
 

 

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos  vidinės komunikacijos proceso 

veiksmingumo vertinimas 

 

Vidinė komunikacija – tai kontroliuojami informacijos mainai bendruomenės viduje, 

kuomet dalijamasi informacija, komunikuojama, vyksta mokymo bei mokymosi procesai, 

organizuojamas komandinis darbas, priimami įvairaus lygio sprendimai, diegiamos inovacijos, 

naudojamos technologijos. Šiame procese dalyvauja visi darbuotojai, vadovai, vienoda atsakomybė 

tenka visiems dalyviams. Veiksminga vidinė komunikacija kuria darnius darbuotojų ir vadovybės 

tarpusavio santykius, stiprina motyvaciją bei užtikrina efektyvią informacijos sklaidą mokyklos 

bendruomenėje, padeda įgyvendinti numatytus organizacijos tikslus.  

Atlikus apklausą „Ugdymas ir mokymasis“ buvo išsiaiškintas teiginys, nurodantis 

didžiausią poreikį keistis, - „Mokytojai tinkamai informuojami apie mokykloje priimtus su ugdymo 

procesu susijusius sprendimus“. 

 

Apklausos tikslas – nustatyti vidinės komunikacijos proceso trukdžius, 

palaikymo priemones, metodus, tobulinant informacijos sklaidą bendruomenėje.  

 

Apklausoje dalyvavo 40 mokyklos mokytojų. 

1 klausimas 

 



 

Išanalizavę lentelės ir grafiko duomenis galime daryti  išvadą, kad aukščiausiais balais (4/5) 

instrukcinę komunikaciją (gaunama darbui reikalinga informacija) vertina 50 proc. respondentų.  60 

proc. respondentų teigia, kad tinkamai taikoma dalyvaujanti komunikacija (3/4 balai). Apskritai, 

visų vidinės komunikacijos rūšių taikymas vertinamas dažniausiai 2 balais.  

 

 

2 klausimas 

 

 

 Gauti duomenys rodo, kad vidinės komunikacijos efektyvumą respondentai vertina kaip tinkamą, 

paveikų, potencialų (3/4 balai).  Komunikacijos reguliarumą aukščiausiu balu vertina 17,5 proc. 

respondentų. 



3 klausimas. 

 

 

Duomenys rodo, kad TAMO dienyno žinutė yra efektingiausia informacijos perdavimo priemonė 

mūsų mokykloje.  

 

4 klausimas 

Pateikite po 1-2 pavyzdžius, kokiu atveju ši informacijos sklaidos priemonė yra efektyviausia:  

 

TAMO dienyno žinutė yra efektyviausia tada, kai siunčiama skubi informacija. Mokytojai nurodė, 

kad svarbu ir informacija apie mokyklą: renginiai, susirinkimai, informacija tėvams, informacija, 

susijusi su ugdymu.  

https://apklausa.lt/f/birzu-ausros-pagrindines-mokyklos-vidines-komunikacijos-proceso-veiksming-8da9r8e/entries/1866992/text_results


 

Elektroniniu paštu mokytojai pageidauja gauti informaciją, kai atostogauja, dar apie seminarus, 

konkursus, respublikinius renginius ar kitą ilgalaikę informaciją (tokią, kuri yra platesnio turinio ar 

su priedais ir negalima atsiųsti  TAMO žinute.  

 

Mokytojų kambaryje  būtų tikslinga skelbti tokią informaciją: tai renginių planai, tvarkaraščiai, 

bendra informacija (ilgalaikė, ne momentinė), skelbimai, sveikinimai.  

 

 

Mokyklos vadovų žodžiu  pateikiama  informacija  tada, kai reikalaujama greito atsakymo, arba  

asmeninė informacija.  Svarbi, kai reikia patikslinti informaciją ar priminti.   



 

Informacija mokyklos tinklalapyje -  tinkamiausia yra bendra informacija apie mokyklos gyvenimą  

ar  kita ilgalaikė informacija.  

 

Kolegų pateikiama informacija dažnai susijusi su mokiniais, auklėtiniais.  Mokytojai sprendžia 

problemas, vykdo bendras veiklas, pasidalina  naujienomis.   

 

5 klausimas 

 



 

 

 Duomenys rodo, kad elektroninis  paštas yra svarbiausias informacijos šaltinis (5 balais vertina 

47,5 proc. respondentų) ir visuotiniai  susirinkimai ( 5 balais – 25 proc.). Mažiausiai efektyvūs  yra 

skambučiai ar žinutės telefonu, skelbimų lentos ir informacija mokyklos tinklalapyje.  

 

6 klausimas 

 

 

 



Respondentai apklausoje pažymėjo, kad daugiausiai nori gauti informacijos iš mokyklos 

administracijos dėl bendrų susitarimų (29,8 proc.), mokyklos dokumentų analizės (23,8 proc.) ir 

ugdymo proceso planavimo (22,6 proc.).  

7 klausimas 

 

 

 

 

 

Duomenys rodo, kad 67,5 proc. respondentų teigia, jog administracijos informacijos kiekis 

tinkamas ir aiškiai formuluojamas, o kad yra ką tobulinti, nurodė 30 proc. respondentų. 

 

8 klausimas 

 

 



 

75 proc. respondentų pažymėjo, jog informacija apie renginius pateikiama laiku, 25 proc. mano, kad 

yra ką tobulinti . 

 

9 klausimas 

 

 

Efektyviausi vidinės komunikacijos būdai, skatinantys darbuotojų lojalumą, respondentų nuomone, 

elektroninės informacijos perdavimo priemonės (4/5 balais įvertino 65 proc.), o neveiksmingi – 

anketos ir paklausos (1/2 balais įvertino 57,5 proc.).  



10 klausimas 

 

 

Labai gerai ir gerai įvertinta  mokyklos darbo grupių teikiama informacija:  kompiuterių specialistų 

(77,5 proc.), metodikos grupių (75,0 proc.), mokyklos raštinės (75,0 proc.), bibliotekos (75 proc.), 

VIP (72,5 proc.), Metodikos tarybos (67,5 proc.).  

 



11 klausimas 

 

 

 

 



12 klausimas 

 

 

 

13 klausimas 

 



 

 

14 klausimas 

 

 

 

 



15 klausimas 

Įvertinkite mokyklos tinklalapio informatyvumą, parašykite 3 teigiamus aspektus ir 2 tobulintinus 

dalykus. 

 

 

Vertindami  mokyklos tinklalapį respondentai išskyrė  teigiamus dalykus: informacija apie 

renginius  ir savalaikė informacija (50 proc.). 22,5 proc. akcentuoja, kad mokyklos tinklalapis yra 

įdomus.  12,5 proc. nurodo, kad sudėtinga rasti informaciją,  12,5 proc. teigia, kad informacija 

skelbiama pavėluotai.  7,5 proc. pripažino, kad retai domisi informacija tinklalapyje. 

 

Kita informacija gauta iš anketos: 



 

 

           Įsivertinimo grupė 


