
Šilutės meno mokyklos 

tyrimas apie 
MOKYKLOS MIKROKLIMATĄ

2020 m.



Dalyvavusių apklausoje skaičiai

MOKYTOJAI MOKINIAI TĖVAI

29 (58%) 127 (24,4%) 139 (apie 34,75%)



MOKYTOJAI DIRBA:

Individualiai 48,3%

Grupėse 17,2%

Mišriai 34,5%

TĖVAI KURIŲ VAIKAI MOKOSI:

Prad. ugdyme 58%

Pagr. ugdyme 41,3%

Kita 0,7%

MOKINIAI MOKOSI:

Prad. ugdyme 49,6% Muzikos sk. 53,9% (68 vaikai iš 258)

Pagr. ugdyme 45,6% Šokio sk. 2,8%  (3 vaikai iš 65)  

Kita 4,8% Dailės sk. 43,3% (56 vaikai iš 270)



MOKYKLOS VERTINIMAS

TEIGIAMI

VERTINIMAI

Mokytojai jaučiasi vertinami 

darbe

85,2 %

Tėvai patenkinti mokykla 93,5 %

Mokiniai jaučiasi saugiai 96,5 %



MOKYTOJAI

Mokytojų tarpusavio bendravimui būdingas

pasitikėjimas, atvirumas, bei pagarba, su

tuo sutinka 68,9% apklaustųjų.

65,5% teigia, kad įžeidžiančių ir

nuvertinančių atiliepimų apie kolegas šioje

darbovietėje beveik nepasitaiko.



MOKYTOJAI

89,7% apklaustųjų mokytojų sutinka,

kad konfliktai mokykloje sprendžiami

korektiškai ir tinkamai.

79,3% teigia, kad padeda vienas kitam

kilus problemoms.



MOKYTOJAI

86,4% sutinka, kad mokyklos vadovai

maloniai ir pagarbiai bendrauja su visais

mokyklos bendruomenės nariais.

82,8% teigia, kad mūsų kolektyve į klaidas

žiūrima kaip į mokymosi galimybę.



MOKYTOJAI

79,3% mokytojų sutinka arba visiškai

sutinka, kad jų nuomonė išklausoma

vykdomose diskusijose ir priimant

sprendimus, o 17,2% dalinai sutinka.



MOKYKLOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

TEIGIAMI

VERTINIMAI

Mokytojai 75,8 % - 55,2 %

Tėvai 91,3 %

Mokiniai 92 %



INFORMACIJOS SKLAIDA

46,4% tėvų pakanka teikiamos informacijos ,

pakanka. 37%, dalinai pakanka arba nepakanka net

16,6% apklaustų tėvų. Taip pat 55,1% tėvų teigia,

kad jiems rūpi kas vyksta mokykloje ir 42%

apklaustųjų kartais domisi mokyklos gyvenimu. Tai

97,1% visų apklaustųjų yra įdomus mokyklos

gyvenimas ir jiems rūpi kas vyksta mokykloje.



ETIKA IR TARPUSAVIO PAGARBA

TEIGIAMI 

VERTINIMAI

Mokytojai 82,8% - 86,2%

Mokiniai 93,6%

Tėvai 94,9 %



MOKYMAS(-IS)

TEIGIAMI 

VERTINIMAI

Mokytojai turi darbo viziją,

geba įsivertinti ir tobulinti savo

kompetencijas

89,7 %

Mokiniai žino ko mokytojai iš

jų tikisi

98,4%

Tėvus tenkina vaikų mokymas(-

is) ir rezultatai, bei jie pasitiki

mokytojais, kaip dalyko

specialistais

89,8 % 

-

94,9 %



MOKYMAS(-IS)

TEIGIAMI 

VERTINIMAI

Mokytojai teigia, kad kryptingai

ugdo mokinių socailines ir

emocines kompetencijas

100 %

Mokiniai jaučia, kad 

mokytojams rūpi kaip jie mokosi
91,2 %

Tėvus tenkina dedamos 

mokytojų pastangos išmokyti 

vaikus

92,7 %



MOKYKLOS MIKROKLIMATAS

TEIGIAMI

VERTINIMAI

Mokiniai mokykloje

jaučiasi saugūs, o

aplinka - jauki

96,8 % 

-

92,8 %

Tėvai mano, kad

mokyklos

mikroklimatas yra

geras ir vaikams joje

patinka

94,9 %

-

95 %



MOKINIAI

96% mokinių teigia, kad mokytojai

juos visada išklauso, kai nori kažką

pasakyti. Ir net 93,6% apklaustųjų

teigia, kad mokytojai su jais

elgiasi tesingai.



MOKINIAI

10,4% mokinių mano, kad negali

pasakyti mokytojams apie savo

problemas, nesvarbu jos namuose ar

mokykloje.

37,6% mokinių visiškai drąsiai kreipiasi

į mokytojus dėl savo problemų.



MOKINIAI

30,4% mokinių jaučia įtampą ir

baimę klasės atmosferoje.



MOKINIŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMAS

TEIGIAMI 

VERTINIMAI

NEIGIAMI

VERTINIMAI

Mokytojai pastebi, kad

mokinių tarpusavio

bendravimas yra geras

96,6% 0,4 %

Mokiniai yra draugiški ir

padeda vieni kitiems
76 % 16,8%



DISKRIMINACIJA IR PATYČIOS

TEIGIAMI 

VERTINIMAI

NEIGIAMI 

VERTINIMAI

Mokytojai nesitaiksto su 

diskriminuojančiu elgesiu

82,7 % 7 %

Mokiniai mano, kad 

mokykloje patyčių nėra

81,6 % 18,4 %

Tėvai mano, kad vaikai 

nepatiria patyčių

90,6 % 9,4 %



TĖVŲ MUOMONĖ APIE MOKYKLĄ 


