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 VEIKLOS RODIKLIS                                    4.2.1. Veikimas kartu 

                                                             
 

Privalumai Trūkumai Rekomendacijos 

Atlikus mokytojų anketos analizę, 

paaiškėjo privalumai: 
 

100 % pedagogų bendradarbiauja 

tarpusavyje, susibūrę į nuolatines 

komandas. 
   
100 % reguliariai bendradarbiauja su 

kolegomis šiose srityse: aptariant 

mokomosios medžiagos parinkimą, 

ruošiantis pamokai, keičiantis 

mokomąja medžiaga, aptariant 

mokinių pažangumą.   
 

96,9 % respondentų mano, kad 

mokykloje yra susitarta dėl bendrų 

vertybių, egzistuoja bendros taisyklės, 

stiprinančios mokyklos bendruomenės 

sambūvį.  
 

96,9 % komandos narių laikosi bendrų 

susitarimų.  
 

96,8 % mokyklos pedagogų 

sąmoningai, kryptingai mokosi drauge 

ir vieni iš kitų įvairiose komandose, 

darbo grupėse (ugdymo procese, 

projektinėje veikloje, mokyklos darbo 

grupėse ir kt.).  
 

96,7 % respondentų mano, kad 

mokyklos vadovai rūpinasi tuo, kad 

nutarimai būtų nuosekliai 

įgyvendinami. 
 

93,8 % pedagogų bendradarbiavimas 

komandoje asmeniškai praturtina ir 

palengvina darbą.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiems mokyklos 

pedagogams paisyti ir 

laikytis susitartų bendrų 

taisyklių, padėsiančių 

stiprinti bendruomenės 

sambūvį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93,8 % mokyklos pedagogų teigia, kad 

tarpusavio bendravimui būdingas 

pasitikėjimas, atvirumas ir pagarba.  
 

93,8 % mokyklos kasdienybės 

klausimus ir problemas gali atvirai 

aptarti kolegialiuose pokalbiuose ir 

pasitarimuose. 
 

93,8 %  respondentams sprendimų 

priėmimo procesai yra suprantami ir 

sąlygoja aiškius nutarimus. 
 

90,6 % sutinka, kad mokyklos 

vadovybė pagarbiai ir maloniai 

bendrauja su visais mokyklos 

bendruomenės nariais. 

   

90,6 % pedagogų aktyviai dalyvauja 

mokyklos problemų aptarime ir turi 

įtakos priimant sprendimus.  
 

87,5 % kolegų sulaukia dalykinės 

paramos (pasidalijimas patyrimu ir 

mokomąja-dalomąja medžiaga, naujų 

mokymo priemonių, mokymo ir 

mokymosi formų diegimu).  
 

84,4 % pedagogų skiria vienodai 

dėmesio tam, kad būtų laikomasi 

bendrų taisyklių.  
 

83,8 % mano, kad mokykloje yra 

sukurta bendra metodinių priemonių 

bazė, kuria gali naudotis visi 

mokyklos mokytojai, 16.1 % 

nesutinka.  
 

81.2 % respondentų sutinka su 

teiginiu, kad mokykloje organizuojami 

vidiniai kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, 18.8 % su šiuo teiginiu 

nesutinka.  
 

 

Pagal atliktą dokumentų analizę 

rasta: 

 

2020 m. buvo sudarytos 7 darbo 

grupės, 2021 m. – 10 darbo grupių. 

Į darbo grupes buvo įtraukti visi 

pedagogai.  

 
 

 

 

Dažniausiai darbo grupėse 

dirba tie patys pedagogai, o kiti 

per dvejus metus dalyvavo tik 

vienoje ar dvejose darbo 

grupės veiklose. 

 

 

 

 

Tolygiau paskirstyti 

pedagogų dalyvavimą darbo 

grupėse taip, kad vienas 

asmuo priklausytų ne 

daugiau kaip 3–4 grupėms. 



2020 m. integruotos veiklos planavime 

ir vykdyme nedalyvavo 12 % 

mokytojų, 10 % auklėtojų. 

2021 m. suplanuota 27-ių integralių 

pamokų-veiklų ir 14-os edukacijų 

socialinėse erdvėse tematika, numatyti 

siektini rezultatai: 90 % mokytojų  

planavo integruotas veiklas, 85 % – 

sėkmingai jas realizavo, ieškodami 

naujų mokymo būdų. 
 

55 % mokytojų planavo edukacijas 

socialinėse aplinkose, 45 % – 

sėkmingai panaudojo edukacines 

erdves mokinių ugdymui. 
 

Popamokiniame ugdyme buvo 

suplanuotos 9-ios integralios veiklos. 

Įgyvendintos 100 %.   
 

Auklėtojoms organizuotos 2 

metodinės valandos-užsiėmimai, 

pasikviečiant mokytoją V. Siutilienę, 

mokyklos med. psichologę T. 

Mišeikienę. 

 

29,4 % pedagogų dirbo 1–2 

darbo grupėse, 70.6 % dirbo 3–

7 (ir daugiau) darbo grupėse. 

 

Mokykloje  darbai ir 

atsakomybė paskirstoma 

nelygiavertiškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau organizuoti integralų 

ugdymą netradicinėse 

erdvėse. 

 

 

Galutinis vertinimas: Veiklos rodiklis 4.2.1. Veikimas kartu yra vertinamas gerai.  

 


