
 

Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2015 m.  

 

Platusis įsivertinimas  atliktas 2015 m. kovo mėn. „IQESonline.lt“ sistemoje. 

Aukščiausiai įvertintos sritys - aplinkos jaukumas, mokyklos vizija, misija ir tikslai, mokyklos atvirumas 

ir svetingumas, mokytojo veiklos planavimas, tradicijos ir ritualai. 

Nustatytos tobulintinos sritys - tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis, mokėjimas mokytis, 

mokymosi motyvacija. 

Nutarta giliau panagrinėti sritį “Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis”. 

Tyrimo tikslas: Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis. 

Tyrimo uždaviniai:  

 Atskleisti tėvų (globėjų) ir gimnazijos pedagogų bendradarbiavimo ypatumus. 

 Ištirti tėvų (globėjų) ir gimnazijos pedagogų bendradarbiavimo privalumus ir trūkumus. 

 Pateikti tyrimo  išvadas ir pasiūlymus.  

Išsikeltam tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas- anketinė apklausa.  

Tyrime dalyvavo 125 1-12 klasių klasių tėvai, 35 mokytojai, 135 7-12 klasių mokiniai:  

Progimnazijos 7-8 klasės 41 mokinys - 30% 

Gimnazijos I pakopos (I-II klasės) 47 mokiniai 35% 

Gimnazijos II pakopos (III-IV klasės) 47 mokiniai 35% 

Išvados: 

I. Gimnazijoje sėkmingai veikia mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo sistema siekiant padėti vaikams 

mokytis.  

 

II. Gimnazijoje yra bendri susitarimai su tėvais dėl namų darbų ruošimo tvarkos, dėl priemonių reikalingo 

ir panaudojimo. 

93% tėvų pakanka informacijos apie ugdymo procesui reikalingas priemones ir jie sutinka, kad įsigytos 

priemonės padeda pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.  

82% mokytojų mano, jog tėvų pagalba yra veiksminga.  

III. Tėvai domisi ir reguliariai gauna išsamią informaciją apie savo vaikų mokymąsi ir ugdymo kaitos 

rezultatus.  

Apie  90% tėvų teigia, jog  iš mokytojų gauna informaciją apie vaiko pasiekimus, vaiko elgesį ir lankomumą.  

Apie 80% tėvų   teigia, kad iš mokytojų  gauna informaciją, apie ugdymo turinį ir metodus  bei ugdymosi 

pagalbą.  

61% tėvų  bendrauja su pedagogais dirbančiais su jų vaikais, ne rečiau nei kartą per mėnesį,  iš jų 35% ne rečiau 

nei kartą per savaitę, 34% ne rečiau nei kartą per mėnesį.  

Informaciją apie vaiko mokymosi   pasiekimus  77% tėvų gauna kasdien arba ne rečiau nei kartą per savaitę. 

Su savo vaikų apie pasiekimus gimnazijoje 91% tėvų kalbasi kasdien arba kelis kartus per savaitę. 



83% mokytojų teigia, kad su mokinių tėvais bendrauja ne rečiau nei kartą per mėnesį, iš jų 34 % - ne rečiau nei 

kartą per savaitę. 

69% mokytojų mano, kad pateikia tėvams informaciją apie jų vaiko mokymąsi ne rečiau nei kartą per savaitę, o 

29% - ne rečiau nei kartą per mėnesį.    

Mokytojai dažniausiai teikia informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus (94%).  

Mokytojai įvardija kitas priimtiniausias bendravimo su tėvais formas: individualius pokalbius (80%), tėvų 

susirinkimus (74%) .  

IV. Tėvai padeda savo vaikams mokytis.  

 

 
V. Gimnazijos bendruomenė efektyviai išnaudoja „Tamo“ galimybes tarpusavio bendradarbiavimui 

siekdami geresnių ugdymo rezultatų.   

   Mokytojai: 

priimtiniausia bendravimo su tėvais forma yra informacijos pateikimas TAMO 74% 

priimtiniausia bendravimo su tėvais forma - individualūs pokalbiai 80% 

   Tėvai:  

naudingiausia bendravimo  forma yra pokalbis gimnazijoje  ir žinutės TAMO 99% 

naudingiausia bendravimo  forma yra tėvų susirinkimai 95% 

 

informaciją TAMO dienyne tikrina kasdien 92% 

informaciją TAMO dienyne tikrina ne rečiau nei kartą per mėnesį 7% 

         Mokiniai:  

tėvų, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas TAMO labai efektyvus 15% 

bendradarbiavimas TAMO efektyvus 39% 

bendradarbiavimas TAMO nepakankamai efektyvus 20% 

bendradarbiavimas TAMO neefektyvus visai 25% 

    

Veiklos tobulinimo priemonės: 

 Glaudžiau bendradarbiauti su tėvais ir globėjais, aptariant jų vaikų ugdymo(si) pasiekimus. 

 Skatinti tėvų iniciatyvą ne tik domėtis gimnazijoje vykdoma veikla, bet ir aktyviai dalyvauti joje. 

 Informuoti tėvus ne tik apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, bet ir apie mokymo turinį ir būdus. 

 Tradicines bendravimo formas su tėvais papildyti netradicinėmis. 

 Informuoti tėvus apie gimnazijoje teikiamą pagalbą mokiniams: individualias ir grupines konsultacijas, 

specialistų konsultacijas, ugdymo poreikiams skirtas pamokas,  namų ruošos klubą, neformalaus 

ugdymo užsiėmimus. 


