
Giluminis veiklos kokybės įsivertinimo tyrimas 

Tyrimo pasas 

Tyrimas atliktas 2020 birželio mėn.  

Tyrimo respondentai: 1-8 klasėms dėstantys mokytojai. 

Tyrimo metodika: IQES online platforma, el. paštu pakviesti respondentai, Lyderystės srities 

instrumentai: Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos bendradarbiavimą  (M05), autorius Gerold 

Brägger,  ir M06 Adrian Schoch, Christian Hubatka, Gerold Brägger anketa Komunikacija ir parama, 

pasiekimai, jų pripažinimas, mokyklos klimato puoselėjimas, informavimas ir sprendimai, komandų 

veikla ir jų formavimas, individualus darbuotojų skatinimas ir personalo vadyba, pedagogų 

bendradarbiavimas. 

Tyrimo objektas, nustatytas plačiojo įsivertinimo metu:  4.1.2. Pasidalinta lyderystė,  4.2.1 Veikimas 

kartu. 

Tyrimą atliko Auksė Urbonienė. 

 

5 aukščiausios vertės atsakymai   

 Mokyklos vadovybė pateikia tinkamą informaciją išorei apie mūsų mokyklos veiklą, tikslus ir 

vystymą. 3,7 

 Įvairūs komandos narių gebėjimai yra naudingi visai komandai. 3,7 

 Mokyklos vadovas(-ė) siekia, kad mokykla užsibrėžtų tikslus, kurie turėtų įtakos moksleivių 

mokymui ir mokymuisi. 3,6 

 Komandų vadovai rūpinasi tuo, kad komandinis darbas (pvz., tam tikrų klasių, mokymosi pakopų, 

mokomųjų dalykų mokytojų komandose) būtų efektyvus ir veiksmingas. 3,6 

 Vadovas aiškiai supažindina su pokyčių būtinybe, tikslais ir būdais juos pasiekti 3,6 

5 žemiausios vertės atsakymai  

 Visi mokytojai skiria vienodai dėmesio tam, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių. 2,9 

 Mūsų mokykloje galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus. 2,9 

 Aš, kaip mokytoja(-as), pakankamai dalyvauju sprendimų priėmimo procesuose ir turiu 

pakankamai įtakos priimamiems sprendimams.  3,0 

 Mokykloje visi vertinami objektyviai pagal atliekamus darbus, jų svarbą sėkmingai mokyklos 

vystymuisi 3,0 

 Kolektyve netoleruojamas aplaidumas, abejingumas ir nusišalinimas, jie yra iškeliami aikštėn 3,0  

 

 

 

 

 



DARBO IR MOKYKLOS MIKROKLIMATAS 

 Savo mokykloje mes puoselėjame turtingą ir įvairų mokyklinį gyvenimą, kuriame svarbų vaidmenį 

vaidina bendruomeninė veikla (šventės, sportas, meno renginiai ir kt.). 3,6  

 Mokytojų tarpusavio bendravimui būdingas pasitikėjimas, atvirumas ir pagarba. 3,5 

 Mokyklos vadovybė pagarbiai ir maloniai bendrauja su visais mokyklos bendruomenės nariais. 3,4  

 Mūsų mokykloje egzistuoja bendros taisyklės ir susitarimai dėl bendrų vertybių, kurie stiprina mokyklos 

bendruomenės sambūvį. 3,4  

 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO IR GINČŲ SPRENDIMO KULTŪRA 

 Mokyklos kasdienybę liečiančius klausimus ir problemas galima atvirai aptarti kolegialiuose pokalbiuose 

ir pasitarimuose. 3,3  

 Mūsų kolektyve į klaidas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 3,3  

 Dažniai teikiame vieni kitiems paskatinančius ir konstruktyvius atsiliepimus. 3,2 

 Diskusijose ir priimant sprendimus į visų kolektyvo narių išsakytas nuomones yra žiūrima rimtai 3,2  

 Konfliktai mūsų mokykloje sprendžiami korektiškai, remiantis tarpusavio partneryste. 3,1  

 

KOLEKTYVO TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMAS IR INTEGRATYVUMAS 

 Iš kolegų sulaukiu dalykinės paramos (pasidalinimas patyrimu ir mokomąją-dalomąja medžiaga, naujų 

mokymo priemonių, mokymo ir mokymosi formų diegimas).  3,3, 

 Iš kolegų sulaukiu socialinės paramos (galėjimas iškelti aikštėn problemas, gauti kolegialų patarimą ir 

kt.). 3,2  

 Kilus problemoms, mūsų mokytojai padeda vienas kitam ir privačioje sferoje. 3,2 

 Mes žinome vienas kito stiprybes ir panaudojame jas bendroje veikloje. 3,2  

 Mes drauge švenčiame savo laimėjimus ir pavykusius bendrus projektus. 3,1  

 

KOMANDINIS DARBAS 

 Mūsų mokykla turi aiškius bendrus tikslus. 3,6  

 Mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje, susibūrę į pastovias komandas (pagal klases, laidas, ugdymo 

pakopas arba mokomuosius dalykus).  3,4  

 Komandos susitarė dėl bendrų tikslų, kurių bus siekiama pamokinėje veikloje. 3,4  

 Komandos nariai taip planuoja ir vykdo savo darbą, kad pasiektų savo tikslus ir gerai bendradarbiautų 

tarpusavyje. 3,4  

 Kiekvieno komandos nario dalyvavimas bendrame projekte ir indėlis į bendrą veiklą yra visiems aiškūs ir 

skaidrūs. 3,2  

 Mūsų mokykloje didelė reikšmė teikiama mokytojų tarpusavio bendradarbiavimui. 3,2  

 

BENDRADARBIAVIMO SRITYS. Reguliariai bendradarbiauju su kolegomis šiose srityse: 

 Aptariant mokinių pažangumą (pasiekimus, priežiūrą, ugdymo poreikį). 3,6  

 Aptariant auklėjimo klausimus (pvz., drausmę ir taisykles, socialines mokinių kompetencijas). 3,6 

 Aptariant mokomosios medžiagos parinkimą, medžiagos koordinavimą. 3,3 

 Keičiantis mokomąja, dalomąja medžiaga. 3,3  

 Ruošiantis pamokai. 3,2 

 

 KOMANDOS VYSTYMASIS - MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT 

 Mokytojai dalinasi tarpusavyje savo pamokinės praktikos patyrimu, taikomais metodais ir už viso to 

slypinčiais įsitikinimais, stebi vienas kito pamokas ir aptaria jas tarpusavyje.  3,5  

 Mokytojai dalinasi savo mokymo ir mokymosi medžiaga su kitais kolegomis, papasakoja šiems apie savo 

patirtį jų taikyme ir prašo pastarųjų atsiliepimų. 3,3  

 



LAIKO PLANAVIMAS IR DARBO PASIDALINIMAS 

 Kartą per savaitę yra numatytas pastovus laikas, skirtas bendradarbiavimui. 3,5  

 Komandos narių turimais skirtingais gebėjimais pasinaudojama tam, kad galima būtų deramai paskirstyti 

darbus, deleguojant juos specialistams. 3,4  

 Užduotys ir vadovavimas yra tinkamai paskirstytos asmenims, atsižvelgiant į pastarųjų gebėjimus. 3,2  

 

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAI IR DALYVAVIMAS JUOSE 

 Mokyklos vadovybė rūpinasi tuo, kad nutarimai būtų nuosekliai įgyvendinami. 3,5  

 Informacijos cirkuliavimas tarp švietimo skyriaus, mokyklos vadovybės, mokytojų ir nepedagoginio 

personalo yra gerai sureguliuotas ir gerai veikia. 3,2 

 

MOKYKLOS VYSTYMASIS 

 Mokyklos vadovas(-ė) remia bendruomeniškumą skatinančių veiklų idėjas (šventės, ritualai, bendra 

sportinė veikla ir t.t.). 3,6  

 Mūsų mokykloje tvirtai sutariama dėl to, kokios yra mūsų pagrindinės pedagoginės vertybės ir tikslai. 3,5 

 Mokyklos vadovas(-ė) palaiko pagarbius ir draugiškus santykius su visais mokyklos bendruomenės 

nariais. 3,4  

 Mokyklos vadovas(-ė) pastebi mano darbus mokyklai, jaučiuosi vertinamas 3,3  

 Mokyklos vadovas(-ė) paiso teisingo su mokykla susijusių užduočių paskirstymo mokytojų kolektyve, 

geba deleguoti užduotis pagal kompetencijas 3,2  

 Aš nebijau siūlyti iniciatyvų ir idėjų 3,2  

 Jaučiu, kad visas mokyklos personalas yra viena komanda 3,0  

 

IŠVADA:  

Atsižvelgiant į atsakymų įverčius galima manyti, jog yra mokytojų, manančių, kad mokyklos kolektyvas 

draugiškas, linkęs bendradarbiauti, kartu dirbti ir spręsti problemas, turi potencialą, mato bendrą tikslą, 

priima vadovo siūlomą pokyčių būtinybę ir tikslus, mato ir išnaudoja skirtingus komandos narių 

gebėjimus. Akivaizdus daugumos mokytojų bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarpusavyje, 

dalinimasis, palaikymas. Daugelis mokytojų pritaria, kad vadovybė siekia įgyvendinti tikslus, skatina 

bendruomeniškumą.  

Remiantis atsakymų įverčiais galima manyti, kad yra mokytojų, kurie nesijaučia pakankamai saugūs, nes 

įžvelgia, jog ne su visais elgiamasi vienodai sąžiningai, ne visi vertinami objektyviai pagal atliekamus 

darbus, ne visi laikosi susitarimų ir tai yra toleruojama, negalima atvirai iškelti konfliktų,  galbūt todėl 

nesijaučia vertinami ir skatinami, per mažai dalyvauja priimant sprendimus, neaktyviai siūlo savo idėjas,  

galimai todėl nesidalina lyderyste ir nesijaučia kartu su visu personalu kaip viena komanda, verčiau 

renkasi bendradarbiavimą savo komandose. 

 


