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Aukščiausios vertės

 Man yra svarbu mokytis 3,6.

 Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 

3,6. 

 Mokytojai man padeda pažinti mano 

gabumus ir pomėgius 3,5. 

 Mano mokykloje atsižvelgiama į 

mokinių nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai 3,4.

 Aš nebijau pamokose bandyti, daryti 

klaidų ar neteisingai atsakyti 3,4.

Žemiausios vertės

 Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 

2,6. 

 Aš noriai einu į mokyklą 2,9. 

 Su mokytoju planuojame mano 

mokymosi tikslus ir galimybes 

tikslams pasiekti 2,9. 

 Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 2,9. 

 Mokykloje su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės 3,2.

Mokinių apklausos rezultatai

(NMVA anketa)



Aukščiausios vertės

 Mokytojai padeda vaikams suprasti 
mokymosi svarbą gyvenime 3,6.

 Mokykla skatina mokinius būti 
aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 
3,5. 

 Mokykloje mokytojai vaikus moko 
bendradarbiauti, padėti vienas kitam 
3,5. 

 Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko 
savitumą (gabumus, polinkius) jį 
ugdant ir mokant 3,5.

 Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi 
sėkmių aptarimus mokykloje 3,4.

Žemiausios vertės

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

 Per paskutinius 2 mėnesius iš mano 
vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 
nesišaipė 3,1. 

 Į mokyklą mano vaikas eina noriai 
3,2. 

 Mokykloje mano vaikas mokomas 
planuoti savo mokymąsi 3,2. 

 Per paskutinius 2 mėnesius mano 
vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, 
nesišaipė 3,0.

Tėvų apklausos rezultatai

(NMVA anketa)



Aukščiausios vertės

 2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 3,4. 

 2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas 

3,4. 

 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3,3. 

 3.1.3. Aplinkų bendrakūra 3,3. 

 1.1.1. Asmenybės tapsmas 3,2. 

Žemiausios vertės

 4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 2,9. 

 4.1.3. Mokyklos savivalda 2,9. 

 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 3,0. 

 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga 3,0. 

 2.3.1. Mokymasis 3,0.

Platusis įsivertinimas



 2.2.2 Ugdymo organizavimas (Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas ugdymo(si) integralumas, įvairovė, klasės valdymas)

 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (poreikių pažinimas, pagalba 

mokiniui, gabumų ir talentų ugdymas)

 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu.  (Santykiai ir mokinių savijauta, 

narystė ir bendrakūra, veiklos, įvykiai, nuotykiai, darbinga tvarka)

Siūlymas įsivertinimui 2018 metams


