytojas. O O O O O S123 

Mokymosi sunkumus padeda įveikti individualiai. O O O O O S123 

Mokytojai savo dėstomą medžiagą susieja su kitais dalykais. O O O O O S123 

Mokytojo uždavinys sugebėti užtikrinti drausmę pamokų metu. O O O O O S078 

Mokytojams turėtų būti suteikta daugiau galimybių drausmei užtikrinti. O O O O O S078 

Mes dažnai provokuojame mokytoją. O O O O O S078 

Mokytojai laiko save viršesniais už mokinius. O O O O O S123 

Paprastai mokytojai teisingai elgiasi mokinių atžvilgiu. O O O O O S123 

Dauguma mokytojų stengiasi tinkamai organizuoti mokymo procesą. O O O O O S080 
Projektinė veikla, diskusijos, pranešimai, referatai mums yra kasdienybė. O O O O O S080 
Šios mokyklos mokytojai paprastai labai daug reikalauja. O O O O O S123 

Paprastai mokytojai veda įdomias pamokas. O O O O O S123 

Aš daugumai mokytojų galiu atvirai išsakyti savo nuomonę O O O O O S067 

Dauguma mokytojų stengiasi  gerai sutarti su mokiniais. O O O O O S067 

Ar vadovaudamasis turima patirtimi, pasirinktum dar kartą lankyti šią mokyklą O TAIP ? O NE S047 

Ar tau šiais mokslo metais reikėjo samdyti mokytoją? 
 Jei TAIP: kokio dalyko?/Kokių dalykų? ................................................................................................... O TAIP O NE S118 

S118 
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Ar šioje mokykloje reikėtų pradėti dėstyti NAUJUS DALYKUS, tai yra tokius, kurie anksčiau nebuvo 
dėstomi? (Tuo atveju, žinoma, kitiems dalykams reikėtų skirti mažiau valandų arba juos visai panaikinti!)  
 Jei TAIP: kokių, Jūsų nuomone, naujų dalykų? (socialinis mokymas, konfliktų sprendimas, karjeros 
planavimas, pranešimų skaitymo technika ir pan.): ..................................................................................... 

O TAIP O NE 

S075 
 
 
 

S075 

Pažymėdami kryžiuku įvertinkite. 
Labai 
gerai 

 
Gerai 

 
Vidutiniš

kai 

 
Blogai 

Labai 
blogai 

Pagalbinis 
kodas 

Kaip šiuo metu jautiesi savo klasėje O ? O O O O S047 

Kaip šiuo metu jautiesi mokykloje O ? O O O O S047 

Aš mokausi ... O O O O O S105 

Aš galėčiau mokytis... O O O O O S105 

Šios mokyklos mokytojai daro įtaką mano... Teigiamą Nedaro įtakos   Neigiamą  

savęs vertinimui  O O  O  

tikėjimui savimi  O O  O  

mokymosi motyvacijai  O O  O  

gebėjimui mokytis  O O  O  

gebėjimui spręsti konfliktus  O O  O  

gebėjimui mokytis savarankiškai  O O  O  

gebėjimui susirasti reikiamą informaciją  O O  O  

gebėjimui diskutuoti  O O  O  

gebėjimui bendrauti su kitais žmonėmis  O O  O  

Ką šioje mokykloje (šiuo metu) norėtum pakeisti? Pasiūlymai: 
 

 

 

Mano nuomone, didžiausi mūsų mokyklos privalumai: 
 
 
 
 
 

 

Mano nuomone, didžiausi mūsų mokyklos trūkumai: 
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Anketa mokytojams: ugdymo kokybė mokykloje 
 
 

Ką manai apie šiuos teiginius? 
Tavo nuomonė svarbi! 
Pažymėdami kryžiuku, nurodykite pritarimo arba 
nesutikimo laipsnį. 

