MOKINIŲ APKLAUSOS „MOKYKLOS KULTŪRA“ DUOMENYS, 2016-11-28
Dalyvavo 120 mokinių, visiškai atsakytų klausimynų – 98 proc.
5 aukščiausios vertės duomenys:
1. Aš dedu visas pastangas, kad mokyčiausi gerai - 3,3.
2. Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką - 3,3.
3. Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatin., geru žodžiu ir kt.) - 3,2.
4. Man mokyklos taisyklės yra aiškios - 3,2.
5. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko - 3,1.
5 žemiausios vertės duomenys:
1. Pamokose nėra triukšmaujama, todėl lengva susikaupti ir mokytis - 2,1.
2. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai - 2,1.
3. Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių - 2,1.
4. Mūsų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi pagarbiai ir neįžūliai - 2,4.
5. Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarėme - 2,5.
Klausimyn Įvert.
Gerai įvertinti atsakymai
Poreikis keistis
o tema
Mokyklos
2,8
Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai Mūsų kl. mokiniai su mokytojais
mikroklim.
yra įvertinami (paskat., pagyrimais ir kt.) –
elgiasi pagarbiai, neįžeidžia – 2,4.
3.2.
Mokiniai draugiški ir padeda vieni
Mokytojai su manimi elgiasi teisingai,
kitiems – 2,5.
santykiai nėra įtempti – 3.
Mokytojai nėra manęs įžeidę – 2,6.
Asmenybės 3
Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir
Mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei
raidos ir
išmoktų pamoką – 3,3.
jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems – 2,7.
mokymosi
Aš dedu visas pastangas, kad mokyčiausi
pasiekimų
gerai – 3,3 (Tai rodo pakankamai pozityvią
lūkesčiai
motyvaciją).
(Gerai įvertinta dauguma atsakymų,
susijusių su lūkesčiais, pastangomis,
mokytojų dėmesiu, pagalba, paskatinimu.
2015 m. – 90 proc.)
Tapatumo
2,7
Aš pasitikiu mokytojais – 2,9.
Aš pasitikiu bendraklasiais – 2,6.
jausmas
Aš didžiuojuosi savo mokykla ir esu
patenkintas, kad mokausi joje – 2,6.
Mokyklos
2,9
Aš didžiuojuosi mokyklos simbolika – 3.
Noriai įsitraukiu į mokyklos švenčių
tradicijos ir
organizavimą – 2,7.
ritualai
Tvarka
2,6
Man mokyklos taisyklės yra aiškios – 3,2.
Pamokose triukšmaujama, todėl nėra
mokykloje
Visiems mokiniams taikomos vienodos
lengva susikaupti ir mokytis – 2,1.
taisyklės – 3,1.
Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių –
Jei mokiniai blogai elgiasi, mokytojai
2,1.
stengiasi išsiaiškinti priežastis – 3.
Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl
kurių visi susitarėme – 2,5.
Mokyklos
2,9
Dirba geri vadovai – 3.
Mokykla yra unikali, išsiskirianti iš
įvaizdis
Dirba stiprūs visų dalykų mokytojai – 2,9.
kitų – 2,7.
Rūpinamasi visais mokiniais – 2,9.
Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris
į mokymąsi – 2,8.
1. Drausmė, santykiai, susitarimai, taisyklės pamokų metu.
Tobulinti
2. Kartu su mokiniais ir mokytoju susikurti savo klasei pritaikytas, išskirtines taisykles
drausmei stiprinti.
3. Pamokos struktūros laikymasis, kruopščiai suplanuotas mokinių darbas pamokoje
pagal individualius gebėjimus.
Ataskaitą parengė pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė

