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 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių ir IQES online Lietuva klausimynų atitiktis 

Rodiklis Klausimynas Skalės 

1 SRITIS. REZULTATAI 

1.1.  TEMA. 

Asmenybės branda 

1.1.1. Asmenybės 

tapsmas 

Stebėjimo protokolas, skirtas 

mokytojams: Mokymosi 

bendradarbiaujant kompetencijos  

(GR11) 

Kompetencijų aprašai šiose srityse: mokantis 

pagelbėti kitam; vadovauti savo mokymuisi; 

konstruktyviai bendradarbiauti; prisiimti atsakomybę 

už savo klasę 

Mokinių apklausa apie mokymosi 

kompetencijas ir pamokos poveikį skirta 

konkrečiam mokomajam dalykui  

(Mk06) 

Klausimynas apie mokyklos įtaką: mokinių valia ir 

pasitikėjimo savimi lygis; emocijų ir pasiekimų 

lygis; savarankiškumas; socialinė kompetencija 

Mokytojų apklausa apie mokyklos 

mikroklimatą (M02) 

Teigiami mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai 

1.2. TEMA . Pasiekimai 

ir pažanga 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga  

1.2.2. Mokyklos 

pasiekimai ir pažanga 

Mokytojų apklausa Pasiekimai LT  

(M10) 

Mokyklos įtaka mokinių mokymosi rezultatams;  

mokymo mokytis ir socialinių gebėjimų ugdymas; 

iniciatyvumo; kūrybiškumo ir verslumo ugdymas 

Mokinių apklausa Pasiekimai LT  

(Mk11) 

Mokyklos įtaka dalyko pasiekimams; Mokėjimas 

mokytis ir pažinimas; Socialinės kompetencijos ir 

bendravimas; Iniciatyvumas; Kūrybiškumas; 

verslumas 

Tėvų apklausa Pasiekimai LT  (T04) Mokyklos įtaka dalyko pasiekimams; Mokymo 

mokytis ir socialinių gebėjimų ugdymas; 

Iniciatyvumo, kūrybiškumo ir verslumo ugdymas 

Mokinių apklausa Pagalba mokiniui LT  

(Mk12) 

Profesinis informavimas 

 

2 SRITIS. UGDYMAS IR MOKINIŲ PATIRTYS 

2.1. TEMA. Planavimas 

2.1.1. Ugdymo tikslai 

2.1.2. Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Švietimo ir auklėjimo misijos suvokimas 

Mokytojų apklausa apie pamokos 

kokybę  (M01) 

Orientavimasis į mokinius 

Mokinių apklausa Pagalba mokiniui LT  

(Mk12) 

 Santykiai su bendraamžiais; Santykiai su 

mokytojais; Pagalba mokiniams; Rūpinimasis 

mokiniais;  Mokinių problemos mokykloje   

Tėvų apklausa Pagalba mokiniui LT  

(T05) 

 Vaiko savijauta mokykloje; Vaiko mokymąs(si); 

bendradarbiavimas su mokykla; Vaiko mokymasis 

namie; Pagalba priimant sprendimus dėl vaiko 

tolimesnio mokymosi; Mokyklos pagalba tėvams ir 

vaikams 

Mokytojų apklausa Pagalba mokiniui 

LT  (M11) 

Mokyklos pagalbos veikla; Mokytojų kompetencija 

prevencijos srityje; Mokytojų kompetencija 

intervencijos (pagalbos teikimo) srityje; Specialiųjų 

mokymosi poreikių tenkinimas 

2.2. TEMA . 

Vadovavimas 

mokymuisi 

2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas  

2.2.2. Mokymosi 

organizavimas 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Mokymo organizavimas; Vadovavimas klasei ir 

pamokų klimatas 

Mokytojų apklausa apie mokyklos 

mikroklimatą (M02) 

Teigiami mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai 

Mokytojų apklausa Mokyklos kultūra 

LT (M08) 

Asmenybės raidos ir mokymosi pasiekimų lūkesčiai 

Mokinių apklausa apie pamokos kokybę 

(5 - 12 klasės) (Mk01) 

Mokymuisi palankus mikroklimatas; Įdomios 

pamokos; Aiškumas; Orientavimasis į mokinius; 

Aktyvus mokymasis; Išmoktos medžiagos 

įtvirtinimas; Metodų įvairovė; Mokymasis mažose 

grupėse 

Mokinių apklausa apie mokyklos ir Vadovavimas klasei ir pamokų klimatas; Pagalba 
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mokymo kokybę (5 - 12 klasės) (Mk08) mokantis 

Mokinių apklausa Mokyklos kultūra LT  

(Mk09) 

Mokyklos mikroklimatas; asmenybės raidos ir 

mokymosi pasiekimų lūkesčiai 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos 

kokybę  (T01) 

Pamokų vertinimas; Mokyklos kultūra ir mokyklos 

mikroklimatas 

Tėvų apklausa Mokyklos kultūra LT  

(T02) 

Asmenybės raidos ir mokymosi pasiekimų lūkesčiai 

Mokytojų apklausa apie pamokos 

kokybę  (M01) 

Klasės valdymas; Mokymuisi palankus 

mikroklimatas; Motyvuojanti pamoka. Aiškumas. 

Orientavimasis į poveikį; Orientavimasis į mokinius; 

Aktyvus mokymasis; Metodų ir socialinių formų 

įvairovė; Heterogeniškumo paisymas 

Mokytojų apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (M09) 

Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą; 

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 

Mokinių apklausa apie pamokos kokybę 

(pradinės klasės)  (Mk02) 

Pamokos kokybės kriterijai: Palanki mokymuisi 

atmosfera; motyvavimas; Aiškumas ir struktūra; 

mokinių aktyvinimas; Integracija ir 

individualizavimas; Metodų įvairovė 

Mokinių apklausa apie klasės valdymą 

(5 – 12 klasės)  (Mk04) 

Vadovavimo klasei kokybė: vadovavimo 

efektyvumas; laiko vadyba; trukdžių prevencija; 

taisyklės 

Mokinių apklausa apie klasės valdymą 

(pradinės klasės)  (Mk05) 

Vadovavimo klasei kokybė: Vadovavimo 

efektyvumas; Laiko vadyba; Trukdžių prevencija; 

Taisyklės 

Mokinių apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (Mk10) 

 Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant 

ugdymą; Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 

Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 

LT  (T03) 

 Mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant 

ugdymą;  

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 

Mokytojų apklausa Pagalba mokiniui 

LT  (M11) 

Mokyklos pagalbos veikla; Mokytojų kompetencija 

prevencijos srityje; Mokytojų kompetencija 

intervencijos (pagalbos teikimo) srityje; Specialiųjų 

mokymosi poreikių tenkinimas 

Grįžtamojo ryšio apie pamokos kokybę 

formos (Gr 04; 05; 06; 07; 08) 

Vadovavimo klasei kokybė: Vadovavimo 

efektyvumas; Laiko vadyba; Trukdžių prevencija; 

taisyklės 

 Trumpos grįžtamojo ryšio formos (Gr 

12; 15-19) 

 

2.3. TEMA. Mokymosi 

patirtys 

2.3.1. Mokymasis 

2.3.2. Ugdymas 

mokyklos gyvenimu 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Savarankiškas ir kolektyvinis mokymasis; Mokyklos 

kultūra ir mokyklos klimatas 

Mokinių apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (5-12 klasės) (Mk08) 

Pamokos; Pagalba mokantis; Savarankiškas 

mokymasis 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos 

kokybę  (T01) 

Ugdymo ir mokymosi procesai 

Stebėjimo protokolas; skirtas 

mokytojams: Mokymosi 

bendradarbiaujant kompetencijos  

(GR11) 

Kompetencijų aprašai šiose srityse: "mokantis 

pagelbėti kitam"; "vadovauti savo mokymuisi"; 

"konstruktyviai bendradarbiauti"; "prisiimti 

atsakomybę už savo klasę" 

Mokinių apklausa apie mokymosi 

kompetencijas ir pamokos poveikį skirta 

konkrečiam mokomajam dalykui  

(Mk06) 

Klausimynas apie mokyklos įtaką: Mokinių valia ir 

pasitikėjimo savimi lygis; Emocijų ir pasiekimų 

lygis; Savarankiškumas; Metodai ir mokymosi 

strategijos; Socialinė kompetencija 

Mokinių apklausa apie mokymosi 

kompetencijas ir pamokos poveikį skirta 

Klausimynas apie mokyklos įtaką: mokinių valia ir 

pasitikėjimo savimi lygis; emocijų ir pasiekimų 
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konkrečiam mokomajam dalykui  

(Mk06) 

lygis; savarankiškumas; metodai ir mokymosi 

strategijos; socialinė kompetencija 

Mokytojų apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (M09) 

Mokinių mokymasis 

 

Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 

LT  (T03) 

 Mokinių mokymasis 

 

Mokinių apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (Mk10) 

Mokinių mokymasis. 

 

  

Pamokų stebėjimo instrumentai (GR20; 

20a; 21) 

Pamokos kokybės kriterijai ir užduotys 

Trumpos grįžtamojo ryšio formos (Gr 

13) 

Klasės valandėlės vertinimas 

2.4. TEMA . Vertinimas 

ugdant 

2.4.1. Vertinimas 

ugdymui 

2.4.1. Mokinių 

įsivertinimas 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Pagalba mokantis ir vertinimas 

Mokinių apklausa apie pamokos kokybę 

(5 - 12 klasės) (Mk01) 

Pamokų poveikis 

Mokytojų apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (M09) 

Vertinimas ugdant 

 

Mokinių apklausa apie mokymosi 

kompetencijas ir pamokos poveikį skirta 

konkrečiam mokomajam dalykui  

(Mk06) 

Pasiekimų patikrinimas 

Mokinių apklausa Ugdymas ir 

mokymasis LT  (Mk10) 

Vertinimas ugdant 

 

Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 

LT  (T03) 

Vertinimas ugdant 

3 SRITIS. APLINKOS 

3.1. TEMA. 

Įgalinančios mokytis 

fizinė aplinka 

3.1.1. Įranga ir 

priemonės 

3.1.2. Pastatas ir aplinka 

3.1.3. Aplinkų 

bendrakūra 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Mokyklos kaip gyvenimo erdvės požymiai 

Mokinių apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (5 - 12 klasės) (Mk08) 

Mokykla kaip gyvenamoji aplinka 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos 

kokybę  (T01) 

Mokykla kaip gyvenimo ir patyrimo erdvė 

3.2. TEMA. Mokymasis 

be sienų 

3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje 

3.2.2. Virtualios 

aplinkos  

  

4 SRITIS. VADYBA IR LYDERYSTĖ 

4.1. TEMA. Mokyklos 

valdymas 

4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai 

4.1.2. Lyderystė  

4.1.3. Mokyklos 

savivalda 

Mokytojų apklausa apie mokyklos 

mikroklimatą (M02) 

Vadovavimas mokyklai; Bendradarbiavimas darbo 

grupėse; Proaktyvus problemų sprendimas; 

Pozityvus ugdytojų ir ugdytinių santykiai  

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Balso teisė ir dalyvavimas; Mokyklos valdymas; 

Informacija ir sprendimų priėmimas; Švietimo ir 

auklėjimo misijos suvokimas 

Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos 

bendradarbiavimą  (M05) 

Mokyklos vystymas; Sprendimų priėmimo procesai 

ir dalyvavimas juose 

Veiklos strategijos gero mokyklos 

mikroklimato kūrimui ir 

puoselėjimui (M07) 

10 veiklos sričių mokyklos klimatui gerinti: 

Santykiai; integralumas; Veiklos reglamentavimas; 

konfliktai; Atsakomybės sritys; Mokyklos etoso 

tobulinimas; Mokyklos šventės 
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Mokytojų apklausa Mokyklos kultūra 

LT (M08) 

Mokyklos tradicijos ir ritualai; Tapatumo jausmas; 

Mokyklos mikroklimatas 

Mokinių apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (5 - 12 klasės) (Mk08) 

Mokyklos bendruomenė ir mokyklos klimatas; Balso 

teisė ir dalyvavimas 

Mokinių apklausa Mokyklos kultūra LT  

(Mk09) 

tapatumo jausmas; mokyklos įvaizdis 

Mokytojų apklausa apie metinį 

vertinimą (anketa ir diskusija)  (M03; 

M03a) 

 Mokyklos vystymosi veiklos prasmė ir nauda; 

Tikslai ir priemonės; Ištekliai ir darbo metodai;  

Rezultatai ir tolesnis darbas 

Mokyklos vadovybės vertinimas  (M06) Komunikacija ir parama; pasiekimai, jų 

pripažinimas; Konstruktyvi kritika; Mokyklos 

klimato puoselėjimas; Informavimas ir sprendimai; 

Komandų veikla ir jų formavimas; Individualus 

darbuotojų skatinimas ir personalo vadyba; 

Mokyklos viešieji ryšiai; Mokyklos tobulinimas; 

Pedagogų bendradarbiavimas 

Mokytojų apklausa Mokyklos strateginis 

valdymas LT  (M12) 

Strateginio plano kūrimas. Mokykloje esančių planų 

dermė; Personalo reikalingo strategijai įgyvendinti 

komplektavimas; Tikslų pateikimas personalui; 

Pokyčių inicijavimas; Pokyčių įgyvendinimas; 

Strategijos įgyvendinimo priežiūra 

4.2. TEMA . 

Mokymasis ir veikimas 

komandomis 

4.2.1. Veikimas kartu 

4.2.2. Tėvų ir globėjai 

galimybių pažinimas ir 

didinimas 

4.2. 3. Mokyklos 

tinklaveika 

Mokytojų apklausa apie mokyklos 

mikroklimatą (M02) 

Mokyklos gyvenimo gyvybingumas; Proaktyvus 

problemų sprendimas 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo sritys 

Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos 

bendradarbiavimą  (M05) 

Pedagogų bendravimas; Bendra veikla klasių 

koncentruose; Susitarimų laikymasis; Komunikacija 

pedagogų bendruomenėje; Problemų sprendimų 

keliai ir modeliai; informacijos sklaida; Laiko 

planavimas ir darbo pasidalinimas 

Mokytojų apklausa Mokyklos kultūra 

LT (M08) 

Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje; 

Mokyklos įvaizdis 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos 

kokybę  (T01) 

Mokyklos kultūra ir mokyklos mikroklimatas; 

Reguliarus informacijos teikimas; Tėvai kaip 

mokyklos partneriai 

Tėvų; globėjų apklausa NMVA 2014  

(T07) 

Bendruomeniškumas; dalyvavimas; informavimas 

Tėvų apklausa Pagalba mokiniui LT  

(T05) 

 Vaiko savijauta mokykloje; Vaiko mokymąs(si); 

Bendradarbiavimas su mokykla; Vaiko mokymasis 

namie; Pagalba priimant sprendimus dėl vaiko 

tolimesnio mokymosi; Mokyklos pagalba tėvams ir 

vaikams  

3. TEMA . Asmeninis 

meistriškumas 

4.3.1. Pozityvus 

profesionalumas  

4.3.2. Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas 

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir 

mokymo kokybę (M04) 

Bendradarbiavimas; profesionalumas; Kokybės 

vadyba 

Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos 

bendradarbiavimą  (M05) 

Komandos stiprinimas – mokymasis 

bendradarbiaujant 

Mokytojų apklausa Mokyklos strateginis 

valdymas LT  (M12) 

Tikslų pateikimas personalui; Kompetencijos 

tobulinimas  

Mokytojų apklausa Pagalba mokiniui 

LT  (M11) 

Mokytojų kompetencija prevencijos srityje; 

Mokytojų kompetencija intervencijos (pagalbos 

teikimo) srityje  

Pamokų stebėjimo instrumentai (GR20; 

20a; 21) 

Nusakyti pamokų kokybės kriterijai; Taikytini 

pamokų kokybės vertinimui ir įsivertinimui 

 