Pritariu 
Taip    5 

 
    4 

 
    3 

 
     2 

Nesutinku 
1    Ne 

Pagalbinis kodas 

Jei mokantis mokiniams iškyla problemų, 
bendraklasiai padeda vienas kitam. O O O O O S046 

Galiu pasitikėti kolegomis sprendžiant darbo 
reikalus. O O O O O S060 

Jei dirbant mokytojui iškyla sunkumų, kolegos 
padeda. O O O O O S060 

Paprastai manau, kad kolegos mane atstumia. O O O O O S060 
Kontrolinius ir testus paruošiu pagal mokinių 
išmokimo lygį. O O O O O S105 

Šioje mokykloje daugelio dalykų reikalavimai 
yra per griežti. O O O O O S105 

Klasėse kyla daug konfliktų arba ginčų. O O O O O S101 
Administracija yra kompetentinga. O O O O O S065 
Su dauguma mokytojų gerai sutariu. O O O O O S067 
Kai kurių mokytojų bijau. O O O O O S060 
Jei mokykloje susiduriu su kokia nors 
problema, dažniausiai turiu daug idėjų, kaip ją 
išspręsti. 

O O O O O S099 

Kad ir kas mokykloje atsitiktų, aš rasiu išeitį. O O O O O S099 
Paprastai esu gerai pasiruošę pamokai. O O O O O S123 
Paprastai pamokoje dirbu su visa klase. O O O O O S123 
Manau, kad sužadinu  mokinių smalsumą savo 
mokomuoju dalyku. O O O O O S123 

Mano pamokose vaikai nepraleidžia kontrolinio 
vengdami prastų įvertinimų. O O O O O S099 

Mokykloje galiu patenkinti savo darbo 
poreikius. O O O O O S099 

Šios mokyklos mokytojai yra kompetentingi. O O O O O S123 
Paprastai stengiuosi vaizdžiai pateikti 
mokomąją medžiagą. O O O O O S123 

Manau, kad mokiniai  nebijo egzaminų ir 
kontrolinių darbų. O O O O O S102 

Aš gerai paruošiu mokinius kontroliniams, 
egzaminams, testams ir pan. O O O O O S123 

Paprastai bijau pasakyti mokiniams kokią nors 
nesąmonę ar nežinoti atsakymo į klausimą. O O O O O S102 

Esu įsitikinęs, kad konfliktuodamas su kolektyvu 
galiu save apginti. O O O O O S099 

Paprastai mokytojai savo dalyką laiko 
svarbiausiu. O O O O O S123 

Tikiuosi mokykloje ką nors pakeisti. O O O O O S099 
Manau, kad mokytojai per retai tikrina žinias. O O O O O S123 
Beveik kiekvienam mokytojui jo dalykas yra 
svarbiausias. O O O O O S064 

Aš suteikiu mokiniams galimybę pasirinkti 
pamokų temas, dalyvauti atrenkant mokymosi 
medžiagą. 

O O O O O S123 

Pamokos metu į pagalbą pasitelkiu 
informacines technologijas. 

O O O O O S123 

Pamokos metu moku mokinius paskatinti, 
pakelti jų mokymosi motyvaciją. 

O O O O O S123 

Pamokose tinkamu metu organizuoju darbą 
grupėse. 

O O O O O S123 

Paprastai pamokos metu aš kalbu ne daug. O O O O O S123 

Mokymosi sunkumus padedu įveikti 
individualiai. 

O O O O O S123 
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Ar vadovaudamasis turima patirtimi, norėtumėte vėl tapti  šios mokyklos 
mokytoju

O TAIP 
? 

O NE S047 

Ar šioje mokykloje reikėtų pradėti dėstyti NAUJUS DALYKUS, tai yra tokius, 
kurie anksčiau nebuvo dėstomi? (Tuo atveju, žinoma, kitiems dalykams 
reikėtų skirti mažiau valandų arba juos visai panaikinti!)  
 Jei TAIP: kokių, Jūsų nuomone, naujų dalykų? (socialinis mokymas, 
konfliktų sprendimas, karjeros planavimas, pranešimų skaitymo technika ir 
pan.): ..................................................................................... 

O TAIP O NE 

S075 
 
 
 

S075 

 
 
 

Savo dėstomą medžiagą susieju su kitais 
dalykais. 

O O O O O S123 

Drausmės laikymasis  pamokos metu – 
mokinių pareiga. 

O O O O O S078 

Šiandien mokytojas nebeturi efektyvių 
priemonių drausmės problemoms spręsti. 

O O O O O S078 

Mokiniai dažnai mane provokuoja. O O O O O S078 

Aš ir mokiniai skiriamės savo veiklos pobūdžiu. O O O O O S123 

Paprastai mokytojai teisingai elgiasi mokinių 
atžvilgiu. 

O O O O O S123 

Dauguma mokytojų stengiasi tinkamai 
organizuoti mokymo procesą. O O O O O S080 

Projektinė veikla, diskusijos, pranešimai, 
referatai pamokose yra kasdienybė. O O O O O S080 

Savo pamokose keliu realius reikalavimus 
vaikams. 

O O O O O S123 

Manau, kad mano pamokos įdomios. O O O O O S123 

Priimu mokinių nuomones, net jei jos 
nesutampa su mano. 

O O O O O S067 

Su dauguma mokinių aš sutariu gerai. O O O O O S067 
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Ką šioje mokykloje (šiuo metu) norėtum pakeisti? Pasiūlymai: 
 

 

 

 
 
 

Mano nuomone, didžiausi mūsų mokyklos privalumai: 
 
 
 
 
 

 

 

Mano nuomone, didžiausi mūsų mokyklos trūkumai: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lytis: O    Vyras O    Moteris Amžius: 
 
Mane domintų šios apklausos 
rezultatai: 

O    TAIP O      NE 

Kokybiniai apibūdinimai įvertinti mokytojus 
(Tinka mokiniams, tėvams bei kolegų įvertinimui) 

 
Gali sudaryti tinkamas drausmės sąlygas darbui pamokoje. 
Man simpatiškas. 
Gali labai gerai paaiškinti. 
Įdomiai veda pamoką. 
Paprastai yra teisingas. 
Paprastai yra gerai pasiruošęs pamokai. 

Pažymėdami kryžiuku įvertinkite. 
Labai 
gerai 

 
Gerai 

 
Vidutiniš

kai 

 
Blogai 

Labai 
blogai 

Pagalbinis 
kodas 

Kaip šiuo metu jautiesi kolektyve O ? O O O O S047 

Kaip šiuo metu jautiesi mokykloje O ? O O O O S047 

Aš šioje mokykloje dirbu... O O O O O S105 

Savo ugdymu darau įtaką mokinių... Teigiamą Nedarau įtakos   Neigiamą  

savęs vertinimui  O O  O  

tikėjimui savimi  O O  O  

mokymosi motyvacijai  O O  O  

gebėjimui mokytis  O O  O  

gebėjimui spręsti konfliktus  O O  O  

gebėjimui mokytis savarankiškai  O O  O  

gebėjimui susirasti reikiamą informaciją  O O  O  

gebėjimui diskutuoti  O O  O  

gebėjimui bendrauti su kitais žmonėmis  O O  O  
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Su mokomąja medžiaga greitai darom pažangą. 
Žino mano stipriąsias puses ir silpnas vietas. 
Žino, kas vyksta klasėje. 
Per mažai reikalauja – reikalauja kaip tik – per daug reikalauja 
Yra kaprizingas. 
Pamokoje dirba daugiausiai tik su gerais mokiniais. 
Atsižvelgia ir į kitus dalykus (užduodant namų darbus, planuojant kontrolinius ir pan.). 
Savo dalyką laiko svarbiausiu. 
Daro man spaudimą. 
Stengiasi perteikti informaciją vaizdžiai. 
Gerai mus paruošia kontroliniams darbams, testams, savarankiškiems, egzaminams ir pan. 
Mokymosi sunkumus padeda įveikti individualiai. 
Labai gerai išmano savo dalyką, yra labai kompetentingas. 
Yra per švelnus – man tinka – yra per griežtas. 
Aš dalyko mokytojui parašyčiau tokį pažymį......................... 
Aš pamoką įvertinčiau......................... 
Dėstydamas savo dalyką, parodo ryšius su kitais mokomaisiais dalykais. 
Turi gerą jumoro jausmą. 
Pripažįsta savo klaidą, jei ją padaro. 
Paprastai išklauso mūsų. 
Klausia mūsų požiūrio apie analizuojamą temą. 
Mes dalyvaujame renkant temas ar mokymosi medžiagą. 
Teikia pirmenybę atskiriems mokiniams. 
Priima ir kitokias nei jo nuomones. 
Juokauja kai kurių mokinių sąskaita. 
Per dažnas grupinis darbas – tinkamas grupinis darbas – per retas grupinis darbas 
Atmosferą klasėje šios pamokos metu aš įvertinu...................... 
Pyksta,kai darau klaidą. 
Elgiasi taip, kad man kyla baimė. 
Padidino mano pasitikėjimą savimi šių pamokų metu. 
Pažadino mano smalsumą šiam dalykui. 
Giria mano įnašą į komandinį darbą pamokos metu. 
Skiria man laiko, jei aš ko nors nesuprantu. 
Jis man pavyzdys. 
Man per jo pamokas nuobodu. 
Per retai tikrina žinias – laiku tikrina žinias – per dažnai tikrina žinias 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anketa mokiniams: mokyklos įvaizdis 
 

 
MOKYKLOS MIKROKLIMATAS,  
TAPATUMO JAUSMAS 

nesutinku sutinku PROCENTAI 

1. Mano nuomonė mokykloje yra svarbi.    
2. Mūsų mokykla yra jauki.    
3. Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi.    
4. Mokytojai draugiški man.    
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5. Mokytojai su manimi mokykloje elgiasi teisingai.    
6. Mane vargina dažni konfliktai, įtempti santykiai su kai 

kuriais mokiniais. 
   

7. Mane vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais.    
8. Aš didžiuojuosi savo mokykla.    
9. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šitoje 

mokykloje. 
   

MOKYKLOS TRADICIJOS IR RITUALAI  
TVARKA MOKYKLOJE 

   

10. Aš didžiuojuosi mokyklos simbolika (vėliava, herbu, 
daina ir pan.). 

   

11. Man patinka mokyklos renginiai.    
12. Aš noriai įsitraukiu Į mokyklos švenčių organizavimą.    
13. Aš dalyvauju mokyklos šventėse.    
14. Man mokyklos taisyklės yra aiškios.    
15. Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių.    
16. Mokykloje taikomos vienodos taisyklės visiems 

mokiniams. 
   

17. Mūsų mokykla yra tvarkinga.    
MOKYKLOS ĮVAIZDIS      
Apie mūsų mokyklą galima pasakyti,    
18. kad tai unikali, išsiskirianti iš kitų mokykla.    
19. kad ji yra gera mokykla.    
20. kad joje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai.    
21. kad joje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi.    
22. kad joje dirba geri vadovai.    
23. kad joje yra rūpinamasi mokiniais.    
24. kad joje skatinama mokinių saviraiška.    

 
 
 

Anketa mokytojams: mano mokykla 
 

MOKYKLOS TRADICIJOS IR RITUALAI 

 TAPATUMO JAUSMAS 

Visiškai 
nesu-tinku 

Ko gero 
nesu-
tinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

Negaliu 
atsakyti 

1. Aš didžiuojuosi mokyklos simbolika (vėliava, ženkliuku, herbu  ir 
pan.). 

     

2. Dauguma mokyklos mokytojų diskutuoja, teikia pasiūlymus dėl 
mokyklos tradicijų ir švenčių.  

     

3. Aš noriai dalyvauju mokyklos šventėse.      

4. Į mokyklos veiklas įsitraukia tėvai.      

5. Aš jaučiuosi mokyklos bendruomenės dalimi.      

6. Mokyklos nariai pasitiki vienas kitu.      

7. Mokyklos darbuotojų pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami      
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(paskatinimais, geru žodžiu ir kt.). 

8. Aš didžiuojuosi savo mokykla.      

9. Man patinka mano darbas.      

1MOKYKLOS MIKROKLIMATAS  

MOKYKLOS KAIP ORGANIZACIJOS PAŽANGOS SIEKIS  

TVARKA MOKYKLOJE 

Visiškai 
nesu-
tinku 

Ko 
gero 
nesu-
tinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

Negaliu 
atsakyti 

10. Mokykloje susitarta dėl esminių vertybių ir jų laikomasi.      

11. Mūsų mokykloje mokytojų nuomonė svarbi.      

12. Mūsų mokykloje įsiklausoma į skirtingas nuomones.      

13. Mokyklos vadovai pagarbiai ir draugiškai bendrauja su visais 
mokyklos bendruomenės nariais. 

     

14. Mūsų mokykloje viską sprendžia vadovai.      

15. Mūsų mokykloje sprendimai priimami kolegialiai.      

16. Mokykloje skatinama domimėtis pasaulinėmis, europinėmis, 
šalies tendencijomis, darančiomis įtaką švietimui. 

     

17. Mokykloje yra skatinamas iniciatyvumas.      

18. Mokyklos bendruomenės nariai skatinami įgyti naujų įgūdžių.      

19. Mokyklos mokytojams yra būdinga dalytis informacija bei 
įgūdžiais ir reikalui esant padėti vieni kitiems. 

     

20. Mokykloje skatinama požiūrių įvairovė.      

21. Mokykloje plėtojamos atviros diskusijos.      

22. Mūsų mokykla turi savo taisykles dėl kurių visi susitarėme ir kurių 
laikomės. 

     

23. Mūsų mokykla yra jauki ir tvarkinga.      

24. Mane vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais.      

25. Jei turėčiau galimybę dirbti kitoje mokykloje, aš nedvejodamas 
pakeisčiau mokyklą. 

     

 
MOKYKLOS ĮVAIZDIS   Su teiginiu –  Pokyčiai –  

 Visiškai 
nesu-
tinku 

Ko 
gero 
nesu-
tinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

Negaliu 
atsakyti 

Nereika-
lingi 

Nelabai 
reikalingi 

Reika-
lingi 

Labai 
reikalingi 

Negaliu 
atsakyti 

1. Mokyklos vadovai skelbia apie 
mokyklos pasiekimus viešų susirinkimų 
metu. 

          

2. Mūsų mokyklos atstovų pasiekimai           
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žinomi miesto, šalies kultūriniuose 
renginiuose. 

3. Mūsų mokyklos atstovų sportiniai 
pasiekimai žinomi mieste, šalyje.  

          

4. Mūsų mokyklos atstovų pasiekimai 
yra žinomi miesto, šalies mokomųjų 
dalykų olimpiadose. 

          

5. Mūsų mokyklos atstovų pasiekimai 
įvairiuose konkursuose yra žinomi mieste, 
šalyje. 

          

6. Mūsų mokykla apie savo pasiekimus 
skelbia publikuodama straipsnius  
masinėse informavimo priemonėse. 

          

7. Mūsų mokyklos tinklapis prisideda 
prie gero įvaizdžio apie mokyklą 
formavimo. 

          

8. Mūsų mokykla žinoma kaip 
sėkminga įvairių projektų šalyje bei 
užsienyje dalyvė. 

          

MOKYKLOS ĮVAIZDIS   Su teiginiu –  Pokyčiai –  

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, 

 

Visiškai 
nesu-
tinku 

Ko 
gero 
nesu-
tinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

Negaliu 
atsakyti 

Nereika-
lingi 

Nelabai 
reikalingi 

Reika-
lingi 

Labai 
reikalingi 

Negaliu 
atsakyti 

9. kad tai unikali, išsiskirianti iš kitų 
mokykla. 

          

10.  

11. kad viena iš pagrindinių vertybių 
joje - atsakingumas. 

          

12. kad ji yra gera mokykla.           

13. kad joje dirba stiprūs visų dalykų 
mokytojai. 

          

14. kad joje geri mokymosi 
pasiekimai. 

          

15. kad joje vyrauja teigiamas 
požiūris į mokymąsi. 

          

16. kad joje geri kultūrinės veiklos 
pasiekimai. 

          

17. kad joje yra geri sportiniai 
pasiekimai. 

          

18. kad joje yra geras informacinių 
komunikacinių technologijų lygis. 

          

19. kad joje mokosi gero elgesio 
mokiniai. 
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Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 
Kokiais būdais mokykla turėtų skelbti apie save išorinėje aplinkoje ir šių būdų veiksmingumas 
 Labai 

veiksminga 
Veiksminga Neveiks

minga 
Visai 
neveiks
minga 

Bukletai, lankstinukai, ženkliukai ir kt 
     

Metinių ataskaitų skelbimas viešojoje erdvėje 
     

Vadovų pasisakymai viešuose susirinkimuose 
     

Renginiai išorėje, kuriuose dalyvauja mokyklos 
atstovai     

Renginiais mokykloje, kuriuose dalyvauja įžymūs 
žmonės     

Varžybos, konkursai, olimpiados, kuriose dalyvauja 
mokyklos atstovai     

Visuomeninė vadovų ir mokytojų veikla 
     

Audito ataskaitų skelbimas viešojoje erdvėje 
     

Straipsnių publikavimas masinėse informacijos 
priemonėse     

Gerais santykiais su aukštesnėmis institucijomis 
     

Reklamos panaudojimas 
     

Mokyklos simboliai 
     

Mokyklos internetinis puslapis 
     

Dalyvavimas projektuose 
     

 
 
 
 

20. kad joje gera mokymo kokybė.           

21. kad joje vadovai yra demokratiški 
ir kompetetingi 

          

22. kad joje vyrauja teigiamas 
požiūris į naujoves. 

          

23. kad joje yra saugi aplinka.           

24. kad joje yra rūpinamasi mokiniais.           

25. kad tėvai dalyvauja mokyklos 
veikloje. 

          

26. kad joje geranoriškas personalas.           
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Anketa mokinių tėvams: mokykla mano akimis 
 

TVARKA MOKYKLOJE 
Visiškai 

nesutinku 
Ko gero 

nesutinku 
Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

Negaliu 
atsakyti 

1. Man yra aiškios mokyklos taisyklės.      
2. Man pakanka informacijos apie vaiko 
mokymąsi. 

     

3. Man pakanka informacijos apie vaiko elgesį 
mokykloje. 

     

4. Esu tikras, kad vaikas yra saugus mokykloje.      
5. Mokykla, kurią lanko mano vaikas, yra jauki.      

TAPATUMO JAUSMAS, MOKYKLOS 
MIKROKLIMATAS MOKYKLOS ĮVAIZDIS   

     

6. Aš esu patenkintas, kad vaikas mokosi 
būtent šitoje mokykloje.  

     

7. Aš pasitikiu mokyklos mokytojais kaip 
dalyko specialistais. 

     

8. Manau, kad tėvų nuomonė mokykloje yra 
vertinama. 

     

9. Mokykloje tėvai visada laukiami.      
10. Mokytojai visada pasiruošę bendradarbiauti 
su tėvais. 

     

11. Mokytojai yra geranoriški mano vaikui.      
12. Mokytojai su mano vaiku mokykloje elgiasi 
teisingai. 

     

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad      

13. ji yra gera mokykla.      
14. joje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai.      
15. joje vyrauja teigiamas požiūris į 

mokymąsi. 
     

16. joje yra tvarkinga aplinka.      
17. joje yra rūpinamasi mokiniais.      
18. joje geranoriškas personalas.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4  
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4 Priedas 
 

Galimos temos mokymų ciklui 
 

Bazinių mokymų grupės temos: 
nuostatos, vertybės, įsitikinimai ir jų keitimas; 
sėkmingi bendravimo įgūdžiai ir aktyvus klausymasis; 
konfliktinių situacijų valdymas bei asmeninių emocijų aprėpimas; 
konstruktyvios kritikos nauda; 
pasitikėjimas savimi ir asmeninė atsakomybė; 
komandinio darbo įgūdžių mokymai; 
efektyvus savo potencialio naudojimas grupiniam tikslui pasiekti; 
asmeninė motyvacija ir sėkmė; 
švietimo situacija ir būtini pokyčiai; 
atsakomybės pasidalinimas tarp tėvų ir mokytojų; 
auklėjimas, ugdymas, mokymas ir mokymasis; 
integralaus ugdymo principai ir metodai. 
 
Asmenybės potencialą plėtojančių mokymų temos: 
savęs pažinimas remiantis Disc metodika; 
sėkmingi įpročiai pagal Covey.  
 
Mokyklos bendruomenę telkiantys renginiai: 
neformalios popietės; 
bendruomenės telkimo renginys sodyboje. 
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5 Priedas 
 

Galimas mokymų grafikas 
 

Eilės 
numeris 

Temos, trukmė Tikslinė 
grupė 

1. Bendruomenės telkimo renginys sodyboje su nakvyne. 
Svajonių mokyklos kūrimas. 
Grupes telkiantys žaidimai. 
Platforminiai žaidimai. 
Prasmingų filmų peržiūra. 

Mokytojai, 
mokiniai, 
tėvai 

2. Švietimo tikslai ir esama realybė. Ką ir kaip keisti? 2,5val 
Kaip kritikią paversti konstruktyvia ir naudinga? 5 val. 
 

Mokytojai 

3. Visuotinis tėvų susirinkimas: kartu mes galime daugiau. 2,5 val. Tėvai 
4. Vertybės, įsitikinimai, nuostatos, jų prigimtis ir keitimas. 7val. Mokiniai 
5. Teigiami bendravimo įgūdžiai: kito žmogaus išklausymas, supratimas. 7val. Mokytojai 
 Švietimo tikslai ir esama realybė. 1 val. 

Skirtumas tarp ugdymo, mokymo ir mokymo bei mokymosi. 2 val. 
Tėvų atsakomybė už vaiką ir mokyklos veiklą. Tėvų teisės, pareigos, galimybės 
inicijuoti pokyčius mokykloje. 2 val. 
Mokytojų atsakomybė ne tik už dalyko mokymą, bet ir už asmenybės ugdymą. 2 
val. 

Tėvai 

6. Vertybės, įsitikinimai, nuostatos, jų prigimtis ir keitimas.7val. Mokytojai 
7. Teigiami bendravimo įgūdžiai: kito žmogaus išklausymas, supratimas.3.5val. 

Konfliktinių situacijų sprendimas bei emocijų valdymas. 3.5val. 
Mokiniai 

8. Kas yra sėkmė ir kaip būti sėkmingu.3val. 
Konfliktinių situacijų sprendimas bei emocijų valdymas 3.5val. 

Mokiniai 

9. Nauji mokymo metodai.Grupiniai, aktyvūs, patirtiniai.2.5val. 
Asmeninių tikslų darbinei veiklai formulavimas ir jų įgyvendinimo strategijos 
2val. 
Kas yra sėkmė ir kaip būti sėkmingu. 2val. 

Mokytojai 

10. Konfliktinių situacijų sprendimas bei emocijų valdymas.7val. Mokytojai 
11. Asmens elgsenos analizė pagal DiSC metodiką. 14 val. Mokytojai 
12. Efektyvios asmenybės formavimo principai  ir  įpročių sistema sėkmei pasiekti. 

21 val. 
Mokytojai 

13. Efektyvios asmenybės formavimo principai  ir  įpročių sistema sėkmei pasiekti. 7 
val. 

Mokiniai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


